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 پورالخاص، دکتر شکراهلل ناو، ظهیری دکتر بیژن محرمی، دکتر رامین فیروزیان، دکتر مهدی دهرامی، دکتر مهدی

 زاده، اهلل ایران دانش، دکتر مسروره مختاری، دکتر نعمت دکتر ابراهیم آزاددل، دکتر عادل صالحی، دکتر عسگر

 کیش، ذاکری دکتر امید سیدان، دکتر الهام رئیسی، ر مرتضی چرمگی، دکتر حمیدرضا فرضی، دکتر احساندکت

 عالمی، دکتر ذوالفقار اسپرهم، دکتر داود ،جدیداالسالمی دکتر حبیب گرجامی، دکتر جواد خشنودی، دکتر بهرام

 نژاد سلمانی دکتر صغری گیتی، دکتر شهریار پارسا، دکتر شمسی محمدبیگی، دکتر شاهرخ دری، دکتر زهرا

 دکتر فاطمه نهاد، کمالی اکبر دکتر علی صباغی، دکتر علی جاللی، دکتر علی صفایی، دکتر علی مهرآبادی،

دکتر  علیمی، دکتر ماندانا قدمیاری، دکتر کرمعلی رش، کاکه دکتر فرهاد کهن، غالمرضایی دکتر فاطمه شیخلووند،

 دکتر مریم فرهمند، دکتر محمد نژاد، رضی دکتر محمد فوالدی، دکتر محمد ،رضایتی دکتر محرم همتیان، محبوبه

 دکتر سعید محمدی، دکتر معصومه روحانی، دکتر مسعود الگونه، دکتر مسعود حیدری، دکتر مریم شیرانی،

ر دکت آقایی، دکتر مهرداد زاده، حاجی دکتر مهین مقدم، علوی دکتر مهیار جعفری، عرب دکتر مهدی روزبهانی،

 علیزاده، منصور گیگلو، مهرآور قاسم فتحی، بهنام عشقی، جعفر هاشمی، اصغری بایقوت، دکتر زهره یوسف

 .مرادگنجه منش، نرگس علی ولی جعفرپور، میالد زاده، بخشی معصومه
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 چگونگی برقراری ارتباط جمعی در عصر غزنویان

 (براساس تاریخ بیهقی)

 نصرت ناصری مشهدی

 مشهد -استادیارگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

 عبدالحمید احمدی خواه

 :چکیده  

امروز ما درعصر ارتباطات، به کمک وسایل ارتباط جمعی به سادهترین شکل ممکن از اخبار جهان مطلع میشویم و   

نات فراهم نبوده، چگونگی انجام این کار بویژه دربخش در دورهای از تاریخ که این امکا. میتوانیم با همه عالم ارتباط برقرارکنیم

شاهان وحکمرانان وقت برای اطالعرسانی و کسب اطالع و تسلط بر اوضاع، چه در . ارتباط جمعی نکتهای درخور توجه است

دیوانهایی  بنابراین به ایجاد. داخل و چه درخارج مملکت، نیاز به وسایلی داشتند که هرچه سریعتر در این زمینه عمل کند

از .. .ها و خانه دراین میان مراکز تجمع مردم مانند مساجد، بازار، قهوه. اقدام نمودند.. .مانند دیوان برید یا رسائل، اشراف و

 .اهمیت ویژهای برخوردار بودهاست

و دقتنظر  در پژوهش حاضر چگونگی ارتباط جمعی در دوره غزنوی، براساس اسناد موجود در تاریخ بیهقی، مورد بررسی 

ازروش ارتباط حکمرانان غزنه با سران حکومتی، مردم و ۀ بیهقی در تاریخ ارزشمند خود اطالعات جالب توج. قرارگرفته است

 . حتی رقیبانشان در داخل و خارج کشور به دست می دهد که در این زمینه حائز اهمیت است

 .عمومی تجمع مراکز اشراف، دیوان ،(برید) لرسای دیوان بیهقی، تاریخ جمعی، ارتباط وسایل: هاکلیدواژه

     

:ل ارتباط جمعی از آغاز تا امروزسیر تحوالت وسای ای برمقدمه             

بنابراین اولین گام او برای برقراری یک ارتباط ساده با . است اجتماعی و از تنهایی گریزان انسان موجودی آفریده شده    

هایی چون سر و ترین ابزارهایی بوده که در اختیارش قرار داشته است؛ یعنی بهرهگیری از اندامیاستفاده از مقدمات ،همنوعانش

های مکملی چون صوت، آتش، طبل، موسیقی، تدریج برای ارتقای این حرکت از نشانهوی به. دست و چشم و سرانجام زبان

 . است نیز بهره گرفته ... رقص، نقاشی و
شده و متقابل به راحتی برقرار می ارتباط دوسویه و میان فردی وچهره به چهره بوده، شر که غالباًدر ارتباطات اولیه ب     

شبکه ارتباطات سنتّی، اغلب به معنای واقعی، .  استگرفتهدریافت بازخورد و عکس العمل مخاطب نیز سریع  و آنی صورت می

ای کمکم با گسترش جوامع اولیه نیاز به ارتباط رسانه. (74:1382 ،فرقانی)ای و یک سویه ارتباطی  دوسویه  بوده و نه رسانه

طوری به. اند که دراین زمینه موانعی جدی وجود داردبرده و دریافته های انتقال اطالعات پیاحساس شده و به محدودیت راه

. اندشدهداده مطلع نمییی رخ میکه یک خبر با چندماه تأخیر به مردم میرسیده و دربرخی موارد اصال از اتفاقاتی که در جا

به یک سری اطالعات ... ها وخانهها، قهوهمردم عادی معموال با مراجعه به مراکزی خاص مانند معابد و مساجد، بازار، گذرگاه

 .کرده استاند اما برای حکمرانان و بزرگان که بررعیت حاکم بوده اند وضع فرق مییافتهدست می

ها، مجالس روضه ها وحسینیهمساجد، تکیه :ترین مراکز ارتباطات سنتّی عبارت بود ازنظر ما نیز عمده در دوره مورد      

سراها و حتی های محلی، کاروانها و بازارچهها، عتبات متبرکه، میدانها، زورخانهخوانی و وعظ و خطابه، بازارها، قهوه خانه

. زدیدهای دورهای میان افراد خانواده، دوستان یا اهالی یک محل و منطقهبا و ها ودیدنشینیهای عمومی، همچنین شبحمام

ویژه در مقاطع حساس اشته ودرعین حال بسیاری مواقع بهکارکردهای خاص خودراد ،هرکدام ازاین مراکز درطول تاریخ

  (.75:1382فرقانی، )تاریخی به صورت یک شبکه ارتباطی مشترک عمل کرده اند 

. ات نوین با  اختراع چاپ که درچین درقرن هشتم میالدی ودراروپا درقرن پانزدهم پدید آمد آغاز شدتاریخ عصر ارتباط

این تحول ادامه داشت تا درقرن بیستم با اختراع نیروی برق وبه دنبال آن اختراع وسایل ارتباط  (47:1369 ،مک براید)

وانتقال اطالعات سرعت فزایندهای پیداکرد تا اینکه درعصر  تلگراف، تلفن، روزنامه، رادیو و تلویزیون رشد: جمعی از قبیل
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شاهد انقالبی عظیم درصحنه ارتباطات . .های ماهوارهای واینترنت وامکاناتی از قبیل فیس بوک، وایبر، تلگرام وحاضر با سیستم

 .هستیم

ت که پنهان بماند و ناگفته های که در دسترس همگان است، دیگر خبری نیسامروز به مدد وسایل ارتباط جمعی پیشرفت

این نکته بخصوص اززمانی که اولین ماهواره ارتباطی به معنی واقعی کلمه دنیا را تبدیل به یک دهکده کوچک کرد به . باشد

چگونگی برقراری ارتباط بویژه در بخش ارتباطات جمعی، درگذشتهای که این امکانات وجود نداشت نکته . اوج خود رسید

نبود، مردم چگونه موفق به کسب خبر میشدند وبرای .. واقعا در زمانی که خبری از رادیو، تلویزیون، تلفن و. استۀ درخور توج

 !انتشار یک خبر، چه موانعی را باید پشت سر می گذاشتند

 :ارتباطات در دوره غزنویان  

نچه امروز از آن اثر سترگ برجای حداقل آ -از آنجا که تاریخ بیهقی، تاریخ حکومت محمودیان و مسعودیان بوده       

موضوع ارتباطات نیز درواقع منحصر به  ارتباطات حکومتی   -مانده، باقی مانده ده سال سلطنت سلطان مسعود غزنوی است

در وحله اول ارتباط سلطان با عوامل دولتی و حکمرانان داخلی و : این مساله  در دو بخش اساسی قابل دریافت است. است

درمورد این که مردم چگونه میتوانستند با دولت در . حله بعد ارتباط سلطان و دستگاه حکومتی با مردم عادیخارجی و مر

و بارعام اشاره شده است که ظاهرا مقصود  اصلی از بارعام بیشتر بهرخ کشیدن ۀ ارتباط باشند به جلسههایی همچون تظلمخوا

 :ای شنیدن سخن مردم بهطور مستقیم ترتیب داده میشدهاستجاه و جالل امیر نزد عامه بوده اما مجلس مظالم بر

مجلس مظالم و در سرای گشاده است، هرکسی را که مظلمتی است بباید . و درهفته دوبار مظالم خواهد بود.. .»      

 (.32: 1383بیهقی، )«..آمد و بیحشمت سخن خوش گفت تا انصاف تمام داده آید

داد اما در اینجا هم ارتباط شد و ضمن بارعام به درد دل مردم هم گوش فرامیر میهم امیر در دشت بزرگی حاضۀ و گا 

 :بیشتر مستقیم نبود و از طریق اعیان که نماینده مردم بودند صورت میگرفت

همه  و.. برنشست و در مهد پیل بود بدشت شابهار آمد با تکلفی سخت عظیم .. و روز یکشنبه پنجم شوال امیرمسعود»

و لشکر بسیار و اعیان و اولیا و .. هزار سکزی و غنیجی ویی سهرایی جمله در پیش برفتند و سپرکشان مروی و پیادهغالمان س

ها بخواستند و سخن متظلمان بشنیدند و مظالم کرد و قصه.. امیر بر آن دکان فرمود تا پیل و مهد بداشتند.. ارکان ملک

 (433: همان)«...بازگردانیدند

لذا در . باطات فردی مردم جامعه هم در تاریخ بیهقی سخنی به میان نیامده و اطالع چندانی دست نیستاز چگونگی ارت

 :این نگاه اجمالی، بررسی چگونگی برقراری ارتباط در دو بخش اصلی زیرخالصه شده است

 :چگونگی ارتباط سلطان و دستگاه حکومتی با حاکمان و فرماندهان

 :گرفته است، براساس آنچه در تاریخ بیهقی آمده، به چهار شکل زیر صورت میبرقراری ارتباطات در این یخش

 پیغام و مشافهه ( منهیان و مشرفان   د( ارسال رسول    ج(نامه نگاری  ب( الف

 :نامه نگاری -4

وابسته آن  است و نهادهای ارتباطی عمومیت بیشتری داشتهترین راه ارتباطات، نامه بوده که نسبت به بقیه راهعمده     

در دستگاه غزنوی دیوان رسایل است و در دورهای خاص، رئیس بال منازع آن بونصر مشکان و دبیر قابل اعتماد آن خود 

 .بیهقی

هایی در موضوعات مختلف به این دیوان میرسید و یا از آن صادر میشد که بسته به نوع خبر و اهمیت آن هر روزه نامه

 :  گرفتود و به طرق زیر صورت میهای ارسال نامه متفاوت براه

 :(دیو سواران)ارسال نامه با سواران کارامد 

نوشتگین سواری از دیو سواران خویش نامزد کرد با سه اسب خیاره خویش و با وی بنهاد که به شش روز و شش شب »

مسعود و این حالها باز  و نیم روز به هرات رود نزدیک امیر مسعود سخت پوشیده  به خط خویش ملطفهیی نبشت به امیر

 (140:1383بیهقی،)« نمود
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 :ارسال نامه با معتمد 4-4       

 (65:1383بیهقی،)« رقعه را با جواب بر پشت آن به دست معتمدی از آن خویش سخت پوشیده نزدیک فضل فرستاد»

  :ارسال نامه با مجمز

 «های یوسف آوردندهار و پنج و نامهسه و چ ،ند دفعت مجمزان رسیدند از قصدارما به بلخ بودیم به چ»

 (258:1383بیهقی،)

  :ارسال نامه با قاصدان مسرع

 (256:1383بیهقی،)« اعیان روزگار دولت وی به یعقوب تقرب کردند و قاصدان مسرع فرستادند با نامهها»

 :ارسال نامه با خیلتاشان

 (141:1383بیهقی،)« ...مهر کرد و به وی داداین نامه چونبشته آمد خیلتاش را پیش بخواند و آن گشاد نامه را 

 : ارسال نامه با اسکدار

 (329:1383بیهقی،)« ...اسکدار بیهقی رسید حلقه برافکنده و بر درزده استادم بگشاد و رنگ از رویش بگشت»

 «هفتم صفر نامه رسید از بست به اسکدار که فقیه بوبکر حصیری که آنجا ناالن مانده بود گذشته شد»

 ( 349:1383قی،بیه)

 

 :ارسال رسول 1-1      

شوند تا خبری های دیگر فرستاده میآورند یا به سرزمینهایی که یا خبری  ازدیگران میتاریخ بیهقی پراست ازرسول

 .ببرند و ارتباطی برقرارسازند

 :مود اشاره کردتوان به صلح مسعود غزنوی با عالء الدوله کاکو بعد از مرگ سلطان محاز جمله این موارد می

الدوله وفرستاده آمد ومسافت نزدیک بود سوی رسولی نامزد کرد بوجعفر کاکوعالءامیر ،وچون روزگارمصیبت سرآمد»

  (52:1383بیهقی،) .«وی

 ها بگزارد وپسر کاکو نیکو بشنیدوبغنیمتی سخت تمام داشت وجوابی نیکو داد،این رسول برفت وپیغام»

 ( 53:1383بیهقی،)«...سپاهان قرار گرفت بدانکه وی خلیفت امیر باشد در امناظره بودند ت وسه روز در

 :درریۀ ویا درداستان جنگ حسن بابوی

اند که پیش آمدند ازهرجایی فراز آمده بیک ساعت از ایشان گورستانی توان این مشتی اوباش :حسن سلیمان گفت»

ازنگردند، نزدیک خدای، عزّوجّل، معذور باشیم درخون ریختن ب اگر تا وحجّت گرفت نزدیک ایشان رسولی باید فرستاد. کرد

 (72:1383بیهقی،) «.ایشان

رسول عالوه برداشتن خبر، . یابیم که رسول با پیک متفاوت بودهاستباتوجه به آنچه در تاریخ بیهقی آمده درمی

حتی اگر . یان دوطرف آمدوشد میکردهاستنماینده رسمی دولت نیز بوده و در والیت دیگر با اجازه و اختیاراتی درخور توجه م

دربار غزنه  در .اندکردهرساندن به آنان خودداری می از آسیب داشتند وحرمت رسوالن را نگه می طرفین در جنگ بودند باز

 .شغلی وجود داشته به نام رسول دار که متصدی پذیرایی از رسول بودهاست

ایشان دارد که  ترتیب کار روش رسوالن و نانی در معنی احوال وسخ 21فصل  الملوک درسیر خواجه نظام الملک در

ایشان  نامه نه مقصود آن، همه پیغام و ،و دیگر بباید دانست که چون پادشاهان به یکدیگر رسول فرستند» :قابل توجه است

لّا خواهند که بدانند که ا. فرستادن رسول در سّر بیش باشد ایشان را مقصود در چه صد خرده و .باشد که برمال اظهار کنند

 به هرجای از و ،وعلف کجا یابد وکجا نیابد ،تا لشکرشاید گذشت یا نه ،های رودها چگونه استآب ها وعقبه احوال راه و

 ،جوان است یا پیر ،ظالم است یا عادل ،عُدّتش به چه اندازه است آلت و و ببینند که آن ملک چند است و ،اندگمشتگان کی

 ،نیک روش هست یا نه با دیانت و زیرش کفایتی دارد و و ،درکارها عاقل است یا غافل ،ان است یا ویرانوالیتش آباد

عیبی  یا او مخالفتی کنند و با به دست آرند یا را اگر وقتی خواهند که او تا ،نه سپهسالران اوکاردیده ورزم آزموده هستند یا

 (223:4913)«بد بدانند کرد، وبه واجبی بردست گیرند نیک و سگالند ازمی ارتدبیر آن ک ،واقف باشند چون بر احوال او ،گیرند
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 :منهیان و مشرفان  9-4

اگر چه در بعضی مواقع به معنی   «و مشرفۀ من»دو اصطالح . انتقال اخبار هستند منهیان و مشرفان از عامالن دیگر

 :هایی وجود دارداست اما میان آن دو تفاوت رفته کار جاسوس به

در  .آوری اطالعات است و معموال در همه جا حضور داردل جمعهمان جاسوس است که در خفا مشغوۀ من -9-4-4

 ...بین دشمنان و دربار در کوچه و بازار

 (414:1383بیهقی،)« ...سازند تا از جیحون بگذرنداند که دیگر مفسدان میمنهیان بخارا و سمرقند نبشته»

« ...دهاند و ترسان میباشند رسد که سلجوقیان آرامیرد بر آن جمله میهای منهیان نسا و باونامه»

 (453:1383بیهقی،)

 (592:1383بیهقی،)« ...ها در یک وقتسه پیک در رسید از منهیان ما که بر خصمان بودند با ملطفه»

 :شوندروه تقسیم میگمشرفان به سه   9-4-2

نمونه اعالی این . رسانداست که پنهانی اخبار را به اطالع میو جاسوس ۀ موارد مشرف همان منی در بعض 9-4-2-4

 :خانه هرات آمده استمشرفان جاسوس در داستان خیش

و امیر محمود هر چند مشرفی داشت که با این امیرفرزندش بودی پیوسته انفاسش میشمردی و انها میکردی مقرر بود »

مطربان و جز  مشرفان داشت از مردم چون غالم وفراش و پیرزنان وپس پوشیده بر وی  .که آن مشرف در خلوت جاها نرسیدی

 «چنان که پدر وی بر وی جاسوسان داشت پوشیده وی نیز برپدر داشت هم از این طبقه که هر چه رفتی بازنمودندی... ایشان

 (140:1383بیهقی،)

: از چشم وی و چشم لشکر دور ماند نمونه دیگر وقتی سلطان مسعود عمویش ابویوسف  را به قصدار فرستاد تا یک چند

واین . ها کردند تا بر وی مشرف باشد وهر چه رود باز نمایددر نهان حاجبش را طغرل را بفریفتند به فرمان سلطان و تعبیه»

« ...نمودفرستاد سوی بلخ و غث و سمین باز میترک ابله این چربک بخورد و قاصدان از قصدار برکار کرد و می

 (257:1383بیهقی،)

 

دیوان اشراف درواقع همان وزارت . در اصل مشرف یعنی کسی که در پست اشراف مشغول خدمت است 9-4-2-2

 .اطالعات بودهاست

دیگر روز بوسهل حمدوی را که از وزارت معزول گشته بود خلعتی سخت نیکو دادند جهت شغل اشراف مملکت چنان »

 ( 173:1383بیهقی،) «ه بودند شاگردان وی باشند با همه مشرفان درگاهکه چهار تن که پیش ازین شغل اشراف بدیشان داد

 

شد یک نفر مشرف با او هرگاه کسی برای امر مهمی مامور می. روه دیگر از مشرفان، گزارشگران بودندگ 9-4-2-9

از وزیر، سلطان، بونصر را  درماجرای وساطت بونصر در دلجویی. افتد به سلطان گزارش نمایدراه میکردند تا آنچه را اتفاق میهم

با پیغامی نزد وزیر میفرستد تا از او دلجویی کند  بونصر آینده نگر درخواست می کند تا عبدوس با او بیاید سلطان متوجه نیت 

 «ای، ما را بر تو مشرف به کار نیست و حال شفقت و راستی تو سخت مقرر استدانم که چه اندیشیده»: گویدشود و میوی می

 (452:1383هقی،بی)
گفت فرمان چیست ؟ گفتم پیغامی داده است سلطان و من مشرفم تا جواب . با سوری نزدیک سپاه ساالر رفتیم» 

بازگشتم سوری در راه مرا گفت حدیث من .. .گفت سلطان را بگوی...سوری بر وی طومار خواندن گرفت. گفت بیارید. شنوم

ن ماجرا بیهقی گزارشگری است تا جواب سپاه ساالر را به امیر یدر ا( 617:1383ی،بیهق)« ...گفتم نتوانم خیانت کردن. بگذار

 .گزارش دهد

مهمترین و شایعترین راه ارسال ملطفه . رساندندمنهیان و مشرفان هم، اطالعات خود را از طرق مختلف به مقصد می

آمد به دلیل پیش میۀ را به مقصد برسانند گاتوانستند اطالعات خود منهیان همیشه با فراغ بال نمی. است آن هم پوشیده

 .است شدهاند و کار بر آنان سخت میبستهها را میمسائل امنیتی راه
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« ..معمای مسعدی باز آوردند .آوردندگرفتند و احتیاط به جا میها میبوسهل راه خوارزم فروگرفته بود و نامه»

 (306:1383بیهقی،)

علی دایه درین باب تا به بلخ رود و راهها فروگیرد و احتیاط تمام به جا آرد تا خللی نامه ها فرمود به سپاه ساالر »

 (.438:1383بیهقی،) «نیفتد

در چنین مواردی نامهها را جاهای دور از ذهن مخفی میکردند یا به جای قاصدان از افراد عادی مانند سیاحان یا 

 :برای ارسال نامه کمک می گرفتند ..کفشگران و

درآمد این عصایی . گفتم بیاریدش. ز به خانه خویش بودم، گفتند سیاحی بر در است میگوید حدیثی مهم دارمیک رو»

 (310:1383بیهقی،) «که داشت برشکافت و رقعتی خرد از آن بوعبداهلل حاتمی برون گرفت و به من داد

بغراخان است و نزدیک ترکمانان  کفشگری رابه گذر آموی بگرفتند متهمگونه و مطالبت کردند مقر آمد که جاسوس»

کرده بودند و ملطفه های خرد آنجا نهاده پس به ۀ آلت کفشدوزان از توبره بیرون کرد و میان چوبها ت.. .میرود و نامهها دارد

 (497:1383بیهقی،)« .تراشه چوب آن را استوار کرده و رنگ چوبگون کرده تا به جای نیارند

 :پیغام و مشافهه 1-4

ول این دو اصطالح کم و بیش به یک معنی بهکاررفتهاند اما، تفاوت در آن است که پیغام از جانب شخص در نگاه ا

و گاه کتبی است درحالیکه مشافهه عالوه بر رودررو سخن گفتن به نوع خاصی از نامه نیز اطالق میشده که ۀ شفاۀ غایب گا

 . ظاهرا نامهرسان خود آن را قرائت میکرده است

 ودررو با زیردستان صحبت نمیکند بلکه به زبان دیگران پیغام میفرستدسلطان رۀ گا

 (.192:1383بیهقی،)« ..امیر گفت خواجه تنها به طارم بنشیند که سوی او پیغامی است به زبان عبدوس»: 

: سحلقه واسط بین سلطان و دیگران کسی است به نام آغاجی  این شخص پیام مسووالن را به سلطان میرساند وبالعک

 (329:1383بیهقی،) «...پیش خواندند،بونصراین ملطفه برداشت و به نزدیک آغاجی خادم برد خاصه و آغاجی خبر کرد»

 :پیغامی را بهصورت کتبی به اطالع امیر برسانندۀ و گاه کارگزاران سلطان صالح میبینند بهجای صحبت شفا

فرود امده و به نشاط و شراب مشغول شده و ندیمان نشسته  من در ساعت برفتم امیر را یافتم بر کران شهر اندر باغی» 

 ( 177:1383بیهقی،) «و مطربان میزدند با خود گفتم این پیغام بباید نبشت اگر تمکین گفتار نیابم بخواند

 :استۀ و مشافهه صحبت شفا

راغت دل او باز گردد بگفت و گفت تورا نماز دیگر نزدیک وی باید رفت به پیغام ما و هر چه دانی که صواب باشد و به ف»

 (451:1383بیهقی،) «ما نیز فردا به مشافهه بگوییم چنان که او را هیچ بدگمانی نماند

 «ساالر بگتغدی نیز بیامد و حال به مشافهه بازنمود با امیر»: عرض کردند در حضور سلطانۀ ویا  اخبار را شفا

 ( 459:1383بیهقی،)

تر بیان شد تا ضمن ارسال نامه موضوع را مشروحمه بوده  که به رسول سپرده مینا غیر از معنی فوق مشافهه نوعی 

های که به ها چند مورد در تاریخ بیهقی ذکر شدهاست ازجمله مشافهاز این گونه مشافهه. دارد که تردیدی برجان نماند

 : بوالقاسم حصیری و بوطاهر تبانی داده شد هنگام اعزام به کاشغر

تر بگفته آمده است، چنان که دستوری یابد آن را یی است که اندران مشافهه سخن گشادهلقاسم مشافههوبا رسول ابوا»

 (.221:1383بیهقی،) «یی دیگر است با وی در بابی مهمتر که اگر اندر آن باب سخن نرود عرضه نکندعرض کند و مشافهه

 :مردم و راه های ارتباط دستگاه حکومتی با آنان 

-وال مردم در والیات دیگر مطلع میشود که مردم عادی چگونه از اخبار مملکت، سیاست و احررسی میدر این بخش ب

 :شدهاستدر این بخش نیز اطالعرسانی به چند صورت انجام می. شدند

منادی ( ه ؛مسجد و منبرو خطبه( ؛ دنواختن بوق و ساز و دهل( انتشار نسخه نامه؛  ج(ب ؛برمال خواندن نامه( الف

 اعیان محله و بازار ( ؛ ونکرد

 :برمال خواندن نامه -4
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 .اندکند که برای اطالع عموم ازمضمون نامه آن را درحضور جمع برمال خواندهتاریخ بیهقی  در دو مورد اشاره می

 :مورد اول درفرمان امیرمسعود به علی قریب

برمال  بوسعید دبیرنامه را وقت بیامدند و در ،بخواند جمله اعیان را آمد و به صحرا برنشست و ،چون علی نامه برخواند»

-برمی دادند وگردید و زمین بوسه میمضمون نامه معلوم ایشان می آمد ومی فوج فوج لشکر نامه خوانده آمد و بخواند و

 ( 47:1383بیهقی،) «گشتند

 :تعزیه محمود غزنوی جواب نامه مسعود در مورد دوم هنگام وصول نامه خلیفه عباسی است در

به  ،وی مقرراست سپاهان بر جبال و والیت ری و این نامه که آنچه گرفته است از مثال داده بود در را امیرالمومنین او»

فرمود تا آن  .دل شدقوی امیرمسعود بدین نامه سخت شاد و ... بزرگ خللی نیفتد آن ثغر در تعجیل سوی خراسان باید رفت تا

 .(54:1383بیهقی،) «ها برداشتندآن نسخت از ند وبوق و دهل بزد. را برمال بخواندند

 

 :انتشار نسخه نامه  -1

برداری کنند به اطراف اکناف والیتش هرگاه خبری مهم و گوارا به امیر مسعود میرسید دستور میداد تا ازآن نسخه

 :فرمود بفرستند ازجمله درمورد نامه خلیفه عباسی که امیر مسعود

 مردمان را نیشابور هراه فرستادند تا طبرستان و گرگان و طارم نواحی و سپاهان وه ب تند وها برداشتا ازآن نامه نسخت»

 (. 54:1383بیهقی،) «مقرّر کردند که خلیفت امیرالمومنین و ولیعهد پدر، وی است

تقدیم وی  طرف خلیفه القاب امیرمسعود را از لوا و عهد و شود ومورد دیگر وقتی است که رسول خلیفه وارد نیشابور می

 :کندمی

بشارت این ه بادغیس وگنج روستا ب باورد و نسا و سرخس و طوس و پوشنگ و ها نبشتند بهرات ونامه سلطان فرمود تا»

 این سلطان بزرگ را القاب پیدا کردند تا نامه و منشور و ها برداشتند ازنسخت مجلس خالفت و تازه گشت از را حال که او

 (.77:1383بیهقی،) .«دخطبه کنن بدان خوانند و

ها  برداشتند و به سند و هند فرستادند و همچنان به نواحی غزنین و چون نامه از تگیناباد برسید مثال داد تا نسخت»

 (46:1383بیهقی،)« ها مقرر گردد بزرگی این حال و سکون گیرندبلخ و تخارستان و گوزگانان تا همه جای

 

 :نواختن بوق، ساز و دهل -9

بسیار  بگردانیدند و مبشران را فرمود تا بوق ودهل زدند و .سخت شادمانه شد ،مسعود برین نامه واقف گشت چون امیر»

 ( 74:1383بیهقی،). «کرامت کردند

 موقوف شدن امیرمحمد و جمله وقتی خبر از. است و هم اطالع رسانی این عمل هم ابراز خوشحالی و شادمانی بوده

 :، سرهنگ کوتوال امر کرد این خبر با بوق و کرنا به گوش مردم برسدآمدن امیرمسعود به غزنین رسید

 (. 46:1383بیهقی،)«جای رسانیدند بشارت به هر. بوق زدند قلعت دهل و وقت مثال داد تا بر در»

ی البته این بوقیان شادی آباد به نام چاووشان برای سفر رفتن یا بازگشت افراد از زیارت عتبات عالیات هم اطالعرسان

 .اندکردهمی

  :مسجد،منبر و خطبه -4

ای ازمردم اعالم آن در مساجد جامع درروز جمعه بوده که بیهقی به های انتقال سریع اخبار به طیف گستردهیکی ازراه

 :استچند مورد اشاره کرده

بمسجد آدینه روزآدینه اینجا به تگیناباد خطبه بنام سلطان مسعود کردند، خطیب سلطانی وحاجب بزرگ وهمراهیان »

کاری با نام رفت ونامه رفته بود تا به بست نیز خطبه کنند وکرده بودند و بسیار . حاضرآمدند وبسیاردرهم ودینار نثارکردند

 (. 45:1383بیهقی،)«تکلف نموده
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د آنگاه برادر خلیفت ما باشد چنانکه نخست برمنابرنام ما برند به شهرها وخطبه به نام ما کنن... اما شرط آن است که»

 (.103:1383بیهقی،) «نام وی وبرسکه درم ودنیاروطرازجامه نخست نام مانویسند آنگاه نام وی

 :منادی کردن -3

 :رساندخواندند و با صدای بلند اخبار را به اطالع آنان میمنادیان افرادی بودند که در محلهها میگشتند و مردم را فرامی

ختند و اسب و سازش را به خداوند گوسفند داد و منادی کردند که هر کس بر فرمود تا وی را از دروازه گرگان بیاوی» 

 ( 424:1383بیهقی،) «رعایای این نواحی ستم کند سزای او این باشد

اعیان نیشابور چون این سخنان بشنودند بیارمیدند  و منادی به بازار برآمد و حال باز گفت تا مردم عامه تسکین »

 (519:1383بیهقی،)« یافتند

 :اعیان محله و بازار -6

دهد هر محله و بازار مهتری داشته که واسطه مردم با حکومت بودند و عامه قراین موجود در تاریخ بیهقی نشان می

 .  توانستند از طریق آنان به اخبار و اطالعات دست پیدا کنندمی

 «ستوری داد شهر را بیاراییدها و بازارها را بخواند و گفت امیر درئیس به خانه باز آمد و اعیان محلت»

 (.74:1383بیهقی،)

 :ماجرای آمل نیز به این نکته اشاره شده است در

آملیان چون این حدیث بشنودند به دست و پای بمردند و متحیر گشتند و گفتند  ما این حدیث را بر بدیهت هیچ »

 (.436:1383بیهقی،)« ا کافه مردم بگوییمجواب نداریم و طاقت این مال کس ندارد اگر فرمان باشد تا باز گردیم و ب

 :گیری نتیجه

 :دهد کهاین بررسی نشان می 

گرفته، بیشتر ارتباطات کندی صورت می در دوره غزنویان با همه گستردگی عرصه نفوذ حکومت، ارتباطات جمعی به

 . شده استمیای نگیر یا به بیان امروز رسانهوجه همگانی و عالمهیچ دوسویه و مستقیم بوده و به

دستگاههای رسمی اطالعاتی تنها به دیوان رسالت یا برید و دیوان اشراف خالصه میشده و ظاهرا تنها رسانه عمومی 

 .است گردیدهابالغ میۀ هایی خاص بوده است که خبر آن شفانسخههای تکثیر شده نامه

 :ه، عبارت است ازآنچه در بخش ارتباطات در تاریخ بیهقی مطرح شده در سه بخش خالصه شد

 .نحوه ارتباط سلطان و ارکان دولتی و حکمرانان داخلی و خارجی با هم -الف

 .نحوه ارتباط دستگاه حکومتی با مردم -ب

 .نحوه ارتباط مردم با دولت و سران حکومت -ج

از امکانات  نکته مهم دیگر اینکه از چگونگی ارتباط مردم با هم اطالع چندانی دردست نیست و مشخص نشده که آیا

 اند استفاده کنند یا خیر؟توانستهرسانی رسمی جمعی است مردم عادی هم میدیوانی مانند دیوان رسالت که تنها نهاد اطالع

 : منابع و مآخذ

سروش :تهران. ترجمه ایرج پاد. (گزارش مک براید)یک جهان چندین صدا. (1369).الی بل ودیگران.  

امیرکبیر :تهران.ترجمه حسن انوشته .جلد اول ودوم .تاریخ غزنویان.(1385).ادموند کلیفورد ،باسورث. 

تصحیح علی اکبر فیاض به کوشش محمدجعفر .تاریخ بیهقی. (1383).محمدبن حسین ،بیهقی

 .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد :مشهد.یاحقی

لعات وتحقیقات مرکز مطا :تهران .درآمدی برارتباطات سنتی درایران(. 1382).محمد مهدی ،فرقانی

  .رسانه ها

علمی فرهنگی :تهران.به کوشش جعفرشعار .سیاست نامه .(1387).حسن بن علی ،نظام الملک. 
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رکنی یزدی محمد  .دیوان رسالت وآیین دبیری ازخالل تاریخ بیهقی(. 1349).یادنامه ابوالفضل بیهقی

 .انتشارات دانشگاه فردوسی :مشهد.مهدی

 مهدی ،محقق .دیوانی درتاریخ بیهقی برخی از اصطالحات اداری و (.1349).یادنامه ابوالفضل بیهقی. 

 .انتشارات دانشگاه فردوسی :مشهد
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  «خیس خانۀداستان دو چشم »شخصیت پردازی نمادین در

 (اثر مصطفی مستور)
 نصرت ناصری مشهدی

 نورت علمی دانشگاه پیامعضو هیئ

 رضا خوشه بست  

 نوراه پیامارشد دانشگدانشجوی کارشناسی

 :چکیده

های امکان اشخاصی با ویژگیکنند تا حدنویسندگان سعی می .، شخصیت استهای برجستهمحور بسیاری از داستان

های مهم یکی از راه. گوناگون و اغلب مبهم بیافرینند تا خواننده با درک و دریافت خود به ماهیت وجودی آنان دست یابد

این مسأله در آثار مصطفی مستور، نویسنده مطرح و خوش ذوق ایرانی، به . های نمادین استپردازی استفاده از نامشخصیت

مستور با شناختی که از نمادها و . شمار آوردهای سبکی وی به قدری برجسته شده که شاید بتوان آن را یکی از ویژگی

-گیری استفاده کرده طور چشمن از این مسأله بههای داستاگذاری شخصیتها دارد، بویژه در بخش ناممفاهیم زیر ساختی آن

 .است

از این  "خیسۀ دو چشم خان"در این مقاله سعی شده با بررسی و تحلیل اولین داستان مصطفی مستور با عنوان 

-مهم .دیدگاه، درک و شناختی نسبی از نمادپردازی و میزان موفقیت نویسنده در این زمینه جهت القای مفاهیم ارائه شود

های خاصی که های عینی و ملموس داستان، با انتخاب نامبه دست آمده آن است که مستور در فضا و صحنه نتیجهرین ت

 . تری است، موفق شده ابهام دلخواه جهت ایجاد یک متن باز به وجود آوردگر مفاهیم گستردهتداعی

 .گذاری نمادینپردازی نمادین، نامشخصیتی خیس، ادبیات داستانی، مصطفی مستور، دوچشم خانه: هاژهواکلید

 

 های نمادیننماد و داستان 

تواند نمادین داستانی می. دهدداستان نمادین، داستانی است که فکر، عقیده یا شخصیتی را در قالبی متفاوت ارائه می 

داستانی است که محتوای آن باشد که درآن، صورت یا مفهومی نماد مفاهیم دیگری قرار گیرد، در نهایت داستان نمادین 

 (939: 4931میر صادقی،. )خواننده را به چیزی بیشتر از خودش راهنمایی کند

غیب و ۀ بدین ترتیب قلمرو نماد، سراسر دنیای نامحسوس یعنی سراپرد. هاستمفاهیم و اندیشه نماد سرچشمه»

مسائلی  نای از هنر، تالشی است برای آشکار کردخهبه طور کلی نمادگرایی در هنر و ادبیات به عنوان زیر شا. اسرار است

بنابر این شناخت نمادها و چگونگی کاربرد آنها در ادبیات و دیگر رشته های هنری، . توان آشکارا از آن سخن گفتکه  نمی

مداریان، پور نا. )«یک اثر هنری و ادبی است قطعا کمک شایانی به درک و برداشت صحیح مفاهیم انتقالی مورد نظر خالق

4943 :24) 

: گویدهگل می. ای برای هدایت ذهن وجود ندارد؛ بنابراین، مفهوم آن گنگ و مبهم استدر نماد هیچ قرینه و نشانه 

 (394: 4943سید حسینی، : )نقل از« .سمبل بنا به طبیعتش اساساً مبهم و چند پهلوست»

پیرامون هر چیزی به ویژه کلمات،  اند تاکردهسعی ، یابی به دنیایی فراتر از طبیعتبرای دست نویسندگانبیشتر 

گردد و از این واژگان در به طور معمول معنای واژگان در فرهنگ لغات ثبت و ضبط می. دنوجود بیاوره بها داللتای از هاله

معنای خاص خود بیانگر تواند با ای میشود که در این حالت هرکلمهها و ارتباطات با بار معنایی متداول استفاده میگفتگو

این . شود که واژه مفهومی نمادین به خود بگیردعواملی موجب میۀ اما گا. حالتی از موقعیت شیء، طبیعت و یا زندگی باشد

در این حالت مخاطب باید با تأمل و دقتی .. .فحوای کالم، تاکید بیش ازحد بر روی واژه یا عبارت، تکرار و: عوامل عبارتند از

 .روی آن واژه یا عبارت از عمق و ژرفایش مطلع شود و معنا یا معناهای آن را دریابد بیشتر بر
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ابزارهای  نمادین، کوششی است در جهت جذابیت و گسترش بار معنایی کالم و نمادها از جمله طرح سخن به شیوه

شده و گاه ملموس است که بر معنا تههر نماد، تصویری محسوس و شناخ. آیندبیان به شمار می ترین طریقهزبانی و بنیادی

 . و حقیقتی انتزاعی در ذهن انسان تأکید دارد

تواند یک تصویر باشد که زیرا نماد می. تواند ابزاری برای ایجاد چند معنایی و گسترش متن باشداستفاده از نماد می   

 . تارهایی در داستان گرددشود و همچنین جایگزین کنش یا رفای کوتاه در داستان ظاهر میبرای لحظه

-به طور کلیی در داسیتان  . های گوناگون نقش ایفا کندتواند در هرجزیی از داستان، در وضعیت و موقعیتنمادگرایی می

اند به طوری که اغلب جدا کردن آن ها از هیم امکیان پیذیر    های نمادین آمیختههای تمثیلی با شخصیتهای امروزی شخصیت

هییچ  . های روحی و روانیی را مجسیم سیازد   سازد تا مفاهیم اخالقی یا کیفیتمادین نویسنده را قادر میهای نشخصیت. نیست

تواند نمادین باشد مگر آنکه نماد چیز دیگر باشد و در نهایت فرد نمادین کسی است که حاصیل جمیع اعمیال و    شخصیتی نمی

 ( 4931میر صادقی،. ) او را مظهری از امید ببیندگفتارش، خواننده را به چیزی بیشتر از خودش راهنمایی کند، مثال

 سازدتر تواند با رعایت شرایط زیر کشف و دریافت نماد را آساننویسنده می

 

 نماد باید به دقت انتخاب شود. 

 وجود آوردبرای مفهومی که از آن گرفته شده، بهترین انتخاب باشد تا بتواند دریافتی ظریف و هوشمندانه     به. 

 های داستان بیرون آمده و با عمل داستانی و حرکت داستان هماهنگ به شکل طبیعی از محیط و شخصیت

 .باشد

 شمول باشد؛ یعنی برای همه آشنا و قابل تعمیم باشدنماد باید جهان . 

 (92-24نقل از فوالدی نسب، ) .نویسنده باید بداند کی و چگونه نماد را وارد داستان کند. 

دارد تا به درک و دریافتی متفاوت جاز تمام به اثر، عمق و زیبایی می بخشد و خواننده را به تالش ذهنی وا مینماد با ای 

ای وضع های تازههمان طور که نویسنده سمبل. های جدید رسیدای از داستان به سمبلتوان با تفسیر تازهمیۀ گا. دست یابد

سمبل های خصوصی و شخصی . ای کشف کندهای تازهت شکنی و تأویل، سمبلتواند با ساخکند، خواننده هم میمی

و ابتکار شاعران و نویسندگان بزرگ است، برای خوانندگان تازگی دارد و چند مطلب ( ناخودآگاه)که حاصل وضع 

برای خوانندگان کند و فهم آنها دشوار است تا آن که منتقدان اندک اندک آن ها را نزدیک به هم را به ذهن متبادر می

در تفسیر سمبل باید توجه داشت که سمبل همیشه در یکی دو خط خود ».شوندها آشنا میکنند و مردم با آنمعنی می

 (299: 4931شمیسا،)« .و لذا باید کل اثر ادبی مورد توجه قرار گیرد( زیرا قرینه ندارد)را نشان نمی دهد

 نماد پردازی در آثار مستور -4

 مهندسی رشته در 4961 سال دروی. است اهوازدر4949نویس، پژوهشگر و مترجم متولد  ستانمستور دامصطفی  

 دو"ستین داستان خود را با عنوان نخ. است فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناسی مدرک دارای و شد التحصیل  فارغ عمران

 در نیز را خود کتاب نخستین وی .ساندر چاپ به کیان مجله در سال همان در و نوشته 4963 سال در "خیس چشمخانه

 ماه روی" رمان: اوست آثار جمله از. رساند چاپ به کوتاه داستان 42 شامل "رو پیاده روی عشق" عنوان با 4911 سال

، مجموعه داستان "های جذامی استخوان خوک و دست "، رمان"چند روایت معتبر"، مجموعه داستان "ببوس را خداوند

من دانای کل "، مجموعه داستان "رو عشق روی پیاده"، مجموعه داستان "نقطه شین، بی اف، بیق حکایت عشقی بی"

اثر ریموند  "های دیگر فاصله و داستان"، ترجمه "مبانی داستان کوتاه"، "تهران در بعد از ظهر"، مجموعه داستان "هستم

 "ها و چند داستان دیگر پاکت"مور، ترجمه  اثر مونیکا "سرشت و سرنوشت، سینمای کریشتف کیشلوفسکی"کارور، ترجمه 

 . "دویدن در میدان تاریک مین"نامه  اثر ریموند کارور و نمایش
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؛ مستور مفاهیم و مضامین نمایدپردازی نقش بسزایی را ایفا میدر آثار مستور نماد یا سمبل در فضاسازی و شخصیت

با  مستور. است که دریافت آن در گرو رمزگشایی از نمادها قرارداردها پوشانده ای از نمادها و نشانهبسیاری را درونِ پرده

انگیز بشری و مفاهیم مشترک و بنیادین  های بحث دغدغه پردازد که ازرویکردی فلسفی به طرح موضوعات و مفاهیمی می

معصومیت، معناداری یا ، خیانت ،پناهی، ناامیدی، رنج، تردید، اضطراب، ترس، عشق بی موضوعات و مفاهیمی چون. استانسان 

  ...معنایی زندگی، مفهوم مرگ و بی

در این داستان . است« عشق روی پیاده رو»مستور به نامۀ اولین داستان از اولین مجموع« خیسۀ دو چشم خان»

هیم در ابرا. کندمسعود یونسی، دوست خود ابراهیم را به عنوان مسئول رسیدگی به امور روستائیان انتخاب می

گیر اداری متکی که به دستورات و قوانین خشک و وقترسیدگی به امور و شکایات اهالی بخش مأذنه بیشتر از این

شخصا اقدام به کارهایی  و بدون هماهنگی با مسئوالن مربوطکند باشد به وجدان و انسانیت خود رجوع می

شود که دیگر ید و در نهایت وقتی ابراهیم متوجه میآکند که این امر به مذاق مسئوالن خوش نمیخیرخواهانه می

آورد و قبل از اینکه اخراجش تواند حالل مشکالت مردم باشد تاب نمیآید و به تنهایی نمیکاری از دستش برنمی

 .دهدکنند، خودش استعفا می

توان برای کل وه بر آن  میها حالتی نمادین دارند عالخیس بسیاری از عناصرِ جزیی و صحنه در داستان دو چشم خانه

قشر  ها نشان دهندههریک از شخصیت. ی آن نیز معنایی نمادین در نظر گرفتهاشخصیت ها و رابطهداستان و موقعیت

ناشی از روند نادرست ۀ است و این تباۀ ای دانست که رو به تباخاصی از جامعه هستند کلیت داستان را می توان نماد جامعه

که بتواند برطرف یی است که عالوه بر مشکالت زیادی که در جامعه وجود دارد، قوانین موجود نیز بیشتر از آنکارهای اجرا

تر دو چشم ها حوصله، بحث، دستور، بخشنامه و از همه مهماین معضالت باشد خود مانع آفرین است و درگیری با همه کننده

  .خواهدخیس می نافذ و دو چشم خانه

ها ستان نویسنده از زبان راوی اول شخص، در طول حوادث ارتباطی تنگاتنگ و صمیمی با تمام شخصیتدر این دا

شخصیت اصلی این داستان . گرددها با حوادث گوناگون نمایان میپیام کلی داستان از برخورد شخصیت. برقرار کرده است

او حیدر، حاجتِ مرادی، کوکب  ساله 61عت و شوهر عفت خدایی، طلابراهیم و شخصیت های فرعی، معتمدی بخشدار مأذنه، 

برنامه و بودجه، ۀ گلی، ننه نرگس، سرفراز نمایندخانم، ویلیام دارسی مسئول شرکت اکتشاف نفت در ایران، عکاس جوان، ننه

ت؛ به همین ، شخصیت اسهای برجستهها و رمانمحور بسیاری ازداستان. سید فالح، مراد، برات و گوهر هستند کسالهیۀ بچ

کنند تا در داستان از تیپ سازی خودداری کنند و تا حد امکان اشخاصی دلیل نویسندگان جدید هرچه بیشتر سعی می

های جالب یکی از راه. ها ببردبیافرینند که دارای ابعاد گوناگون باشند و خواننده با فهم و استدالل خود پی به ماهیت آن

های نمادین است که نویسنده به راحتی برای القای هدف و معرفی اشخاص ویژه نام به پردازی استفاده از نام وشخصیت

ابهام در زمان و مکان،  .است ابهام معاصر فارسی ینهای نماد اصلی داستان ویژگی .کندداستانی خود از آن استفاده می

در این نوشته تالش براین است تا از . صی داردی داستانی ظهور و بروز خاها ها و در صحنه شخصیتنام  ،موضوع، رفتار، گفتار

 . ای از اعماق معانی آن را نمایان سازیمروزنه های جدیدی به دنیای ظاهر داستان بنگریم و گوشه

ادبییات فارسیی سرشیار از  تصیویرهای     . بوده است عشق و مرگهای بشر دو موضوع اساسی شاید بارزترین دل مشغولی

خوبی برای شاعران و نویسندگان بوده تا با ییاری آن، موقعییت آرمیانی خیود را کیه      ۀ عشق بهان. عشق استهای ذهنی و روایت

 .ای و زبانی فرض شده است، به نمایش بگذارندهمواره ثابت و خارج از نظام نشانه

ممکن اسیت و  عشق؛ در تمامیت و کمیالش نیا  ۀ تجرب: کندنجومیان عشق را در داستان های مستور این گونه تفسیر می

درونِ امیری   عشق،پایان عاشقانه شاهدی بر این مدعاست و شاید  های بییروایت. همواره با شکست و ناکامی پیوند داشته است

آوریم و در ایین چهیار   کنیم و به نظم میعشق، طبیعتی وحشی دارد که با امری نمادین آن را رام می. نمادین قابل تجربه باشد

پایان است که عشق را با شکست، تراژدی، مرگ، ولی این رام شدن به بهای فقدانی بی .گوییمسخن می  فرهنگ عشقچوب از 

 -34: 4934نجومیان، . )است  عشق رام شدههای مستور، همین  کند موضوع خوانش ما از داستاناندوه، رنج و غیاب همراه می

419   ) 
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جوید کیه در ایین مختصیر بیه     م و رفتاری نمادین دارند بهره میعشق و مرگ از اشخاصی که نا مستور برای بیان تجربه

 .ایمرمزگشایی مهمترین آنها پرداخته

 نام های نمادین 4-1

تر کند هر شخصیّتی پردازی راحتگذاری قوی کار خود را در بخش شخصیتتواند با یک نامآگاه می نویسنده       

ها، حیوانات و شخصیت یا قهرمان داستان، آدم. گیرندگذاری، جان میمحض نامها به شخصیتالجرم باید نامی داشته باشد، 

ها به قابل پیش بخشی از جذابیت شخصیت. دهدیا اشیائی هستند که حوادث داستان به خاطر آنها و یا توسط آنها رخ می

ست که تاحدی القای مفهوم عمدا به شکلی ا ی مستورهاگذاری شخصیتنام. شودبینی بودن یانبودن آنها مربوط می

مفاهیمی خاص ۀ به بعضی از مفاهیم بیرون از داستان اشاره دارد و تداعی کنند اشخاصاسم . سازدیامفاهیمی راممکن می

 . شخصیت باشد تواند سرنخ شالودهاست  درواقع نام شخص می

 ابراهیم  -1-4-4

رزه با جهل است و نویسنده به طور آگاهانه ابراهیم را به حضرت ابراهیم در آیین ملی و مذهبی نماد بت شکنی و مبا

ابراهیم در این . گر سازدکند تا دغدغه های ذهنی خود را به صورتی نمادین   جلوهعنوان شخصیت اصلی داستان انتخاب می

عقل سلیم ساختارهای  کند که با مراجعه بهداستان نماد انسانی واقع بین است که با تفکر در امور روزمره و اداری سعی می

دست و پاگیر اجتماعی اعم از باورها و رفتارهای فردی و  اجتماعی را درهم شکند و بدون هیچ مقدمه و تشریفاتی عدالت 

گیری ابراهیم در پی. برقرار سازد و بدون تشریفات اداری، عدالت و حقیقت را نمایان سازد و امید را در دل مردم زنده نماید

تواند تنزل داند از عواقب رفتارش که میشود و چون اهمیت نوع دوستی را میمشکالت مردم دچار هر تنشی می ها ونیازمندی

 . ای ندارداز رتبه یا در نهایت اخراج از کار باشد، دلهره

 عفت خدایی  1-4-1

وأم با آن چندین نکته و ت معانی ها، آهنگ کالم و تداعیشکل ظاهری کلمات و بار عاطفی آنبا توجه به ترکیب ، مستور

خدایی بودن آن از نظر لغوی و دیدگاه مذهبی معنای ۀ عفت به اضاف .مفهوم خاص را به طور همزمان به خواننده خود القا کند

کند و در طول حادثه نماد انسانی است که در برابر  ظلمی که به آن شده حق اعتراض ندارد و با مثبتی را به ذهن  القا می

 . ری ماهیانه محکوم به سکوت استگرفتن مقر

 معتمدی    1-4-9

بخشدار مأذنه شخصی با نام نمادین معتمدی؛ نماینده مورد اعتماد فرماندار است، نه مردم و با اینکیه بودجیه و امکانیات    

ه عنیوانی شخصیی   زنید و ابیراهیم را بی   در اختیار دارد در لباسی حق به جانب از انجام وظیفه سر بیاز میی  ..  .کافی مانند لوله و

 .های خود بگذاردانگاریسرپوشی بر سهل کند تااحساسی و عاطفی میعرفی می

 یونسی 1-4-1

در شهر نینوا و در اوج بت پرستی، یونس آن قوم را بیه یکتاپرسیتی   . کندتداعی می( ع)نام یونسی رسالت حضرت یونس 

بیدین  . صبر یونس لبریز شد، عرصه بر او تنگ آمد. ا نپذیرفتندولی اکثر مردم نینوا ادعای پیغمبری و رسالت وی ر. تشویق کرد

یونس حضرت کند، در صورتی که اگر  است و آنچه انجام داده کفایت می  ترتیب یونس فکر کرد که مسئولیت او به پایان رسیده

را لبییک گوینید و دل بیه     شیدند کیه دعیوت او    کرد شاید در میان مردم نینوا افرادی پیدا میی  گیری میبا صبر بیشتر آن را پی

از شیهر  ۀ حقیقت بسپارند، از کرده خود پشیمان گشته و توبه کنند، ولی یونس تاب نیاورد و به استقبال قضا و نیزول کیفیر الی   
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هنوز یونس از نینوا دور نشده بود که مردم اعالم خطر عذاب و پیش درآمد هالکت خود را دیدند و اضطراب آنیان را   .خارج شد

است و باید به خدای یونس پناه ببرند و به او ایمیان    در این حال دریافتند دعوت یونس حق و هشدارش صحیح بودهفرا گرفت 

از منطقیه  ( ع)خروج حضرت یونس .توبه آنها نیز مورد قبول خداوند قرار گرفت. آورند و از گذشته و گناهان خویش توبه کردند

 .ند برخی از انبیا که ترک اولى نمودندمأموریتش ترک اولى بود که از او سر زده؛ مان

مستور با خرق عادت و تلمیحی زیبا  یونسی و ابراهیم را مورد خطاب قرار میدهد و آنان را نماد کم صبری و ترک اولیی  

هیای خیود   پرده هیای تقلیید را از چشیم   کند که کند و با انتخاب نامی شایسته برای یونسی به مخاطبین توصیه میمعرفی می

 .رید و عقل خود را از حجاب خرافات برهانید، اندکی فکر کنید و قدری بیاندیشیدبردا

 

 یتیم های کوکب خانم 1-4-0

گیروه  . بخشیند ای بیه اسیم همیراه خیود میی     هایی هستند کیه شخصییت وییژه   ها وابستهدر دستور زبان فارسی شاخص

تناقض واژگان بار معنایی نمادینی را به مخاطب منتقل در نگاه اول متناقض نما هستند و همین  «های کوکب خانمیتیم»اسمی

که خانم شاخصی است که در میورد  درصورتی. چگونه می شود کوکب با داشتن یتیم هایش ادعای خانمی داشته باشد. کندمی

نها موج میی  اگرحتی ارتباطی کوچک و محدود با روستاییان داشته باشیم، صمیمیت آن قدر دربین آ. زنان مرفه به کار می رود

 .   زند که برای نامیدن همدیگر از لفاظی خبری نیست

 ویلیام دارسی 1-4-6

بیر   انگلیسیی با کشف نفت در جنوب ایران به ابزاری برای برقرار کردن نیم قرن سلطه دولت و شیرکتهای    دارسی ویلیام

  .نفت خیز ایران خیمه زد و با تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس بر حوزه های تبدیل شدایران منابع نفتی 

با توجه به اینکه یکی از مفاد قرارداد نفتی دارسیی ایین   . ویلیام دارسی نماد چپاول و غارت سرمایه های ملی ایران است

مستور با ذکر شخصیتی با نام دارسی غیر مستقیم بیان میی  . بوده است که درصدی از درآمد حاصله صرف و خرج منطقه  شود

کنند بدون اینکه به مفاد قیرارداد  یونسی مانند حکام قاجاریه و پهلوی در چپاول منابع ملی مأذنه همکاری می کند که سرفراز و

را له کنند زیرا ابراهیم ها جزیی ۀ گناهای اقتصادی مملکت هر بیپایبند باشند و حاضرند جهت صادرات بیشتر، با حرکت چرخ

 .  ها کلی نگرندنگر و یونسی

 قدرت نگهدار و 1-4-7

با . کند تا بتواند حرکتی ویژه به داستان ببخشدمستور اشخاص و صحنه ها را با وسواس و دقتی خاص انتخاب می 

تر است نگهدار، برازنده ترین نامی است که به شخصیت نمادین ها مشکلتوجه به این که نگهداری بز نسبت به دیگر دام

قصابی توانا است که ۀ قدرت هم شخصیتی نمادین است و تداعی کنند. ده کندخود می بخشد تا بز را برای انجام قربانی آما

 .   بتواند بز را قربانی کند

 ماذنه 1-4-3

فرهنیگ لغیت   )مأذنه یا مناره در لغت به معنی جای اذان گفتن و ستون بلندی در مسجد برای روشن کردن چراغ          

داستان در انتخاب نام مکان هم نگرشیی زیبیا داشیته    ۀ رود  نویسندبه کار می کمال و تعالی و عروجو در معنای نمادینِ  (معین

 . نمادین، کمال و شکوفایی اذهان ساکنین را در فضای داستان گنجانده استۀ است با نگا
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 فانوس 1-4-3

دگی در برابر فانوس نماد زندگی انفرادی در رویارویی با هستی جهان و حقیقتی گذرا در برابر حقیقت جاودان و پراکن»

 (     343: 4943خوان ادوار دو سرلو،). «جوهر یا ماهیت است

مسئوالن در بیان حال کوکب  جمله ای است خطاب به سرفراز و دیگر« .فقط فانوس هستشب ها وقتی ماه نیست، »

کاربرد عنصر زیبای  مستور با. خواهدسوی مراد که حتی فانوس هم نمیشود و چشم های بیاش قطع میخانم وقتی برق خانه

کوکب خانم و مراد در فضای تاریک و مبهم شب با ۀ فانوس خان. کندفانوس به فضا سازی و لحن غمگین داستان کمک می

 .کندمعنایی نمادین حقیقت زندگی  مردم آبادی را بر مال می

 رفتارهای نمادین 1-1

که خواننده در طول داسیتان تغیییر   برای این .سازدهای اخالقی و رفتاری ویژه ای همراه مینویسنده اشخاص را با کنش

های شیغلی و رفتیاری آنیان و    نام اشخاص یا   صفت .کندروحی وارد می ۀشخصیت را باور کند به شخصیت اصلی داستان ضرب

 . کندها، ماهیت درونی اشخاص را نمایان میهمچنین معنای مستتر بعضی نام

 ازدواج طلعت و حیدر  -1-1-4

صاحب شش بچه از زن  -ای به نام حیدرکه با اجبار پدرش در سیزده سالگی با مرد شصت سالهطلعت دختری 

نماد حرمت شکنی  «لگد به حرمت طبیعت بود» :مستور این حادثه و رفتار را با بیان عبارت. کندازدواج می -مرحومش 

 .داندزندگی و طبیعت انسانی می

 ن  زدگاسیل و سیلة عکاسی عکاس جوان از فاجع -1-1-1

کشد، در این حادثه مستور زدگی را به تصویر میی اسف بار سیلهنگامی که عکاس نوجوان رویداد تلخ و فاجعه     

سیل »گوید کهآمیزد  و با تصویری نمادین میوسعت عشق خدمت رسانی روستائیان را در نهایت مظلومیت آنان در هم می

مردم )عشقی خاص ۀ و در این جاست که تجرب «وسعت عشق اند در عمق مظلومیتمردم حاصل ضرب »آمده است که بفهمی

 .شودنمایان می (دوستی

 یتیم نوازی  -1-1-9

خرد این عمل نماد گذشت و ایثار است های یتیم کوکب خانم کیف و کفش میابراهیم از حقوق خودش برای بچه     

ترین کار اجرایی است که طلبد؛ ایثار و گذشت یگانهنون و تبصره میآن لحظه که انجام هر کار اجرایی طرح، بودجه، اعتبار و قا

 .خواهدخیس میۀ فقط دو چشم خان

 نیش زدن عقرب    -1-1-1

کند سمبل حسادت، عقرب ارتباط وسیعی با شیطان، خرابی و مرگ دارد و به دلیل اینکه در زیر زمین زندگی می    

ای از زندگی انسان برابر است که مورد نطقه البروج است با مرحلهکژدم هشتمین صورت فلکی م. نفرت و نماد ظلمت است

 (     4943خوان ادوار دو سرلو،). ای از خیانت استنشانهۀ گیرد و همچنین در هنر مسیحیت به منزلتهدید مرگ قرار می
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کند و با این همزمان می سید فالحۀ یکسالۀ را با نیش زدن عقرب بچ -برنامه و بودجهۀ نمایند -مستور ورود سرفراز     

 . سازدکشد و ذهن ها را به دریافت جریان حادثه نزدیک تر  میفضاسازی جالب و قشنگ طینت اصلیِ سرفراز را به تصوبر می

 کشی آبادی لوله -1-1-0

رج و ابراهیم بدون مکاتبه با مسعود یونسی و عدم هماهنگی با معتمدی لوله های انبار شده در بخشداری را شبانه خا     

مستراح » :در این اتفاق؛ مستراح رفتن سرفراز را با بیانی نمادین و با عبارت. کندهای ماذنه میاقدام به لوله کشی یکی از آبادی

به تصویر  «.تر انجام بدهیتا تو کارت را راحت. با لوله های بخشداری. آب را دیدی ؟ آن را من کشیده بودم ۀکه رفتی؟ لول

مستور به خوبی  .شودتعبیر می..  .مال حرام و ،خزینه و انبار ،یات از مستراح در وجوه نمادین عیش دنیادر ادب .کشیده است

 . در قالب عبارتی مشمئزکننده نشان است «مستراح»ۀ عیش طلبی را که خاص مردم مرفه است، با واژ

 قربانی کردن بز   -1-1-6

ن اهمیت خاصی آو برای  انددانستهاد بزرگی و عظمت مینم رااست و کوه ۀ یک حیوان کو بز در نزد مردمان باستان» 

شده است که از این طریق خدای خود را قائل بوده اند و از این حیوان در مراسم مذهبی برای قربانی کردن استفاده می

کرده گی میها هستند حائز اهمیت بوده و این حیوان که در کوهها زندبآۀ ها جاری کننددیگر این که کوه .خوشنود کنند

ن از خدای خود درخواست بارش آبا قربانی کردن  نب و باران شناخته شده است و مردماآبل ماست شاید به همین دلیل س

  (44: 4919 ،یوسف،مجید زاده) .«نداهکردباران می

ت که نسبت به گیرد و بز نر از حیواناتی اسدر مذاهب مختلف، مردم معتقدند که بدون قربانی هیچ آفرینشی صورت نمی

بزنر به دلیل چابکی و باال رفتن سمبل تجسس زیاد برای یافتن حقیقت است ودر عین . شوددیگر حیوانات بیشتر قربانی می

 (     611: 4943خوان ادوار دو سرلو،) .حال دارای قدرت باروری است

خیس ۀ را که گوشت ترد و نگا« نگهدارۀ غالبز»آیند و  قدرتبا وارد شدن سرفراز به ماذنه، مردم آبادی به استقبالش می 

مستور با تناسبی زیبا بین الفاظ عرش خدا، ابراهیم، قدرت، چاقو، بز، بع ناتمام و . کنددارد جلو ماشین پاترولش قربانی می

بیانی نگاه خیس بز، مفهوم نمادین  قربانی کردن و توکل نمودن به رحمت خداوند را بیان نموده است و این نکته را با 

برنامه و بودجه و شاید ۀ نمایند ،سرفرازدهد که  مردم از خداوند درخواست رحمت و آسایش دارند نه از رمزگونه نشان می

ای دیگر به کامروایی و ای برای دستیابی عدهشود تا وسیلهگناه قربانی میای به این موضوع باشد که یک موجود بیاشاره

 .کامیابی گردد

 سفید رنگ انتخاب پاترول  -1-1-7

صلح و دوستی است اما نویسنده در فضاسازی داستان رنگ پاترول ۀ هرچند رنگ سفید نماد پاکی و عصمت و نشان

نمادین دیگر آن که نمادی از ثروت و برخورداری از مقام باالی اجتماعی است نظر ۀ کند و به جنبسرفراز را سفید انتخاب می

 . دارد

 گیرینتیجه 

گیری ها، جایگاه قابل مالحظه و چشمها و نشانهشود که نمادخیس مستور، مشخص میۀ چشم خانبا بررسی داستان دو

-ای از راز و رمزدارند و او با اختصاص فضاهای داستانی خود به نمادها و سمبل ها، سعی دارد مفاهیم کلیدی و مهم را در لفافه

د که او دغدغه ها و درونمایه های اجتماعی و مشکالت جامعه را با یاباین مسئله زمانی اهمیت بیشتر می. های کالمی بیان کند
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ها را بستری برای پردازش مفاهیمی فلسفی مانند ها و نشانهگذارد و در واقع، نماداستفاده از نمادهای خاص به نمایش می

 . سازد، قرار دهدعشق و مرگ که یکی از مختصات مهم فکری او را می

ها را تجربه کند، نویسنده تواند در عمر اندک یا طوالنی خود تمام داللتدارد و چون هرکسی نمی عشق داللت های متفاوتی

که درمکان، ایدهد تا ابهام ویژههای عشق، مخاطب را همراه با ابراهیم در حوادثی قرار   میبرای آشکار کردن یکی از داللت

ی داستان وجود دارد تجربه کند و طعم واقعی آنها را ها فضا و صحنه ،ها شخصیتو نام  پندارها، رفتارها، گفتارها ،موضوعزمان، 

توان به شروع داستان با نام ابراهیم و پایان داستان با نام یونسی و عمومیت های موجود در داستان میاز نمونه ابهام. بچشد

از مهمترین  مبهمۀ یان ساختن این تجربنما. دادن اسامی و رفتارهای خاص که در قسمت پایانی داستان ذکر شده اشاره کرد

 .نتایج این تحقیق است

 منابع و مآخذ

 ترجمه و شرح ابوالفضل بهرام پور ،قران کریم .4

 ، رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی، هفتم، تهران، علمی فرهنگی(4943)پور نامداریان، تقی  .2

 کرباسیان، اول، تهران، فرشاد، فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمه ملیحه (4913)جی سی کوپر  .9

 ، فرهنگ نماد ها، ترجمه مهر انگیز اوحدی، اول، تهران، دستان(4943)خوان ادوار دو سرلو .4

، 3، استفاده از نماد در داستان کوتاه، کاوه فوالدی نسب، مجله رودکی، س(4946)رگا کرامر مک کارتی .3

 44ش

 هران، نگاه ، پانزدهم، ت2های ادبی، ج، مکتب(4943)سیدحسینی، رضا .6

 ، بیان، چهارم، تهران، میترا(4931)شمیسا، سیروس  .1

 ، انسان و سمبول هایش، ترجمه دکتر محمود سلطانیه، تهران، جام جم(4911) ،کارل گوستاویونگ .4

 2ش ،4روش کاوش در باستان شناسی، س ، مجله تاریخ و باستان شناسی (4919) یوسف،مجید زاده   .3

 پیاده رو، تهران، نشر مرکز ، عشق روی(4941)مستور مصطفی، .41

 ، تهران، آگاه، هجدهم3، فرهنگ فارسی، جلد (4941)محمد ،معین .44

 نیکلسون، مشهد، آوای رعنا ۀ ، مثنوی معنوی بر اساس نسخ(4943)موالنا جالل الدین محمد بلخی .42

 ، عناصر داستان، چهارم، تهران، سخن(4931)میرصادقی جمال .49

 در ادبیات نمایشی، جلد اول، تهران، انتشارات برگ نمادگرایی ( 4961)ناظر زاده کرمانی .44

  44، ش3پژوهشی نقد ادبی تابستان س –علمی  فصلنامه( 4934)نجومیان علی .43
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 مقرّب در شعر بهار و شهریار  تصویر مالئکه
 محمد نامداری

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

اعتقاد به وجود این . ها پرداخته شده است دیان مختلف به آنمقرّب، جزو مسائل و باورهائی است که در ا  مالئکه

اند، در این دین آسمانی نفوذ  های مختلف وارد دین اسالم شده موجودات مانند بسیاری از مسائل اسرائیلی دیگر که از گذرگاه

مضمون آفرینی ۀ دست مای پیدا کرده و به تبع آن وارد متون عرفانی و ادبی زبان فارسی شده است و سالیان درازی است که

باید یادآور شویم که طرز تلقّی شعرای . اند برای شاعران فارسی زبان قرار گرفته و از آن ها مضامین بکر و بدیعی خلق کرده

کند، یعنی همان مضامینی که شعرای گذشته از مالئکه مقرّب  مقرّب تفاوت چندانی با شعرای سلف نمی  مورد بحث  مالئکه

آزادی، : بهار و شهریار توانسته اند درکنار سایر موضوعات معاصر مانند. خورد  در شعر شعرای معاصر هم به چشم میاند،  داشته

بسامد کاربرد این . از این مالئکه در شعر خود به نمایش بگذارند  قانون، توجه به زن و سایر مسایل قرن بیستم تصاویری هنری

جبرئیل بیشترین کاربرد و تصویر را از آن خود کرده است و بعد از آن . است مالئکه دراشعار شعرای مورد بحث متفاوت

ها در  البته باید متذکر شد که شاهد مثال. اند میکائیل و عزرائیل بعد از این دو به یک نسبت مورد توجه بوده. اسرافیل قرار دارد

 . این رابطه در اشعار این شعرا چندان زیاد نیست

 .مقرّب، شعر معاصر، بهار، شهریار مالئکه: هاکلیدواژه

 مقدمه

اما این بدان معنا نبود که .شعر نو درخشان ترین دوران خود را پشت سر می گذاشت چرا که در حال ریشه دواندن بود

 در میان مرتجعان ادبی و ان حال و هوای برباد.شعر کالسیک یکباره میدان را خالی کند و دیگر حرفی برای گفتن نداشته باشد

شعر مشروطه، آرام آرام شعری پا می گرفت که هر چه می گذشت راه خود را بهتر می یافت و شاعرانش می خواستند در  ۀرفت

شعری بسرایند که هم از شر سانسوری های رضاخانی در امان باشد و هم ،این بلبشوی ارتجاع ادبی  شبه مدرنیسم فرهنگی

 .بنوازدمثل گلی دماغ پرور جان های مشتاقان شعر را 

اینان اگرچه سنت گرا بودند،اما گوشه چشمی هم به تجربه شعر مشروطه داشتند و سعی می کردند ضمن برکنار ماندن 

یعنی چارچوب کارشان .بهینه کنند ۀاز آن تجربیات استفاد،تا حد توانشان،از عوام زدگی و سهو های زبانی شعر مشروطه

از چهره های شاخص .در فروع تحوالت و نوآوری هایی در کارشان دیده می شدمنطبق بود بر مبانی زیباشناسی کالسیک،اما 

اینان عالوه بر مضمون هایی که در شعر خود داشتند،همانند . این جریان بهار و شهریار را می توان نام برد

فارسی به ارث برده  ۀبه پیروی از شعرای سلف فارسی مضامین دیگری از گذشت..... .؛آزادی،قانون،وطن،توجه به زن و غیره

خود را با مضامین  ۀدر واقع این شاعران هم می خواستند به نوعی رابط.مقرب بود ۀیکی از آنها توجه به فرشتگان و مالئک.بودند

شعر فارسی داشته باشند و همین که ریشه در اعتقادات مذهبی و توجه شدید  ۀبه گذشتۀ شعر کالسیک حفظ کنند و نیم نگا

تصویرآفرینی شعرای مورد بحث از این موجودات  ۀنی داشتنند بنابراین در این مقاله سعی براین شده است نحوبه به مسائل قرا

 .آسمانی را در شعرشان بررسی کنیم

 :جبرئیل  -4
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  روح القدس، روح األمین، فرشته: عناوینی همچون. در متون دینی و ادبی از جبرئیل با عناوین مختلفی یاد شده است

نامه شرح القاب و عناوین جبرئیل  اول از مصیبت  که عطار در مقاله. از این قبیل کبر، طاوس المالئکه و عناوینیوحی، ناموس ا

 .تر و صف کرده است را به زیبائی هرچه تمام

 همچو موری مرده پیش جبرئیل  سالک آمد تا جناب جبرئیل

 نقش غیب الغیب را جان تو موم  ای سلطان اسرار علوم گفت

 مهدی اسالم و هادی سبل  خیل رسلۀ ر خواندای براد

 هم امین وحی ربّ العالمین هم تو روح القدس و هم روح األمین

 در مقام قدس قدّوسی توراست  صدهزاران پرّ طاووسی تراست

 خود بازگفتش سر به سرۀ قص  سالک آمد پیش پیر راهبر

 روح یعنی امر ربّ العالمین  پیر گفتش هست جبریل امین

 (61نامه، ص  مصیبت)                                                                                             

 :روح القدس 4-4

چه را که باید در مورد جبرئیل گفته شود در این ابیات به نحو احسن بیان هر آن« عطار»طور که مالحظه شد همان

اند که ین عناوین در شعر خود ارایه دادهاز شعرای سلف از جمله عطار مضمون هائی با هم بهار و شهریار به پیروی .کرده است

 . به ذکر نمونه هائی اشاره می کنیم

دلیل صریح قرآنی بر این که روح القدس همان جبرئیل . روح القدس در سنت اسالمی و قرآن کریم همان جبرئیل است

 41و  441را روح القدس از سوی پروردگارت نازل کرده است همچنین در آیات بگو آن قرآن : نحل استۀ سور 412ۀ است؛ آی

 .های مائده و بقره مراد از روح القدس همان جبرئیل است سوره

تفسیر المیزان، )به اعتقاد عالمه طباطبائی، وصف جبرئیل به روح القدس به دلیل پاک و منزّه بودن او، از معایب است 

 (. 946، ص43عربی، ج

فارسی روح القدس را همراه با صفاتی از جمله نفخ ۀ دبیات معاصر به ویژه شعر این دو شاعر به تبعیّت از شعر گذشتدر ا

 .اند و مضامینی در این راستا آفریده اند روح القدس،دم روح القدس،فیض روح القدس والفاظ دیگر به کار برده

ه داند و معتقد است که اگر به دم مسیحائی آمیخت ود میشهریار، فیض روح القدسی و دم مسیحائی را از آرزوهای خ

 . گردد آفاق می  شهره( ع)شود همچون عیسی مسیح 

 فیض روح القدسم بخش و حفاظ مریم                                    بلکه ما نیز توانیم مسیحا گشتن

 (14،ص2دیوان شهریار،ج)                                                                                        

عهد قدیم، عهد )دم روح القدس و داستان معروف زاده شدن عیسی مسیح از آن فیض جان بخش که در کتب مقدس

 . مضمون آفرینی شعرای ما قرار گرفته استۀ از دیر باز تا کنون دست مای. به طور صریح به آن اشاره شده است( جدید، قرآن
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 :گوید ی میمولو

 باد چو جبریل و تو چون مریمی                           عیسی گل روی ازین هردو زاد

 جیب مریم زدمش حامل معنی گردد                   که منم کز نفسی سازم عیسی نفسی

 :یا ارزقی گوید

 انفاس تو دلفریب و جانبخش                        همچون نفس مسیح مریم

ها چنین  که شعرای مورد بحث هم به پیروی از آن. ی دیگر از شعرای سلف شرح این واقعه را به تصویر کشیده اندبسیار

 .هائی آفریده اند تصویر

است که در آیات ( ع)در ابیات دیگری شهریار عالوه بر مضامین دینی که همان دم مسیحائی و زاده شدن عیسی مسیح 

شاره شده است، هنرنمائی خاصی کرده و تصویر زیبا از نمادهای دین مسیح از جمله آل عمران هم به آن اۀ سور 44-93

کلیسا، ترسا، ناقوس کلیسائی، صلیب و خود روح القدس ارائه داده که نشان از ورود عناصر مسیحی در ادبیات فارسی و بالطبع 

 .شعرای مورد بحث است

 مریم و سیمای مسیحا داریۀ سین                  ای پریچهر که آهنگ کلیسا داری                     

 گرد رخسار تو روح القدس آید به طواف                               چو تو ترسا بچه آهنگ کلیسا داری

 (993،ص4دیوان شهریار،ج)                                                                                         

 نگ ابدیت را بر ساز مسیحا زن                                         گو در نوسان آید ناقوس کلیسائیچ

 شب مریم عذرا کن ماهش دم روح القدس                               کز باد سحر زاید انفاس مسیحائی

 (429،ص4دیوان شهریار،ج)                                                                                        

 نه هر صلیب  به گردون شود مگر زاید                                    دوباره از دم روح القدس مسیحائی

 (493،ص4دیوان شهریار،ج)                                                                                          

 

 گویند جانا در دل بشکسته جا داری دلی بشکسته ام ده تا سری در پایت اندازم                     که می

 دم روح القدس بخشی و انفاس مسیحائی                                  

 (441، ص2دیوان شهریار، ج)                                                                                        

 کم کم آن عشق مجازم چون جنین شد بار دل                روح از آن یک چند چون آبستنانم در ویار

 داشتندش باردار تاکه عشقی آسمانی زاد از آن دل چون مسیح                    کز دم روح القدس می

 (343،ص4همان،ج)                                                                                                   
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در بیت زیر که تمجید و تعریفی از فردوسی توسط شهریار است، اعتقاد شاعر بر این است که طبع و شعر فردوسی از 

 .شود و ناب و بکر است گیرد و کمتر شعری مانند آن پیدا می دم قدسی و مسیحائی نیرو می

 طبع تو                                                روح القدس گزیده به دامادیۀ عروس حجل ای نو

 ( 344،ص4همان،ج)                                                                                     

تعلیم داده است و از خداوند طلب لطف و همچنین بهار، معتقد است که مدح خود از خداوند را، روح القدس به او 

و به نوعی به نقش . به این خاطر که روح القدس، در ستایش خداوند توسط بهار نقش اساسی داشته است. مرحمت کرده است

 . تعلیمی روح القدس اشاره کرده است

 مدحت تو اش تعلیم خدایگان را بنگر ز لطف سوی بهار                                   که روح قدس کند

 (424،ص4دیوان بهار،ج)                                                                                           

این تصویر سازی از روح القدس توسط شعرای مورد بحث حاکی از آن است که همگی توجه عمیقی به آیات قرآنی 

 .رآن کریم توجه بیشتری دارند و همیشه قرآن کریم را نصب العین خود قرار داده انددارند و در میان کتب مقدّس به ق

 :روح األمین 4-1

 .از دیگر القاب جبرئیل روح االمین است

آن بر قلب ۀ که خداوند قرآن را به وسیل. باشد الشعراء، جبرئیل میۀ سور 439ۀ منظور از روح األمین با توجه به آی»

 (.962،ص4، جازی، ابوالفتوح، تفسیرر)« پیامبر نازل کرد

شود، به  و این که روح نامیده می. کند تغئیری ایجاد نمیۀ به اعتقاد طبرسی، روح األمین، جبرئیل است که در وحی ال

 (.  214، ص1مجمع البیان، ج)کند  آورد، ارواح آدمیان را زنده می این دلیل است که با برکاتی که از عرش می

دهد و در  ای بوده کالم و شعر او را به روح األمین نسبت می ه بفهماند فردوسی آدم بزرگ و بلندمرتبهبهار برای این ک

هائی است که از روح القدس کرده و تأثیر و گیرائی دم روح األمین را مدّ  ای که از روح األمین کرده همان استفاده واقع استفاده

 .نظر قرار داده است

 روح األمینۀ د آمد درست                 زآن که بود او را دل اندر قبضوین مصائب از پس مرگش پدی

 (431،ص4دیوان بهار،ج)                                                                                       

 :امانت داری جبرئیل 4-9

ویژگی های دیگری از این ملک مقرب به تصویر عالوه بر القاب و عناوین جبرئیل،شاعران مورد نظر خصوصیات و 

 .کشیده اند که جای تأمل دارد

شعراء به اثبات ۀ سور 439  صحت این قضیه را آیه. دار هم هستند فرشتگان در کنار سایر خصوصیات نیک خود، امانت

امبر نازل کرد که نشان از ترین کم و کاستی بر قلب پی آنجا آمده است که روح األمین قرآن را بدون کوچکدر . رساند می

 .داری فرشتگان است امانت
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و این حکایت از آن است که . مضمونی که شعرای حاضر از امانت داری فرشتگان دارند، بیشتر معطوف به جبرئیل است

ز آن جا به ا. ترین کم و کاستی به پیامبر منتقل کرد جبرئیل، در ابالغ وحی بر پیامبر رعایت امانت کرد و قرآن را بدون کوچک

 .بعد بود که امانتداری فرشتگان، مخصوصاً جبرئیل مطرح شد

 پیچد به گوش دل در آیات خدا گلبانگ جبریل امین یابی                                    که می

 (4934،ص2دیوان شهریار،ج)                                                                                     

 دل بشکسته خود آموز و سخن گوی خدا است                     نه عجب گر به سخن سحر بیانی دارد

 لوح محفوظ                           که چو جبریل امین نامه رسانی داردۀ ای هست، بدل، نسخ سینه

 (469، ص4همان، ج)                                                                                          

 گوئی از آسمان فرود آمد                                                    پر فروهشته جبریل امین

 (4443،ص2همان،ج)                                                                                            

 

 مۀ للعالمین را                                                   شنیدی بانگ جبریل امین راتو دیدی رح

 (132،ص2دیوان شهریار،ج)                                                                                          

 وز نار ترش، شیرین گو جایگزین باشد               با سیب زنخدان گو با ما به از این باشد                

 آن گنج امانت، نام، آئین جهانداری است                              گنجور زمین باید،جبریل امین باشد

 (444،ص4همان،ج)                                                                                              

 : مستجاب الدوه بودن جبرئیل 4-1

احزاب ۀ سور 63و  49آیات . شدن دعاها دارند، در قرآن به آن اشاره شده است  این که فرشتگان نقش مؤثری در اجابت

شدن  البته این باور هم در بین عموم وجود دارد و نقش فرشتگان در اجابت. کند شوری این موضوع را تأئید میۀ سور 3ۀ و آی

در شواهدی که از شعرای مورد نظر ارائه می شود است، از اجابت شدن دعاها به کمک . دانند به نوعی انکارناپذیر می دعاها را

از آن جائی که جبرئیل جزو . فرشتگان صحبت از جبرئیل استۀ هائی آورده شده است و در رأس هم فرشتگان مضمون

در بین سایر مخلوقات است، مستجاب شدن دعوات را بیشتر به او  فرشتگان برگزیده است، و حامل وحی و پیام گزار خداوند،

 .دهند نسبت می

 غرق غفران باد روحش وین دعا را بی خالف          جبرئیل آمین فرستاده است، گوئی نیست، هست

 (392،ص 4بهار، ج دیوان)                                                                                           

 تا  ز دل و جان به پاس جان تو گویند                                     مردم ایران دعا و جبریل، آمین

 (941،ص4همان،ج)                                                                                              
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 کند، روح األمین سر کنم                       از یمین عرش آمین میتا دعای عمر و اقبال و یسار ت 

 (361،ص4دیوان شهریار،ج)                                                                                   

 :بال و پر جبرئیل  4-0

 4ۀ و در آی. برای شعرای مورد بحث ما استآفرینی  مضمونۀ مای بال و پر فرشتگان از دیگر موضوعاتی است که دست

از جمله فرشتگانی که برای او پر و . المالئکه معروف است به شکل ظاهری فرشتگان پرداخته شده استۀ فاطر که به سورۀ سور

ن خاطر به همی. شود میۀ اند که هر کدام خود به صد بال دیگر منت اند جبرئیل است، برای او شش بال ذکر کرده بال قائل شده

جبرئیل با این پر خود به فرمان خداوند چندین شهر را نابود کرد؛ از . است "آواز پر جبرئیل"اسم یکی از رساالت سهروردی 

برای عزرائیل و سایر فرشتگان دیگر هم (. 46ص : 4946؛ یاحقی، 216ص: 4914شمیسا، . )جمله شهر قوم لوط و ملک سبا را

 .اند بال و پر قائل شده

 : داند ای برای پرواز به سوی حضرت الیموت می ال و پر فرشته را وسیلهبهار، ب

 گیرم با بال و پر فرشتگان ز آن جای                                              زی حضرت الیموت پر می

 (441،ص4یوان بهار،جد)                                                                                        

 : اند به تصویر کشانده است هم چنین پرواز فرشتگان در آسمان را که همانند زنجیر به هم پیوسته

 کنید فرشته وش یکباره پرواز                                           به گردون دوخته پر، یک به دیگر

 (243،ص4دیوان بهار،ج)                                                                                           

ۀ بال و پر گشودن روح القدس را به تصویر کشیده و آن را در لطافت و نرمی، همانند طنین ناگهانی نغمۀ شهریار، نحو

 : داند ناقوس می

 ناقوسۀ ناگه طنین نغم بدان نرمی که شب روح القدس بال و پر افشاند                  برآمد موج زن

 (494،ص2دیوان شهریار،ج)                                                                                       

های کامل به سمت خدا  ها است؛ اما شهادت را که پرواز انسان همچنین معتقد است که پرواز جبرئیل، باالترین پرواز

 : داند جبرئیل میاست، برتر از پرواز 

 شهادت برتررین معراج عشق است                                         گهش پروازی از جبریل برتر

 (4492،ص2همان،ج)                                                                                        

باشد که در مقام و مرتبه چنان  و در واقع زبان حال آن حضرت می سروده( ع)شاعر، بیت زیر را در وصف حضرت علی 

 .بلند است که جبرئیل شهپر خود را باالی سر او به عنوان سایه بان گسترده است
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 شهپر جبریل به باالی سرستمۀ باری از نخل هدی شاخ همایون ثمرستم                            سای

 (4433،ص2همان،ج)                                                                                             

شهریار، معتقد است که بال و پر فرشته در هم و فشرده و زیر و زبر است که با این ویژگی پر و بال به سمت درگاه 

 : قدس در پرواز هستند

 همچو بال فرشته زیر و زبر                    سنبل از نسیم سحر                               ۀ طرّ

 ای موزون                                                  چون سرود فرشتگان محزون با پر افسون فسانه

 کرده گوئی فرشتگان پر، باز                                                   رو به خرگاه قدس در پرواز

 (164،ص2دیوان شهریار،ح)                                                                                       

 :تقابل جبرئیل با شیطان 4-6

مقرّب درگاه احدیّت بود که چون خداوند فرشتگان را مأمور به سجود آدم کرد وی ۀ به تصریح قرآن کریم ابلیس فرشت

به (. 64 اسراء، ،92و  94، حجر، 42اعراف، )« أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین»ت از این فرمان سرباز زد و گف

شد و مهجور و مورد لعن دایم، این ملعونی و مهجوری ابلیس، که از آیات مختلف قرآن به ۀ همین سبب، وی مردود بارگاه ال

اند و هر  لکان راه تصوف آن را امری مسلم دانستهشود، چیزی است که هم اهل شریعت و هم اکثریت سا روشنی دانسته می

تواند داشته باشد؛ اما جمعی از  کس با قرآن کریم و تفاسیر مذاهب مختلف آشنائی داشته باشد، در این هیچ تردیدی نمی

بازترین عاشق  اند و از وی به عنوان پاک ای برای او یافته بزرگان تصوف، در درون این ملعونی و مهجوری، مقام واال و برجسته

مملکت که صد و بیست وچهار هزار نبی، زخم او ۀ پاسبان حضرت و سرور مهجوران و سر قدر و خال بر جالل ازل و شحن

 (.443ص : 4914شفیعی کدکنی، ۀ انسان و خدا، ترجمۀ نیکلسون، تصوف و رابط)اند  خورده اند، یاد کرده

بلکه موضوع ما، برداشت و تصویری است   بلیس دفاع کرده اند، نیست؛اما بحث ما در این جا، پرداختن به کسانی که از ا

 .که شعرای معاصر ما از فرشته و ابلیس ارائه داده اند

همین . نام برده شده است.. .در کتب عرفانی و ادبی از شیطان، با عناوینی چون، ابلیس، دیو، اهریمن، خنّاس، ابومرّه و

دانند و شیطان را مظهر فساد و خرابی و فرمان  انی و فرمان برداری و عشق و امید میمنابع، فرشته را مظهر عمارت و آباد

 . دانند که شعرای مورد بحث ما، همین مضامین را در شعر خود یادآور شده اند نابردن و تکبّر و خودبینی می

ها، خود را در لباس فرشته بر خواهد با فریب کاری  های ابلیس را به تصویر کشیده و این که ابلیس می شهریار، تلبیس

 : انسان عرضه کند و او را بفریبد

 در لباس ملک به صد تلبیس                                             سر درون کرد و صیحه زد ابلیس

 خدا جبریلۀ کای تو را آرزو عریض و طویل                                          من فرستاد

 (411، ص2دیوان شهریار، ج)                                                                                

بهار، شکست اهریمن از فرشته را به تصویر کشیده و مسائل اجتماعی عصر خود را با چنین مضامینی به خواننده القا 

 : کرده است
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 افریشتگان قهرکنند اهریمنان را                 جز مجلس ملی نزند بیخ ستبداد                    

 (339، ص2همان، ج)                                                                                   

 مضمون آفرینی قرار دادهۀ ای دست مای باز هم خود بهار، انکار اهریمن جبرئیل را با گریز به موضوعات تاریخی و افسانه

 : است

 اهریمن هست منکر جبریل                                               گرسیوز هست دشمن رستم

 (961، 4دیوان بهار، ج)                                                                                     

 :جبرئیل و پیامبر اسالم 4-7

وحی توسط جبرئیل بر پیامبر اسالم ارائه شده است، توسط شهریار به تصویر کشیده شده بهترین تصویری که از ابالغ 

انتقال وحی به طرز روشنی ارائه ۀ برانگیز پیامبر و هم نحو است چرا که دقیقاً هم جا و مکان نزول کالم وحی و هم حالت بهت

 . بقره آمده استۀ سور 31ۀ و شرح این واقعه، در آی. شده است

 یده به غار حرّا                                                      به جمالی و جبینی غرّامصطفی د

 بام ملکوت                                                     جبرئیل است و محمد مبهوتۀ در افق جلو

 خواندش اسرار سماوات به گوش   سر فرا گوش نبی داشت سروش                                           

 باز بنمود بدو قرآن را                                                             گفت در گوش دل آویز آن را

 (332، ص 2شهریار، ج )                                                                                             

جبرئیل با پیامبر در شب معراج ۀ گر موضوعاتی که نام پیامبر و جبرئیل را باهم در ذهن متداعی می کند همرااز دی

 .از جمله این بیت  بهار که دقیقا به این موضوع اشاره دارد. مضمون آفرینی برای شعرای ما هم شده است ۀاست که دست مای

 جبریل هم عنانش و میکال هم رکاب                   بر بادپا برآمد و زی میزبان شتافت              

 (94،ص4دیوان بهار،ج)                                                                                    

 :صورة فرشت -1

موالنا در . ندشناس چراکه این فرشته را با ابزار معروفش که همان صور است می. صور، اسرافیل استۀ منظور از فرشت

 :دفتر اول از مثنوی آورده است

 همچو اسرافیل کاوازاش به فن                                                   مردگان را جان در آرد در بدن

 (441ت بی مثنوی، دفتر اول،)                                                                                        

صور شاخی است عظیم که دایره آن از . خیزند دمد و مردگان از گور بر می اسرافیل به هنگام رستخیز در صور می"

به موجب روایتی بسیار مفصل وی سه . استۀ تر است و اسرافیل لب بر آن نهاده و منتظر فرمان ال پهنای آسمان و زمین فراخ

آیند و زمین چون کشتی  ها به شتاب در حرکت در می گویند که از اثر آن کوه می "ع نفخه فز"نخستین را . دمد بار در صور می
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ای در  نام دارد که مردم و هر زنده "نفخه  صعق "دومین،  . شود افتد و جهان دگرگون می گران باری بر روی آب به گردش می

نفخه "سومین را . سپارد الموت نیز جان می ملکتا بدان جا که . ماند و جز خدا هیچ کس باقی نمی. میرند آسمان و زمین می

خیزند و به سوی موقف در صحرای  و مردگان از گور بر می. گردند ها به سوی ابدان باز می نامند که بر اثر آن جان می "بَعث

 (.44ص 4944فروزانفر، احادیث و قصص مثنوی، . )شوند محشر رانده می

، حاقه 21، ق 64، زمر 41نمل . )سط اسرافیل در روز قیامت اشاره شده استدر بسیاری ازآیات قرآن از نواختن صور تو

 (.41و 49

 : در شعر فارسی، به ویژه پیرامون صوراسرافیل، و خواص اعجاب برانگیزش، مضامین بدیع آمده است

 در آمیختنها  ها به تن دم صور بشناس و انگیختن                                                     روان

 (اسدی طوسی)                                                                                                   

 نائی روئین گوئی آن جا نفخ صور اول است                  کز یکی بانگش روان از تن رمد رنگ از صور     

 (211سنائی، دیوان،)                                    

ای به نام صوراسرافیل  با الهام از این اندیشه، مرحوم دهخدا با همکاری میرزا جهانگیر خان، در صدر مشرروطیت روزنامه

 (.421ص: 4964یاحقی، )های خفته بود  دلۀ تأسیس کرد که در واقع برانگیزند

 .تسلیم معرفی شده استۀ ن سالکی در مرتبعطار نیز ذکر او آمده است و به عنواۀ دوم مصیبت نامۀ در مقال

اما اینکه شعرای معاصر چه تصویری از اسرافیل در شعر خود ارایه داده اند،موضوعی است که با ذکر شواهدی آن را 

 :بررسی می کنیم

 : اسرافیل به عنوان خبر دهنده  1-4

داند که اسرافیل با صور خود، آن را  می رسیدن ایام پیری و پایان دوران شباب را همچون رسیدن زمان مرگ ،شهریار

 .  دارد اعالم می

 پیری چو رسد محشر دوران شباب است                             گوئی که سرافیل زند صور جوانی

 (333،ص4دیوان شهریار، ج)                                                                                  

 نمایش شاهان به نام رستاخیز                                       امید صور سرافیل رستخیز انگیزهم از 

 (143،ص2دیوان شهریار،ج)                                                                                      

 : دمیدن اسرافیل در صور و برخاستن مردگان از قبور خود 1-1

نواختن اسرافیل در صور و چگونگی برخاستن مردگان از قبور خود و نوع حرکت آن ها به سوی موقف  ۀشهریار، لحظ

 : محشررا به شکلی زیبا به تصویر کشیده است
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 نگر که چگونه دمیدند صور اسرافیل                           که مردگان همه برخاستند و این غوغا است     

 (    4444، ص2همان، ج)                                                                                         

                                                         

 دمد در صور اسرافیل خود هر دم دمی گلّه گلّه خفتگان خیزند و چوپان شعیب                        می

 (441،ص4ج،همان)                                                                                         

 من زندگی دیگر دادۀ در سرم صورسرافیل دمیدند و سروش                               با دل مرد

 (443،ص4همان،ج)                                                                                            

 

  :نواختن اسرافیل در صور و برخاستن شور و غوغا از هیبت او 1-9

برای بسیج عمومی مردم را ( ره)شهریار جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران را به تصویر کشانده و فرمان امام خمینی 

 .دارد جان و غوغا وا میداند که مردم را به شور و هی همانند صور اسرافیل می

 گر که استکبار چون صدّام دارد خار و خس                 ملّت اسالم هم سیل است و هم طوفانی هنوز

 شکر هلل داشتیم این گونه روحانی هنوز                          ۀ روح اللۀ صور اسرافیل بود آن صیح

 (393، ص4شهریار، ج)                                                                                              

 دمند از غیب هردو صور اسرافیل به فرمان چنین رهبر که الحق نایب مهدی است              مسلّم می

 (364،ص4، جهمان)                                                                                           

 : انکار منکرین صور اسرافیل را  1-1

دمد  او همچون صوری است که اسرافیل در آن میۀ مند است و معتقد است که شعر و گفت غرضان گله شهریار از صاحب

ر اند غرض ورزان هم شع کنند و به ندای آن بی توجه و همان طور که منکرین فرا رسیدن قیامت را انکار می.و شورانگیز است

 .  شهریار را قبول ندارند

 دوستانم ناخلف انگاشتند                                                 صالحان صاحب غرض پنداشتند

 بر لب من صور اسرافیل بود                                             در دهان بز علف انگاشتند

 (211،ص4شهریار،ج)                                                                                   
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 :ترس از نواختن اسرافیل در صور  1-0

کند که  در ضمن، گوشزد می. هنری کرده و نوعی جناس به وجود آورده است  ار، با کلمات سور و صور استفادهشهری

پس نباید خیلی به آرزوهای دنیوی دلبستگی . الم کنداسرافیل هرلحظه ممکن است در صور خود بدمد و پایان دنیا را اع

 . داشت

 آرزوی سور زدن داشت و لیکن                                  سوری نتوانست زدن هر چه که زد زورۀ 

 ای شوخ                          ترسم نزنی سور و سرافیل زند صور من هم به مزاح و متلک گفتمش

 (264، ص4دیوان شهریار، ج)                                                                                        

 :مرگ  فرشته -9

آیات . باشد که با عناوینی چون ملک الموت، جان شکر و فرشته عذاب آمده است مراد از فرشته مرگ، عزرائیل می

در منابع تفسیری و عرفانی از نقش عزرائیل در . کند ضوع را تأئید میاین مو( 4-6، نازعات 21، محمد 31نساء )صریح قرآنی 

آمد تیز در یکی ( ع)ملک الموت چون پیش سلیمان نبی "به نقل از غزالی . جان ستانی و جان گیری مواردی آورده شده است

را به سرزمین هند ببرد که نگریست، آن کس بترسید چون ملک الموت برفت، از سلیمان درخواست کرد که باد را بفرمای تا م

چون . سلیمان بفرمود تا باد وی را به هند برد. تا باشد که چون بازآید مرا نبیند و فراموش کند. از نظر ملک الموت بترسیدم

ملک الموت باز آمد، سلیمان پرسید که چرا چنان تیز در آن مرد نگریستی؟ گفت مرا فرمان بود تا یک ساعت دیگر وی را به 

، 4944فروزانفر، احادیث و قصص مثنوی، ) "وی را اینجا بدیدم عجب بماندم تا این چون خواهد بود. ان جان برگیرمهندوست

 (.446ص 

نامه این حکایت را منظوم ساخته است که مضمون حکایت این است که اگر مقدر باشد که مرگ ۀ شیخ عطار در ال

چهارم از ۀ همچنین عطار در مقال. شتابد متوجه باشد به همان جا می کسی در سرزمینی معین فرا برسد، وی بدون این که خود

 .خصوصیات عزرائیل را به رشته تحریر در آورده است "رفتن سالک فکرت پیش عزرائیل"مصیبت نامه 

 پیش عزرائیل آمد جان فشان     سالک سرکش سرگردن کشان

 وباسط الید قابض األرواح ت     فالق األصباح فی األشباح تو

 .هائی را در مورد عزرائیل و بقیه توصیفات عزرائیل تا برگشتن سالک به پیش پیر و گفتن پیر نکته

 داد شرح حال با بسیاردان     سالک آمد پیش پیر کاردان

 راه قهر و معدن مرگ و هالک     پیر گفتش هست عزرائیل پاک

 ا گذاشتنه یکی نیک و یکی بد ر        مرگ نه احمق نه بخرد را گذاشت

 (44ص: 4919مصیبت نامه، )

 : وصف مرگ و عزرائیل 9-4
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داند که بیشتر به باور عموم توجه کرده است که از مرگ تصویری  بهار، مرگ را همچون درازنائی هایل و ترسناک می

اندن معرفی میرۀ در ضمن عزرائیل را که مأمور میراندن است، با سنانی صیقل زده در دست و آماد. ترسناک در ذهن دارند

 . کند می

 

 مرگ                              و یا به سان زدوده سنان عزرائیلۀ دراز نائی هایل به رنگ جبه

 (161،ص2دیوان بهار،ج)                                                                                      

 : عزرائیل در باور عموم 9-1

وی، طبیبانی را که در شغل . ای داشته است های خود، به باور عموم توجه ویژه ی بهار، در مضمون آفرینیملک الشعرا

داند که عامل مرگ و میر هستند و که این از باورهائی است که مردم عامی از  خود حاذق و ماهر نیستند، همانند عزرائیل می

 . عزرائیل و جان ستانی او دارند

 دان تو عزرائیل اوئی ان نگوئی                                    یقین میچو دردش گوئی و درم

 طبیبانی که در بالین مایند                                           به عزرائیل داللی نمایند

 (161، ص2بهار، ج دیوان)                                                                                      

اگر چه شواهد شعری در مورد عزرائیل در دیوان شعرایمورد بحث به نسبت دیگر مالئکه کمتر است اما باز هم نظری 

ها را به  هرچند عذاب و نکبت و سایر مشقات و سختی. واحد نسبت به عزرائیل دارند و آن جان ستانی و جان گیری است

 .دهند عزرائیل نسبت می

 :و رحمترزق ة فرشت -1

این که ۀ در بار. بقره، آمده استۀ سور 31-32علت این نام گذاری در آیات . رحمت، همان میکائیل استۀ فرشت

 .رحمت است در کتب تفسیری راجع به آن آمده استۀ میکائیل فرشت

احب عذاب و دارند و معتقدند که جبرائیل، ص پندارند و میکائیل را دوست خود می یهود، جبرائیل را دشمن خود می"

کرد و  ها معتقدند که جبرئیل، باید کتاب را به ما عطا می و آن. شدّت و قتال است؛ ولی میکائیل، صاحب رحمت و برکت است

رازی، )"آن را به پیامبر اسالم داد و معتقدند که در ماجرای بیت المقدس به دست بخت النصر، جبرئیل بی تقصیر نبوده است

 (.262-264ص ، ص4ابوالفتوح، تفسیر، ج

 .در مقاله سوم از مصیبت نامه عطار شرح کامل اوصاف و وظایف میکائیل به تصویر کشیده شده است

 پیش میکائیل چون مضطری     سالک همچون موکل بر سری

 بی تو نتوان خورد هرگز ارزنی     هر مخزنیۀ ای فرماند گفت

 پیش توستحامل عرشی و کرسی          ای مفاتیح جهان در دست توست

 ای از خوان توست رزق و روزی ریزه             عمان توستۀ ابر و باران قطر
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 رعد و برق و برف و هم باران ز توست       تا ابد سرسبزی خلقان ز توست

 :و برگشتن سالک فکرت پیش پیر و مرشد

 حال خود با پیر یک یک بازگفت     سالک آمد پیش پیر و راز گفت

 لطف را و رزق را دادن نکوست     میکائیل اوستکه  پیر گفتش آن

 رسد رزق دادن تا ابد زو می     رسد هر دو عالم را مدد زو می

 بینم ممرّ جان میکائیل می      رزق را از پادشاه دادگر

 (44-42ص : 4919، مصیبت نامه)                                                                                          

مقرّب ۀ ترین فرشت در فرهنگ اسالمی و به دنبال آن در ادبیات فارسی، میکائیل بعد از جبرئیل و اسرافیل معروف»

 (.411ص: 4964یاحقی، )« .است و مورد توجه خاص شاعران و عارفان بوده استۀ درگاه ال

 : گستردگی لطف و رحمت بی پایان 1-4

این . رحمت میکائیل است که رحمت خود را شامل همه و در همه جا پهن کرده است  هطور که گفته شد فرشت همان

ایده و عقیده در مورد میکائیل هم در دین یهودیت و مسیحیت و هم در دین اسالم وجود دارد که در ادب فارسی مضامینی 

 .ها را در اشعار خود به کار برده اند ی از آنو شعرای مورد بحث ما هم به این عقیده باور دارند و مضامین. چنینی آمده است این

 در همه دنیا کشیده دامن دیبا   رحمت                                        دختر مهتابم و فرشته

 (464،ص2دیوان شهریار،ج)                                                                                 

 رحمت نسیم                                       آید از هامون و گردد کو به کو  چون یکی افرشته

 (313،ص4همان، ج)                                                                                      

  :رحمت  به دل ها ه و زاری در توجه و عنایت فرشته تأثیر نال  1-1

توان تحت تأثیر قرار داد و رحمت و شفقت او را  رحمت را با ناله و زاری میۀ بر این است که ملک و فرشتاعتقاد شاعر 

این جزو باورهای اصلی مردم است که در مورد فرشتگان وجود دارد و به شعرای ما هم سرایت . به سوی خود متوجه گردانید

 .اند کرده و مضامینی در مورد آنها آورده

 صد آینه افسون نشدی                                  دل دیوانه به فریاد و فغان باز آورد پرئی را که به

 رحمت را                                   در دل شب به یکی ناله توان باز آورد    ملک    آزمودم ملکوتی

 (413، ص4ج،دیوان شهریار)                                                                                        

 : میکائیل هم رکاب پیامبر در شب معراج 1-9
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ما این موضوع را  پیغمبر را پیش از شب معراج منشرح ساختند که شعرای سلف  کائیل، از فرشتگانی است که سینهمی

 . اندبه تصویر کشیده

 به رصدگاه صور اسرافیل                      سر برون زد ز مهد میکائیل                       

 (نظامی)                                                                                               

 بر سما  دارد چو میکائیل و چون جبریل دوست              بر زمین دارد چو صدیقّی و فاروقی خدم

 (964سنائی، ص)                                                                                          

اند بهار، هم مانند شعرای ینی این چنینی در شعر خود، آوردهو شعرای معاصر ما هم، به تبعیت از شعرای سلف، مضام

 .داند گان با پیامبر میگذشته و هم عقیده با آنان میکائیل را همراه با جبرئیل، از معراج کنند

 بر بادپا برآمد و زی میزبان شتافت                                 جبریل هم عنانش و میکال هم رکاب

 (94،ص4دیوان بهار،ج)                                                                                    

عنوان  رحمت ازعناوین مختلفی استفاده شده که بیشترین آنها،  ن بار برای فرشتهچهارگانه چندی در دیوان های  شعرای

سیاری از باند همان رحمت و ترحم و شفقت است که  و تنها کارکردی که از میکائیل به تصویر کشیده. رزق و رحمت است

 .                                             ادیان به آن اعتقاد دارند

 :گیرینتیجه 

 همانند رفت،انتظار می با توجه به دیوان های قطور و حجیم بهار و شهریار و همچنین سبک و قالب اشعار این شعرا،

سامد و تصویرهای بدیع و نابی بیافرینند که تا حدودی این انتظار برآورده شد،اما ب مقرب، شعرای سلف،از فرشتگان و مالئکه

 تگان و مالئکهاما جیزی که مهم بود طرز تلقی شعرای مورد بحث از فرش. تر کمتر بود های قبلکاربرد انها نسبت به دوره

 .شعر فارسی از انها می شد ن موجودات همان بود که در گذشتهکه دقیقا تلقی این دو شاعر از  ای. مقرب بود

ها اگر جبرئیل را با آن. دادنده میدادند که موالنا و عطار ارائجبرئیل همان تصویری را ارائه می مثال بهار و شهریار از

شعرای مورد بحث هم دقیقا به این  بردند،روح االمین در اشعار خود بکار می روح القدس، وحی، تهفرش القاب و عناوینی مانند،

هم دقیقا  عنوان ها در شعر خود اشاره کرده اند و مضمون هایی در این رابطه ساخته اند در مورد عزرائیل و میکائیل و اسرافیل

 .به همین شکل کار کرده اند

مقرب در شعر این شعرا ارائه داده شده است،مربوط به جبرئیل  ۀبیشترین تصویرآفرینی و مضمون سازی که از مالئک

 .این فرشته در قرآن کریم هم زیاد به آن  پرداخته شده است.است

ود اختصاص داده است،و باالطبع در این تحقیق هم و در متون عرفانی و ادبی هم رتبه نخست را در میان مالئکه به خ

 .بشترین کاربرد را از ان خود کرده است

 .بعد از جبرئیل،اسرافیل و بعد میکائیل و در آخر هم عزرائیل مورد تصویر سازی و مضمون آفرینی قرار گرفته اند

 .قرآن می باشد که این نشان از توجه عمیق شاعران مورد بحث به مسائل اعتقادی و بر گرفته از
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 بررسی و تحلیل مقامات پیر جمال اردستانی در مرآۀ االفراد
 پروانه نبوی یزدی

 حد یزددانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی وا

 عزیزاهلل توکلی کافی آبادی

 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد 

 هادی حیدری نیا

 عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد 

 چکیده

گرفته است، « پیر جمالیه» ۀپیر جمال اردستانی یکی از بزرگترین عارفان قرن نهم هجری است که نام خود را از طریق

یکی از . می باشد« مرآۀ االفراد»جسته نظم و نثر فراوانی به این عارف نامی نسبت داداه شده که از آن جمله کتاب آثار بر

این . احوال و مقامات عرفانی است که پیر جمالی به صورت پراکنده به آن اشاره نموده است،مباحث مطرح در این کتاب

برای این منظور ضمن اشاره به دیدگاه . ا در این اثر عرفانی تبیین نمایدپژوهش قصد دارد احوال عرفانی مشهور بین عارفان ر

با انجام این پژوهش مشخص شد پیر جمال در . عارفان پیشین میزان تأثیر پذیری پیر جمالی از آنها را نیز بررسی نموده است

تا حدودی هفت وادی عطار را الگوی ترسیم  بیان احوال عرفانی در کتاب مرآۀ االفراد غالباً تحت تأثیر عطار نیشابوری بوده و

 .احوال عرفانی قرار داده است

  پیر جمال اردستانی، مرآۀ االفراد، مقامات، اندیشه های عرفانی: کلیدواژه

 دمه مق

پیر جمالی از صوفیانی است که نور طریقت را از شمع شریعت گرفته و به سنن و فرایض دینی پای بند است اما به 

نام و نسب پیر جمالی اختالف گفتار است،  ۀدربار.ه و درویشانه جمالی یکی از بزرگترین عارفان قرن نهم استشیوه عاشقان

وی را جمال . در بیشتر منابعی که از پیرجمالی یاد شده است. برخی از محقّقان نام او را محمّد و برخی دیگر احمد نوشته اند

وی در آثار خود به ویژه در کتاب .پیر را بدان افزوده و او را پیر جمالی خوانده اندالدین محمّد معرفی کرده اند و غالباً عنوان 

. مرآۀ االفراد که حاوی یکصد و شصت و پنج رساله است به دور از آداب و رسوم نظم و تربیت که بین مو لفین رایج بوده است

که در ( احوال،مقامات)د و برخی از اندیشه های عرفانی خود راهنمایی می کن ۀپند و اندرز می دهد و خوانندگان را با بیان شیو

در اصطالح سالکان و از دیدگاه عرفا مقام هر کس بعد . این کتاب به کتاب به کار رفته است را به صورت پراکنده بیان می کند

حلی از سیر و سلوک از به دست آوردن آداب خاص و تحمل سختی های الزم به وجود می آید و عارف می تواند با گذراندن مرا

 .و گذشتن از خود، و با تالش و کوشش به آن برسد بنابراین مقام امری است اکتسابی

 مقامات -4

مقام در لغت به معنی پایگاه،شأن و شوکت و در اصطالح و در نزد عارفان مقام هر کس،پس از حصول آداب و مبادی 

شد و اعمال آن مقام را به جا آرد،تا آن اعمال را تکمیل خاص و تحمل سختی های الزم موضع است و کسی که در مقامی با

و مقام از اقامت است و برای هیچ کس .نکرده است از آن مقام به مقام دیگری ارتقاء نیابد مگر بعد از استیفاء حق آن مقام

ام عبارت است از هم چنین مق .درست نیاید که در مقامی منزل گزیند، مگر به واسطه شهود اقامت خدای تعال در آن مقام

 (193ص:4931سجادی؛.)آداب خاص و تحمل و مشقت بدان نایل گردد ۀمنزلت و مرتبتی که بنده به واسط
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معنای آن،توقف بنده در پیشگاه خداست در :اگر گفته شود که معنی مقامات چیست؟باید گفت:شیخ ابو نصر سراج گفت

 .و پیوستن به خداانجام عبادت ها و مجاهدات و ریاضت ها و بریدن از خلق 

هیچ یک از ما نیست مگر :و فرشتگان گفتند. باشداین برای کسی است که از عقوبت من بیم داشته:خداوند گفته است

ارواح سربازانی صف کشیده :که از ابوبکر واسطی درباره سخن پیامبر پرسیدند که:مشخصابونصر گفتۀ این که او راست پایگا

 (231ص:4942سراج؛.)ازه مقام خویشیعنی در صفی به اند:گفت.هستند

مقامات از نظر .تواند آن را به دست آورد و به آن برسد بنابراین مقام اکتسابی است و انسان با تالش و کوشش خود می

 توبه،ورع،زهد،فقر،صبر،رضا و توکل توبه:ابو نصر سراج عبارتند از

گاه است،و در اصطالح رجوع حق است جهت باز کردن در لغت به معنی بازگشت از ن. اولین مقام سالکان حق توبه است

 (243ص:4949سعیدی؛.)گره منع از دل و سپس قیام کردن به همه حقوق پروردگار

 توبه 4-4

استجابت توبه انابت آن است که بترسی از هر قدرت خدای،که اگر بخواهد تو را در  وتوبهتوبه انابت :نوع است توبه به دو

توبه استجابت آن است که شرم داری از خدای به سبب .ا از بیم تعذیب او از گناه بازمانیوقت ارتکاب گناه معذب سازد ت

و ما نزدیک تریم به او از رگ (46:ق)«نَحنُ اَقرَبُ اِلَیهِ مِن حَبلِ الوَریدِ»:قال اهلل تعالی.نزدیک بودن او از تو

 (291ص:4949همان؛.)گردن

خواجه .هر آنکس که توبه نکند از گناهکاران است(44:حجرات)«الظَّالِمُونَولَئِکَ هُمُ وَ مَن لَّم َیُتُب فَأُ»:-عزّوجّل-قال اهلل

تعظیم،حق را و شناسای خود را و راست شمردن :شود دوری کردن از گناهکاری،با سه چیز درست می»:عبداهلل انصاری گوید

بنابراین نام ستمکاری از توبه «.ستمکاران استهر آن که توبه نکند پس او از »:فرمایند همان طور که پروردگار می«وعید را

 .و توبه درست نشود، جزء پس از شناسایی گناه.کننده فرو افتد

این که بنگری،در زمان پرداختن به گناه،از عصمت خدای بی :شود با نگاه کردن در سه چیز این شناسایی حاصل می 

و بنگری که از چاره جویی آن با اصرار،خودداری کرده یی ،بهره نشوی،و بنگری که چون بر گناه دست یافته یی،دلخوش شده

پشیمانی،پوزش :شرایط توبه سه چیز است. نگری در حالی که یقین داشته یی،که حق تعالی تو را می

وای مؤمنان (94:نور)«وَ تُوبُوا ِالَی اهلل جَمیعاً»:فرماید هم چنین خداوند می(21-23صص:4929کاشانی؛(.)برکندن)خواهی،اقالع

 .همگی بسوی خدا باز گردید،تا مگر رستگار شوید و جاوید و پیروز آیید

وتوبت خواص از غفلت و توبت خاص خاصان،از «توبت عوام از ذلت»:فرماید مؤمنان را، بر عموم،توبه می :بیان عرفانی آیه

به ،ن است که از رؤیت طاعتتوبه خواص آ.از معصیت به طاعت برگردند:به آن است که:توبه عوام. مالحظه اوصاف بشریت است

 .رؤیت توفیق آیند و طاعت خود را نببنند بلکه همه توفیق بینند

عوام .است-جالل ذات–حد نظر عوام،به افعال است،و میدان نظر خواص،به صفات است محل نظر خاص خواص 

خاص خواص .برم ای تو پناه میخداوندا،من از خشم تو،به رض:خواص گوید.برم خداوندا من از عقاب به عفو تو پناه می:گوید

 (234-232صص:4929همان؛.)برم گویند خدایا من از تو به خودت پناه می

زُهّاد وآن رجوع است از :توبه عُمّان وآن رجوع است از اعمال فاسده به اعمال صالحه،درجه دوم:درجه اول :درجات توبه

توبت :ور و آن رجوع است از غفلت با حضوردرجه چهارمتوبت اهل حض:رغبت اندرون به دنیا با بی رغبتی از آن،درجه سوم

توبت عرفان و آن است از رؤیت حسنات خود با :متخلصان و آن رجوع است از اخالق سیئه با اخالق حسنه، درجه پنجم
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ازاین حق،اهل معرفت هر گاه که حسنه یی به خود اضافت کنند،از آن توبت واجب دانند و از فعل خود به فعل حق باز گردند و 

خود را از اثر توبت  ۀیعنی از آن توبت توبه کنی و با توبت حق گردی و توب« التوبه ان تتوب من التوبه» :قول رویم که: جا است

ا توبه پس توبه آنها را پذیرفت ت(441:توبه)«ثُمَّ تابَ عَلَیهِم لِیَتُوبُواإِنَّ اللَه هُوَ التَّوّابُ الرَّحُیم»:فرماید خداوند بینی خداوند می

توبت موّحدان و آن رجوع است از ما سوای حق با حق چنان که :درجه ششم.مهربان است ۀکنند که خدا توبه پذیرفت

اهل توحید هرگاه که نظر به غیر کنند آن راگناه دانند و «التوبه ان تَتُوبَ عن کل شیءٍ بسوی اهلل»:ابوالحسین نوری گفته است

 (911ص:4929همان.)ین نظر فنا وجود خود الزم بینداز آن توبت واجب شمرند و در ضمن ا

ای اخی،محال است که شخص گناه بکند »:دهد که سی و یکم انسان را مورد خطاب قرار می ۀجمالی اردستانی در رسال

باشد یعنی  منظور از توبه نصوح توبه خالص و می« .نصوح است ۀآسان ترین عذاب ها عذاب توبه است و آن توب.و عذاب نکشد

تواند از نفس و هوای نفسانی بگذرد که ای میای که باز رجوع نکنند بر آنچه از آن توبه کرده باشند و شخص با چنین توبهتوبه

 .باشدکار بسیار دشواری می

ان که ایمان آوردید توبه ای آن(.4:تحریم)«یأَیُّهَا الذَّیِنَءَامَنُو تُوُبوا ِالَی اللَّهِ تَوَبۀً نَّصُوحٌا»َ:است کهخداوند در قرآن آورده

 .ای نصوحکنید به سوی خدا توبه

ای قبول است که توانا باشد و قدم بر سر آن توبه. ای بی قوّت قبول نیستای عزیز، تحقیق بدان که توبه»گوید او می

 (441ص:4914جمالی؛)«.نفس نهد و بگذرد

از غفلت بازگشتن و توبه انبیا آن است که عجز توبه عام، از گناه بازگشتن است و توبه خاص »:ذوالنون مصری گفت

 (213ص:4943مستملی بخارائی؛)«.باشدخویش ببینند از رسیدن به جایی که غیر ایشان رسیده

دهد که مراقب باشند تا در غفلت به سر نبرند و سی و سوم انسانها را اندرز میۀ همچنین جمالی اردستانی در رسال

اگرانسان توبه و استغفار کند بیش از »:گویداو می. غفار کند تا خداوند گناهان او را ببخشایدانسان باید تا قبل از مرگ است

زنهار که خود را خالی . نصیب استبهره و بیمرگ، از تائبان باشد و اگر توقف یابد در اسفل سافلین و عقل در این مقام بی

 (431ص:4914جمالی؛)«.تگردان و عمر عزیز را بیهوده تلف نکن که غفلت دشمن عظیم اس

اِنَّ اللَّه یُحِبُّ التَّوّابینَ وَ یُحِبُّ » :دهد کههفتاد و یکم، این آیه شریفه قرآن را گواه می ۀجمالی اردستانی در رسال

گوید جمالی با استناد به این آیه می.ها را و دوست دارد پاکی جویان راکنندهکه خدا دوست دارد توبه(222:بقره)«المُتَطهِّرینَ

است و او از دارد زیرا آدم جزء کسانی که توبه کردهدارد آدم را و هر که نزدیک به آدم است دوست میکه خداوند دوست می

نزدیک است و از او ( ص)را و هر کس که به حضرت محمد ( ص)دارد حضرت محمّد تائبان است همچنین خداوند دوست می

باشد و همچنین در این رساله آمده است که خداوند به حضرت مطهر و پاک می (ص)کند، زیرا که حضرت محمّد پیروی می

کنند را به ایمان دعوت کنند و آنها را بشارت نزدیکان خود و بندگان و کسانی که از تو پیروی می :فرماید کهمی( ص)محمّد 

داری تو اگر دوست می» :گوید کهدهد و میمیو بعد پیرجمال انسان را مورد خطاب قرار . بده و غبار کفر را از ایشان پاک کن

باش، تا بدانی که محبان حضرت ( ص)داری در بند دوستان حضرت مصطفی در بند خود باش و اگر خدای تعالی دوست می

 (293الی  294ص:4914همان؛)«.شوداند و بدانی که هیج دری بی مالمت گشاده نمیها کشیدهچه مالمت( ص)محمّد 

بنده در توبت به هیچ کار نیست زیرا که توبت آن است »:ابو حفص حداد گوید ،فان درباره توبه چنین استنظر دیگر عار

 (411ص:4966عطار؛)«.که بدو آید نه آن از او آید

اول ندامت، دوم عدم بر ترک معاودت، سوم خود را پاک کردن از مظالم و  :توبه را سه معنی است»:جنید بغدادی گوید

 (446ص:4966همان؛)«.خصومت
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من ابتدا توبه کردم اندر مجلس ابوعثمان حیری، و یک چندگاه بر  :گفت –رضی اهلل عنه  –ابو عمرو ُنجید :نقل است که

آنگاه در دلم معصیت پدیدار آمد، و آن رامتابع شدم و از صحبت این پیر اعراض کردم هرجا که او را از دور . آن مکان بودم

و ای پسر، با دشمنان خود صحبت مکن، مگر  :مرا گفت. تا مرا نبیند، روزی ناگاه به او رسیدم گریختم دیدم از تشویر می می

آنگاه که معصوم باشی؛ از آنچه دشمن چون عیب تو ببیند و چون معیوب باشی دشمن شاد گردد و چون معصوم باشی 

دلم از  :ی تو بکشیم و تو دشمن کام نگردی گفتباید که معصیت کنی، به نزدیک ما آی تا ما بالو اگر ترا می. اندوهگین گردد

 (493ص:4949هجویری؛. )گناه سیر نشده توبه درست گشت

چشم از محارم بر هم  ۀدل نیت کردن بر ترک شهوات حرام،و توی ۀتوب:است ۀهر عضوی دارای توب»:ذوالنون مصری گفت

گوش نگهداشت از شنودن اباطیل،و توبه  ۀاهی،و توبپای نارفتن به من ۀدست ترک گرفتن دست از مناهی،و توب ۀنهادن،و توب

 (432ص:4966عطار؛)«.شکم دور بودن از خوردن حرام

وقتی انسان «انَّ اللَه یُحِبُّ التَوابینَ وَ یُحِبُّ المُتَطهَریِن»:بیست وسوم با اشاره به این آیه ۀجمالی اردستانی در رسال 

کند آن وقت است که او را تائب گویند وقتی این مقامات را گذارند آن وقت به  بتواند توبه کار شود و از گناهان خود استغفار

که روزی :می فرماید(ص)این مقام است که حضرت سید الفقراء،محمّدمصطفی»:گوید رسد و او می می( ص)مقام حضرت محمّد

 (462ص:4914جمالی؛.)گذرانم کنیم،یعنی مقامات می هفتاد بار توبت و استغفار می

 عور  1-4

پرهیزگاری باشی،یا از روی بزرگداشت خدای،بر خود سخت گیر باشی و آن مقام  ۀورع آن است که تا آخرین انداز

نخستین،اجتناب ورزیدن از قبایح  ۀدرج: واپسین زهد است،عامه را و مقام نخستین زهد،است مرید و آن بر سه درجه است

آن چه در  ۀری ایمان درجه دوم،نگهداشتن حدود است حتی درباربرای نگهداری نفس و برای بسیاری حسنات و برای نگهدا

آن بدی نباشد،برای پایداریدر صیانت تقوی و برای پا گذاشتن بر دنائت و پستی و برای خالصی یافتن از سر کشی از حدود و 

حال جمع را عارضه  شود و از هر عارضی که(پراکندگی)ورع داشتن است از هر داعیه که سبب وابستگی به تفرقه ،درجه سوم

 (36-31صص:4964انصاری؛.)رساند

مالکُ دنیک »:اسالم بر اساس ورع است چنان که در خبر است ۀورع اصل دین و قاعد: در مصباح الهدایۀآمده است که

 (914ص:4929کاشانی؛)«.الورع

و تفتیش کردن درنگ کردن در متشابهات،بیرون آمدن از شبهات :عالمت ورع ده چیز است»:یوسف بن اسباط گفت

قوتها،و از تشویش احتراز کردن،و گوش داشتن زیادت و نقصان،و مداومت کردن به رضای رحمان و از سر صفا تعلّق ساختن به 

 (443ص:4966عطار؛.)امانات و روی گردانیدن از مواضع آفات و دور بودن  و اعراض از مباهات

یعنی جامه (4:مدثر)«وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرُ»:ه قرآن را گواه گرفته کههفتاد ویکم این آیه شریف ۀپیرجمالی اردستانی در رسال

یعنی دل خود را از جزء «.کند نزدیک است اول ذکر تائبان می(ص)هر که به مصطفی »:گوید و او می. های خود را پاک دارید

خداست، بیزار شو ودوست را یکتا  ،دل خود را از اغیار صافدار از هر جزء(ص)ای محمّد»:گوید خداوند،پاک گردان و خداوند می

و خداوند به حضرت «.شو،با خلق عاریت باش،و باحدود بیگانه و از تعلق آسوده و به سبب این خطاب آن بود که وحی آمد

خواب رفته  ۀای به جام(4-3:دثرم)«وَ الرُّجزَ فَاهُجر*وَ ثِیابَکَ فَطَهِّر*وَ رَبَّکَ فَکَبِّر*قُم فَاَنذِر*یَأاَیُّهَاالمُدَّثِّرُ»:می فرماید(ص)محمّد

ای محمّد،نگذار ».به پا شو پس بیم ده و پروردگار خویش را بزرگ بشمار و جامه های خویش را پاک ساز و از پلیدی دور کن

که امت گرفتار عمل شوند و بار ایشان بر دوش خود نگیر و مگذار که ایشان در این دنیا و با تو سیر نکنند و عمل ایشان را 

 (293ص:4914جمالی ؛)«.ه گردان مخصوصاً هر که به تو نزدیک است و رفیق تو استکوتا
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 هدز 4-9

زهد در لغت یعنی رو گردانیدن از چیزیدر آن چه که .یکی از مراحلی که هر سالک باید آن را تجربه کند زهد است

زهد یعنی :و غذا و بعضی دیگرگویند بعضی از دینار و درهم دانندو برخی قوت.شود اختالف است نسبت بدان زهد ورزیده می

 (41ص:4934سجادی؛.)ترک نعمت دنیا و آخرت و بی رغبتی به آن

زهد نخواستن چیزی و ترک کردن آن،به اعراض کردن از دنیا وبه عبادت پرداختن،بی اعتنایی به :ابن عربی گوید

ترک :داشتن دنیا و اعراض از آن و گفته انددنیا،پرهیز کاری، پارسایی است و در اصطالح اهل حقیقت،عبارت است از دشمن 

زهد آن است که دلت را از آن چه از دستت خارج است پاک و :آسایش دنیا است برای رسیدن به آسایش آخرت و گفته اند

 (992ص4949سعیدی؛.)خالی داری زهد روی گردانیدن از زیادتی،حصول و رسیدن به اسباب دنیوی

است و این که دنیا را رها کند و نگوید که من ۀ قلب است از آن چه است از آن ت زهد دوری:هم چنین ابن عربی گوید

یا مسجدی ساختم و زاهد به جزء وجود حق سببی نیابد و کسی به حقیقت زهد نمی رسد مگر این که در وی سه  ۀخان

و او زاهدان را .را حائز شود ۀمرتب مقام و،بدون عالقه به دنیا کار کند و بدون طمع و آز سخن بگوید و بدون ریاست:خصلت باشد

از :دسته دوم.گشته و از آن دل بریده اندۀ سه طبقه دانسته است مبتدیان و آنها کسانی هستند که دست هایشان از مال دنیا ت

یری و لذت های شهوانی و نفسانی در دنیا دست کشیده اند و فرقه سوم ازدنیا کناره گرفتند و زهد اختیار نمودند و از کناره گ

چه دنیا ارزشی ندارد و چیزی نیست و زهد و کناره گیری از ناچیز که ارزشی ندارد،خود غفلت و نادانی .زهد خود توبه کردند

زهد بردو قسم است زهد مقدور که عبادت است از ترک و دوری از درخواست مال دنیا واکتفا کردن به آن چه :است و گویند

شود و آن را به هیچ وجه دوست  دل زاهد به طور کلی از دنیا سرد می و زهد غیر مقدور،که.که موجود است

 (999ص:4949همان؛.)ندارد

دل به این دنیا نبند و توجه به ظواهر و :دهد که نوزدهم سالک را مورد خطاب قرار می ۀجمالی اردستانی در رسال

رای مؤمنان وبهشت است برای کسانی که تشریفات دنیا و آن چه که اهل صورت است نکن که دنیا هم چون زندانی است ب

الدنیا سِخن المؤمن و »:تو میل به صورت مکن،یعنی ظاهر که حق میل به اهل صورت ندارد،که»:گوید وی می.کافر هستند

 (4434ص:4914جمالی ؛.)یعنی اظهار خود آرام نفس،است و شکستن نفس فرض است«جَنۀالکافر

دارد از این که طمع داشته باشد چون کسانی که میل به جاه و مقام  رحذر میبیست وچهارم انسان را ب ۀجمالی در رسال

شود که انسان از خدا دور بماند وی  و هم صحبتی با اهل دنیا را دارند دچار طمع هستند و طمع داشتن به دنیا باعث می

شود و شرمسار  زگار میاین فقیر هیچ خوف نیست،از بهر آن که طمع ندارم و شخص از برای طمع اسیر رو»:گوید می

 (464ص:4914همان؛)«.ماند می

در دنیا چیزی تصرف کن که حق تو باشد تا دائم »:دهد که بیست وهفتم انسان را مورد خطاب می ۀجمالی در رسال

تو ۀ در دنیا به حق خودت قانع باش و طوری رفتار کن که زیاده خوا:منظور این است«.خوش دل باشی و حسابت باز نباید داد

و این ظواهر دنیوی تو را بی دین و بی ۀ از اسباب دنیوی موجب ناراحتی تو نشود،و مجبور نباشی در درگاه خدا حساب پس بد

 (419ص:4914همان؛. )ایمان کند

زهد،غفلت است چون که دنیا چیزی نیست که به «:شبلی گوید:در بیان اشارات مشایخ در مقام زهد چنین آمده است

 (414ص:4942سراجّ؛)«.ی چیزی که وجود ندارد،غفلت استحساب آید و زهد برا

ترک حرام،و این زهد عوام است و ترک افزونی از حالل و این زهد خواص و :زهد سه  چیز است»:احمد حنبل گوید

 (264ص:4966عطار؛. )ترک آن چه تو را از حق مشغول کند و این زهد عارفان است
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زهد یعنی غفلت زیرا دنیا چیزی نیست و زهد «ء و الزهد فی ال شیء غفلۀالزهد عقلۀ الن الدنیا ال شی»:شبلی گوید

 (443ص:4934سجادی؛.)خود غفلت است«چیزی نیست»نسبت به آن چه 

برد و خود  سی ودوم آورده است که انسان در غفلت و بی خبری به سر می ۀدر همین مقوله جمالی اردستانی در رسال 

هستند کرده است و عمر خود را به محبت دنیا و به امید و جاه و مال و خُود نمایی در را مشغول اهل تقلید که همان عوام 

اگر انسان بتواند از این غفلت و بی :دهد که خلوت که هیچ عاقبت و سودی برایش ندارد گذارانیده است و بعد او را پندمی

یابد و در گروه زاهدان قرار  خبری خود بیرون بیاید و اگر از هستی خود بگذر و آن وقت است که لذت می

 (442ص:4914جمالی؛.)گیرد می

هر کس که نام زهد را به خود گرفت گویا هزار نام نیک را از آن خود ساخته است و هر کس :درکتاب اللّمع آمده است

زهد برای چیزهای  ۀبا گزینش خدا،در دنیا برگزید(ص)و پیامبر .دنیا پذیرفت گویا خود را به هزار نام زشت آورد ۀکه نام جویند

واالاست تا بدان جا که  ۀزهد را نیز مرتب»:ونیز آمده است که.حالل است و گرنه حرام و شبهه ترکش واجب است

هر که را بنیاد زهد .بنیادکردارهای نیک و مراتب واال است و نخستین گام روندگان و منقطعین و خشنودان و متوکالن است

ت نیست چه دوستی دنیا سرآغاز تمامی خطاها است و دوری از دنیا سرآغاز تمامی نیکی استوار نباشد دیگر کردارهایش درس

 (411ص:4942سراج؛.)ها و طاعت است

اعتماد بر حق و بیزاری از خلق،اخالص از برای خدا،و احتمال ظلم از جهت :نشان زهد چهار است:احمد انطاکی گوید

 (444ص:4966عطار؛)«.کرامت دین

دارد دنیا را از برای این که بنی  خداوند مذمّت مال بسیار فرموده و دشمن می:گوید هفتادم می ۀسالجمالی اردستانی درر

و دنیا را به خاطر این که حجاب راه رسیدن به خداوند است دشمن باید .شوند دنیا می ۀدارد و بنی آدم فریفت آدم را دوست می

هر »:گوید و او می. وابسته ساز،دشمنی خداوند تعالی را برگزیده است داشت و هر کسی که در دنیا اسیر شود و خود را به دنیا

و تحقیق بدان .که دنیا را اسیر گرداند،دشمن خدای تعالی را اسیر گردانیده پس واجب باشد که خدای تعالی او را دوست گیرد

عیال و اگر یار و حتی اگر خود خدای تعالی او را دشمن دارد،اگر مال است و اگر .خدا شود ۀکه هر که و هر چه حجاب بند

 (299ص:4914جمالی ؛)«وتجاهُدون فی سبیل اهلل به اموالکم و انفسکم»:فرماید است وخداوند می

عمل دعوت کندبه زهد،وزهد دعوت به حکمت،حکمت ۀ عمل و کوتاۀ یقین دعوت کند به کوتا»:ذوالنون مصری گوید

 (433ص:4966همان؛)«.نگریستن در عواقب باز آرد

ای اخی،علم حکمت نگه دار و در پی »دهد که  هفتادوسوم انسان را مورد خطاب قرار می ۀلی اردستانی در رسالجما

 (296ص:4914جمالی؛)«.سلطنت مرو و هر چه تعلق به دنیا و اهل دنیا دارد بدان مشغول نشود

 فقر 4-1

به،حقیقت مقام فقر که عبارت است از  سالک:یکی از مراحلی که هر سالک باید آن را طی کند،فقر است،فقر دراصطالح

عدم تملک اسباب نمی رسد،مگر بعد از عبور بر مقام زهد زیرا تا رغبت او از دنیا کم نگردد عدم تملک در او به وجور نمی آید 

اسم فقر بر کسی که رغبت به دنیا دارد،هر چند هیچ ملک نداشته باشدعاریت است چه فقر را اسمی است و رسمی وحقیقتی 

اسمش عدم تملک با وجود رغبت،و رسمش عدم تملک با وجود زهد و حقیقتش عدم امکان تملک است با وجود زهد و 

امکان .اشیاء را در تصرف و ملکیت مالک الملک بینند ۀآن که جمل ۀچه اهل حقیقت به واسط.حقیقتش عدم امکان تملک است

اتی است که به وجود اسباب و عدم آن متغیر نشود و اگرتقدیراً حوالت مالکیت با غیر جایز نمی باشد و فقر ایشان صفتی ذ

دانند و کسانی که از حقیقت فقر اثری و  تصرف ایشان آید هم چنان خود را از تملک آن بر می ۀمملکت عالم جمله در حوز
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اسباب متغیر شود و  الجرم به حدوث.نشانی نیافته اند و معنی آن در ذات ایشان شکل نگرفته،صفت فقرشان امری عارضی است

خود را متملک آن ببند و این طایفه جهت اعتدار به فضیلت فقر و طلب ثواب اخروی،خود از صورت غنا و توانگری و تملک 

بیش از آن کنند تا اهل غنا از صورت فقر و اهل معنی در فضیلت فقر بر توانگری و توانگری بر فقر سخن رانده است و روش 

چه صورت غنا .بت با مبتدیان فقر از غنا فاضل تر است و به نسبت با منتهیان هر دو متساوی اندصحیح آن است که به نس

طایفه یی که آن که دنیا و اسباب آن را هیچ ملک :و فقرا چند طایفه اند.معنی فقر و حقیقت آن از ایشان سلب نتواند کرد

 ۀو طایف.ار کنند و بر آن توقع عوضی در دنیا و آخرت ندارندنببند اگر چه در تصرف ایشان بود،و هر چه به دست ایشان آید ایث

آن که با این وصف اعمال و طاعات را اگر چه از ایشان صادر شود،هم از خود نببنند و ملک خود ندانند و بر آن چشم  داشتی 

لطف او دانند و طایفه یی آن  و طایفه یی آن که با این دو وصف،هیچ حال و مقام از آن خود نببنند بلکه جمله را فضل و.ندارند

که با این اوصاف،ذات و هستی خود را از آن ِخود نبینندایشان را نه ذات بود،نه صفت حال و نه مقام،نه فعل و نه اثردر هر عالم 

 هیچ ندارند و این وصف که هیچ ندارند هم ندارند این فقر است که بعضی از صوفیان و رای آن هیچ مقام اثبات نکرده اند و

تا غایتی که از نظر خود پوشیده باشندکه اولیائی تحت -حق سبحانه-مگر.صاحب این فقر را در دو جهان هیچ کس نشناسد

این فقر مقام صوفیان و منتهیان است نه مقام سالکان چه و اصل را . باشد قبابی ال یعرفهم غیری که وصف حال اولیاء خدا می

است سزاوار حال خود و رای قدمگاه سالک مثالً در توبت که اول مقامی است که از ۀ بعد از عبور مقامات و هر مقامی قدمگا

است که بعد از قطع جمیع منازل و عبور از جمله مقامات سیرگردد، هر چند غرض از ذکر ۀ مقامات سالکان،او را قدمگا

-914صص:4929کاشانی؛.)شود یو اصل کرده م ۀمقامات،معرفت منازل سالکان است و لیکن در هر مقامی اشارتی به مرتب

913) 

و در این موضوع .فقیر کسی را گویند که مال نداشته باشد،یا اگر دارد کمتر از کفاف او باشد:گوید نصیر الدین طوسی می

فقیر کسی را گویند که رغبت به مال و تمتعات دنیوی ندارد،و اگر مال به دست آرد،به محافظت آن اهتمام و کوشش 

 (623ص:4934سجادی؛.)نکند

یا اباذر،هر گاه که برادر مؤمن تو زهد و ترک دنیا شعار خود سازد از وی نصیحت بشنو که :فرمودند(ص)حضرت محمّد

چون :در حدیث آمده است که. حق تعالی به برکت آن زهد و فقر علم حکمت را بر دل وی فرو ریزد و بر زبان وی جاری گرداند

وی را نه مال گذارد و نه . انواع بالها مبتال سازد وچون او را دوست تر بدارد را دوست دارد وی را به ۀحق تعالی بند

 (626ص:4934همان؛.)فرزند

فقیر آن است که چیزی که به آن نیاز داشته باشد را ندارد و به دست وی :در کیمای سعادت در باب فقر آمده است که

خود حاجت است،آن گاه به غذا رمال و چیزهای بسیار دیگر،و  نباشد و آدمی را اول به وجود خود حاجت است،آن گاه به بقای

از این همه،هیچ چیز به دست وی نیست،وی در این همه نیازمند است و غنی آن بود که غیر از خود بی نیاز باشد و این 

بقای ایشان،به و دیگر هر که در وجود آید از جن و انس و مالئکه و شیاطین همه هستی ایشان و-جّل و جالله-جزءیکی نیست

بی نیاز خدای تعالی است شما هم «واهلل الغنی و انتم الفقراء»:چنان چه آمده است.آنها نیست،پس به حقیقت همه فقیر هستند

 (143ص:4912غزالی؛.)درویش هستید

بهره  او با خطاب قرار دادن انسان،یکی از راه های.دوم بابی در مورد فقر آورده است ۀپیر جمالی اردستانی در رسال

ای عزیز،عاشقان بی مسکن نشین »:گوید کندو می مندی آدمی را از دقایق و لطایف عرفانی گام زدن در راه فقر معرفی می

وزمانی تحمل کن تا باشد که صفائی از آتش عشق بیابی و از افسردگی خالص شوی و گوش جان بگشایی و سرّ حقایق در 

یابند و تو در خوابی و عاشقان هر نفس هزار منزل  ان چه لذات از دوست میجاوید شوی و ببینی که درد مند ۀیابی و زند

داند چون دیگر عرفا برای نشان  او در ادامه فقرا را هم ردیف پادشاهان می«.گذارند و تو پنداری که،بینوایان عالم هستند می

م پادشاهان عالم به ارزش واقعی فقر پی اگر تما:گوید برد و می نام می(ص)دادن برتری فقرا بر توانگران از پیامبر اکرم

ۀ اگر سالطین عالم بدانند که فقرا چه تفاخر دارند،از سرپادشا»:گوید او می.آوردند ببرند،توانگری را رها کردو به فقر روی می
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 می(اویس قرنی)روی در قرن (ص)حضرت سرور عالمیان محمّد مصطفی« .بگذرند،و بنده وار در خاک کوی مسکینان نشینند

،احوال فقرا به تفصیل فرمود ودر ذکراین دردمندان -رضی اهلل عنه-شنید و به اباذرغفاری، کرد و بوی فقر ازسوی اویس می

 (13ص:4914جمالی؛.)گریسته است

قشیریه نیز در باب چهل ویکم،در مورد فقر سخن رانده است و در برتری فقرا و درویشان سخن  ۀهم چنین در رسال

هر چیزی را کلیدی :،گوید که پیامبر گفت-رضی اهلل عنه-عمر خطاب،»:گوید با ذکر حکایتی از پیامبر میگفته است از جمله 

 (431ص:4941قشیری؛)«.است و کلید بهشت دوستی درویشان است و درویشان صابر هم نشین خدای تعالی باشند روز قیامت

و حضرت «الفقرا الفخری و به افتخر»:ان فرمودندبرد که ایش نام می(ص)دهم هم چنین از پیامبر  ۀاردستانی در رسال

سخن گفته (ص)پنجاه وششم از پیامبر اکرم ۀو هم چنین وی در رسال.فقر فخر من است و من به آن افتخار کنم:فرمودند که

حضرت  داند که فقر فاضل تر است از توانگری و یک فضیلت آن را همان می«الفقر افضلُ من الغنی»:فرماید است که ایشان می

 (244ص:4914جمالی؛.)برای اثبات این امر همین سخن پیامبرسنداست و .فقر افتخار من است:می فرماید که(ص)محمّد 

فقر عطای حق است،هرکه حق آن قیام نکند به سبب آن که از او شکایت کند،آن سبب عقوبت او »:ابوعلی دقاق گوید

 (636ص:4966عطار؛)«.گردد

فقرا،مساکین بدانند که فقر ومسکنت عطای »:هشتم در باب فقر سخن رانده است که هفتادو ۀاردستانی در رسال 

که مسکنت است به توانایی و قدرت باشد که نظر محبت را ۀ ال ۀعصمت بماند وابدی شود و تا قب ۀخداست تا حسن فقر در پرد

است که به معنی الفقراء الفخری پی مکان و جلوگاه باشد و تا فقیر و مسکین در میان فقر و مسکنت در نیابند،آن وقت 

معنی آن است که »:گوید دارای چه معنی است و او می «الفقیر الیحتاج الی اهلل»:گوید بدان که هم چنین وی می« .بردند می

را  و داستان ایاز و محمود غزنوی«.افزاید آن فقیر همانند ایاز به ادب می.نظر محبت و اشتیاق خدای تعالی که با فقیر در آید

دارد و ایاز به  کند و هستی خود را بر ایاز عرضه می محمود غزنوی به ایاز غالم ترک خود عالقه شدید پیدا می:کند که نقل می

از بهر آن که .بیند و خود را محتاج و نیازمند آن نعمت ها نمی بیند جهت آن نعمت های ظاهر و باطن خود را توانگر می

دیگر عشقِ .کند کند و بر حُسن ایاز عرضه می ظه حقیقت نعمت ها در نظر محبّت پنهان میاشتیاق محمود غزنوی لحظه به لح

دهد که قبول کن تا زیادت کند محبت را،که این نعمت ها در عالم پاک بازان یعنی کسی که بدون  صرف تعلیم دل ایاز می

 (291-294ص:4914جمالی؛.)ورزد رشوه است توقع و چشم داشت به خدا عشق می

درویشان را چهار صد درجه »:و پرسیدند از فقرگفت»«فقیر آن است که به هیچ مستغنی نشود جزء به خدا»:ی گویدشبل

کاشکی قوتِ یک روزه :کمترین آن است که اگر همه دنیا او را باشد و آن نفقه کند و پس در دل او درآید که. است

 (699ص:4966عطار؛)«.بگرفتمی،فقر او به حقیقت نبود

فقر آن است که مستغنی است از ما سوی اهلل و ناظر است به »:گفت:بن منصور حالج درباره فقر پرسیدنداز حسین 

 (344ص:4966همان؛)«.اهلل

ای اخی،بدان که عافیت که همه نعمتی در آن هست غنی است »:گوید که صد و پانزدهم می ۀجمالی اردستانی در رسال

شوند،و فقر  افتند و بعضی به حق نزدیک می کثرت نعمت از حق تعالی دور میو نعمت ظاهر و باطن چون جمع شود،بعضیِ از 

وی هم چنین در همین رسااله درباره «.شود چون غلبه کرد و شخص را فقیر ساخت،خدای تعالی نزدیک آن فقیر می

نشسته بود و حیوانات در  در صحرا-رحمۀ اهلل علیه-رابعه:کند که داستانی از رابعه عدویه نقل می«الفقرا فضل من الغنی»معنی

علت آن چیست که : حسن بصری گفت.اطراف او جمع شده بودند و چون حسن بصری نزد او آمد حیوانات همه فرار کردند

که با پیاز ۀ پی)پیه آبه:؟حس بصری گفتایهتو امروز چه خورد :کنند؟رابعه گفت که حیوانات با تو انس دارند ولی از من فرار می

و من  ۀکنند که تو از جنس ایشان تصرف کرده و خورد به خاطر این از تو فرار می:رابعه گفت.خورده ام(ه باشندداغ در آب پخت
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و از این داستان به حقیقت فقر و از این که فقر از توانگری فاصل تر است «.حیوانات نمی خورم،البته که با من انس دارند

 (236ص:4914جمالی؛.)توان پی برد می

نافع ترین فقری آن بود که تو بدان متحمل و راضی باشی و مانع ترین عقلی آن بود که تو را »:گویداحمد انطاکی 

بر خود بشناسی و یاری دهد تو را به شکر آن و بر خیزد به خالف هوای -عزّوجّل-شناساگرداند تا نعمت خدای

 (442ص:4966عطار؛)«.نفسانی

مژده بر فقیری که از خدای تعالی راضی باشد و :خن گفته است کهصدو چهل وششم در باب فقر س ۀاردستانی در رسال 

حق سبحانه -نطلبد و توجه به هیچ شخص معین نکند و از خدای تعالی نیز هیچ طلب نکند و خود را بنده داند و ۀهیچ از بند

برد و  نام می( ص)اکرمچهل و هشتم نیز وی در باب فقر سخن گفته است و از پیامبر  ۀهم چنین در رسال .را خداوند-تعالی

 ۀبدان که سلسل»:گوید او می. دارند را برگزیدند و او را دوست می(ص)دهدبه فقیران و درویشان که فقر حضرت محمّد مژده می

الفَقُر » :فرمود( ص)شود از بهر آنکه مختار کل کائنات یعنی حضرت محمّد فقر و محبت هرگز گسسته نمی

 (213-214صص:4914جمالی؛)«الفَخری

هر که یک قدم در عالم فقر قدم نهد در دنیا »:گوید کهصد و سی و یکم درباره فقر چنین می ۀهمچنین جمالی در رسال

است که در فردای روز قیامت خداوند گوید، کجایند خاصّگان و و درباره این موضوع از حق تعالی آمده« .حسابش پاک کند

راضی ۀ دا ایشان چه کسانی هستند؟ جواب آید که درویشان مسلمان که به دادخداون :برگزیدگان من از خلق؟ فرشتگان گویند

ایشان بیایند و بی حساب به بهشت روند، پس فقیران و زاهدان به بهشت روند و هنوز خلق در حساب . و قانع باشند

 (262ص:4914همان؛.)باشند

فقر آن است که او »:و سهل بن عبداهلل گفتابراهیم خواص گفت فقر لباس پیغمبران است و صالحان و ردای اهل شرف 

 (443ص:4964سهروردی؛)«.را حاجتی نباشد با حضرت عزّت

چرا فقیر صادق پانصد بیش از اغنیاء مستوجب . فقر دریای بال است و بالی خداوند همگی عزّت است :جنید گفت

است از خدا در فقر خود بودهۀ و همرادخول به بهشت است؟ چون فقیری که فقط خدا را در پرستش پیش چشم داشته باشد 

دار و شادمان است که ترسد و فقیر همواره صبور و اندازهنابودی نعمت هراسی ندارد، چنانکه غنی پیوسته از زوال خاصه می

چنین فقیری رواست که . چیزی او را بپوشاند و از مردم مستغنی کنداست تا دینش صیانت کند و بیخدا او را فقیر ساخته

 :همچنین از جنید پرسیدند که. باشدپانصد سال بیش از غنی به بهشت درآید و در روز قیامت از رنج حساب و عتاب رهیده

انسان به راستی فقر را در نمی یابد مگر آنکه به دل درک کند که روز  :فقیر راضی و گفت :ترین مردم کیست؟ گفتگرامی

 ( 233ص:4942سراج؛.)آمدنواتر از او به محشر نخواهد قیامت کسی بی

 صبر 4-0

ترک :شکیبایی کردن و بردباری و در اصطالح:یکی از مراحلی که سالک باید در آن قدم نهد صبر است؛در لغت به معنی

بال نزد غیر خدا،و صابر کسی است که خود را با بال چنین قرین کرده باشد که از آمدن بال باک ،شکایت است از سختی

 (491ص:4949سعیدی؛.)ندارد

ابن عربی،صبر و شکر را دو مقام از مقامات سالک میداند که برای به دست آوردن درجه توکل و تعلیم ایمان بسی 

چه انسان مؤمن و متوکل حق،هر گاه بالیی را دید و شنید یا سختی و آفتی بر وی وارد آید،به وسیله .ضروری و الزمند

مصالح حوادث و رخدادها را به خدا ربط «انا هلل و انا ایه راجعون»و با گفتار  دارد شکیبایی،زبان را از شکایت و ناله،باز می
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کند که در آن خیر و مصلحتی وجود داشته وگرنه وی را به آن بال دچار نمی کرد و هر گاه نعمتی را به  دهد و تصور می می

 (491ص:4949همان؛.)دست آورد و از درگاه حق متنعّم گشت،بازبان،سپاس گزارد

 .صبر کنی و صبر تو نباشد جزء به توفیق خدای صبر(421:نحل)«وَاصبِروَ ما صَبرُکَ اِلّا باهلِلِ»قرآن آمده در 

صبر،حبس نفس از گله مندی،با وجود جزع و ناشکیبایی نهانی و آن نیز از دشوارترین منارل است عامه را؛وحشت 

صبر از ارتکاب :نخستین درجه: حید و آن بر سه درجه استتوانگیزترین سبب دوری در طریق محبت،و ناگوارترین در طریقِ 

صبر از ارتکاب  با در نظر داشتنِ وعده مجازات از روی پایداری و ایمان و از روی حذر از جزاء و بهترین آن، معصیت است،

از روی اخالص و با صبر و طاعت فرمانبری است با پایداری پی هم در آن و با رعایتِ آن  :دوم درجه معصیت است از روی حیا،

با در نظر داشتن پاداش نیک و انتظار آرامش ( آزمایش)صبر کردن است در بال :درجه سوم بهبود بخشیدن آن از روی علم،

 گشایش و سبک شدن آزمایش با شمارش منت های خدا و با تذکر نعمت های گذشته؛

یُّهَا الَّذِینَ ءامَنُوااصبِروُا وَ صَابِروُا وَ رَابِطُواوَاتَّقُوااللَّهِ یَا أَ»:این سه درجه صبر در قرآن مجید چنین نازل شده است درباره

در راه جهاد )و شکیبایی کنید(در راه انجام احکام شرع. )ای کسانی که گرویدید شکیبایی کنید(211:آل عمران)«لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ

حدها نگاه دارید تا آزار کافران را باز دارید و از خشم خداوند و اسبهای لشکر سواره مسلمانان و آماده در سر(و جنگ با مشرکان

صبر (.آنان که ایمان آوردید)یعنی «منظور از اصبِروُا»بپرهیزید و تقوی پیشه کنید؛تا جاوید پیروز و رستگار آیید در این آیه 

یعنی در راه «ته و دالورانه بجنگیدپیوس»:یعنی در مقابل معصیت و رابطوا «صابرانه بجنگید»:کنید در بال آزمایش و صابروا

و باالترین صبر،صبر است به یاری خدا،و آن صبر مرید .وضعیف ترین صبر،صبر است برای خدا،و آن صبر عامه است-طاعت

 (43-41صص:4944انصاری؛.)و باالتر از هر دو صبر در برابر خداوند است،و آن صبر سالک است.است

یکی خطاب به نفس است دیگری خطاب به دل و سوی خطاب به جان ... ذِینَ ءَامَنُوا اصبِروُایَا ایُّهَا الَّ:بیانی عرفانی آیه

با سوز شوق و درد :گوید بر بال و سختی شکیبا باش وی را می:گوید بر طاعت و خدمت صبر کن دل را می:گوید است نفس را می

امید ثواب است،صبر عارفان در مقام حرمت بر آرزوی وصال صبر عابدان در مقام خدمت بر  :اندبساز و رابطه را استوار کن گفته

است،صبر دوست داران و عاشقان در حال مشاهدت در وقت تجلی است که دیده در نظاره نگران و دل در دیده حیران و جان 

ر دیدار،چون سوزند و دوستدار د همگان در فراق می!خدایا:پیر طریقت خواجه عبداهلل انصاری گفت.از دست مهر به فغان است

 (949ص:4964انصاری؛)دوست دیده ور گشت دوستدار را با شکیبایی چه کار؟

از هوی و امر به طاعت  موال ومصابره فرمودن بر ۀ نفس به نۀ صبر مجاهد :است کهدر قواعد العرفا و آداب الشعرا آمده

ارواح به وصول به حق و انقطاع از ما سوی اهلل ۀ تبمراقب قلوب، تسلیم در بال و رضا به جریان احکام قضا و اقدام نمودن بر مرا

و صبر مبدأ سلوک است چون یکی از معنای صبر داروی تلخ است، لهذا او را به این معنی مناسب کرده که بعد از . را گویند

ت و لیکن صبر تلخ اس:فرماید چنان که خداوند می.کشیدن سختی و تلخی بار ریاضت به نرمی و آرامی و شیرینی رسیدن است

 (491ص:4914پوشنجی؛.)برو میوه شیرین دارد

قالَ اِنَّما اَشکُوا بَثّی وَ حُزنی اِلَی اهللِ وَ اَعلَمُ مَن اهللِ ما ال »-علیه السالم  –قال تعالی اهلل حکایۀ عن حال یعقوب »

-دانم از خدا آنچه نمیبرم و میجز این نیست که شکوه اندوه خود و افسردگی خویش را به خدا می:گفت( 46:یوسف)«تَعلَمُونَ

و شکایت به درگاه حق نبردن اگر در نَفسِ جزع پنهان هست دعوی تجلّد یعنی به تکلّف چابکی کردن و رعونت است؛ و . دانید

 (214ص:4942تبادکانی؛. )اگر جزع پنهان نیست رضا است نه صبر

آن که صبر کند و شکایت کند صبر زاد مضطّران  نه.هر که بر صبر خویش،صبر کند او صابر بود»:احمد خضرویه گوید

 (934ص:4966عطار؛.)عارفانۀ است و رضا درج
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از شرف صبر است که جزای هر چیز به حساب است اال جزای صبر و خداوند :در مصباح الهدایۀ آمده است

ست که پاداش داده شوند شکیبایان فرد خویش را بی از این نی(41:زمر)«إِنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرونُ أَجرَهُم بِغَیرِ حِسَابٍ»:فرماید می

 (942ص:4929کاشانی؛.)شمار

 :گوید کندو می دهد و انسان را به صبر دعوت می شانزدهم انسان را مورد خطاب قرار می ۀجمالی اردستانی در رسال

به حضور حق نیز باید صبر  طالب هم در عالم ظاهر و هم در عالم باطن در برابر نفس خود باید صبور باشد و برای رسیدن

باید که صابر باشد و  طالب باید در حضور نفس نباشد و به آسانی نفس خود مشغول نشوی طالب می»:گویدوی می.داشته باشد

در گشایش مُلک صورت و مُلک معنی تعجیل نکند و یک نفس غافل نباشد و هر کوه و سدّی که در راه باشد، اول آن از پیش 

 (444ص:4914جمالی؛)«.و بعد از آن انس گیرد آن گاه به ضبط خود و مُلک وجود خود مشغول نشود گیرد قدم بر می

یَا اَیُّهَا اَّلذِینَ ءَامَنُوا اصبِروُا وَ صَابِروُا وَ رَابِطُوا وَاتَّقُوااللَّهَ » :سی و سوم استناد با آیه شریفه قرآن که ۀاردستانی در رسال

جنگ ۀ ای آنان که ایمان آوردید بردبار باشید و یکدیگر را به شکیبایی بخوانید و خود را آماد( 211:مرانآل ع)«لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ

خدا افسردگان محجور چون نور محبت بر دل ایشان تابد و نظر عشق در عقب . نگه دارید و پروای خدا شاید که رستگار شوید

ند و سالک در این مقام سرگردان بماند،در آن حال حرارت عشق در آن نور محو گردا. آن نور به مثال آتش بی محابا درآید

به . استقامت یابد و منزل کند در جان این عاشق تا تن و نفس و عقل و دل یکرنگ گردد و هوای گوناگون نیست و فنا گرداند

ز آن بَلیّت عشق که خدایی خود کرده باشد، بعد اۀ هدایتِ تربیت نور محبت که اول لُمحه زده باشد در آن مقام صبوری پیش

اصبروا بالجسد و اصبر »:گوید نماید به تحمل صبر پیش آید چنان که جمالی در تفسیر آیه فوق میمی

 (441ص:4914همان؛)«.بالقلب

اردستانی در رساله  ی صد و سی و هشتم انسان هایی که عاشقان خداوند متعال هستند و برای رسیدن به حق بیتاب 

ای عاشق بیچاره،بدان که هر گاه دوستی خواهد که »:دهد کهکند و آنها را مورد خطاب قرار می دعوت می هستند را به صبر

روی دوستی ببیند و نتواند، صبر آورد و تحمل کند و بدان درد بسازد؛ به درگاه خدای تعالی چندان قدر و عزّت دارد که هفتاد 

 (263ص:4914جمالی؛)«.یاضت کشدسال متواتر زاهدی در احرام مکه چله نشینی کند و ر

هر چیزی را جوهری است و جوهر انسان به عقل است و جوهر عقل صبر است و علم و  :در عواف المعارف آمده است که

 (.443ص:4964سهروردی؛.)صبر متعلق اند به یکدیگر،چنان که روح و جسد به هم و ترقی روح به صبر و علم باشد

غایت صبرتوکل است »: بی آن که جزع کند و گفت-خدای تعالی-تن نفس است با صبر باز داش: جنید بغدادی گوید

صبر فرو خوردن تلخ هاست و روی ترش : و همچنین گفت«علی ربهم یتوکلون،الذین صبروا:فرماید چنان چه خداوند تعالی می

 (443ص:4966عطار؛.)ناکردن

صبر برای : نه،گفت: مرد گفت.صبر در خدا: فتکدام صبر،صابران را سنگین تر است؟گ: مردی شبلی را دید و گفت

صبر از :وای بر تو پس کدام؟مرد گفت:نه،شبلی خشمگین شد و گفت:مرد گفت.صبر با خدا: خیر،سپس گفت:مرد گفت.خدا

 (419ص:4942سراج؛.)نابودی قرار گرفت ۀشبلی چنان فریادی کشید که جانش در آستان-عزوجّل-خدا

 رضا 4-6

: گویندبرخی می. الک باید آن را تجربه کند رضا است،در باب رضا بین عرفا اختالف نظراستیکی از مراحلی که هر س

و برخی دیگر .دانند و انسان باید با کسب و تالش به این مقام برسد رضا را از جمله مقامات است زیرا رضا را نهایت توکل می

آید همچون سابی نیست بلکه واردی است که در دل فرود میدانند و معتقد هستند که رضا امری اکت احوال میۀ رضا را ار جمل

رضا در لغت به معنی خوشدلی و .دانداست و آن را پیامد توکل میهای دیگرابونصر سراج، رضا را از مقامات دانستهحال
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. م توکل استخشنودی و در اصطالح، رضا عبارت است از رفع کراهت و تحمل حرارت احکام قضا وقدر و مقام رضا بعد از مقا

رضا، خروج از رضای نفس و بر  :استاست که رضا در اصطالح اهل سلوک، تلذذ به بلوی است و گفته شدهدر کشّاف آمده

 (911ص:4949سعیدی؛.)آوردن رضای حق است

حقیقت رضا، بیرون آمدن بنده است از رضای خدا به دخول در رضای محبوب و راضی شدن آنچه خدا،  :الهیجی گوید

صبر .ه کند و او را بر تقدیرات الهی، اعتراض نباشد و مقام رضا، رفع اختیار و تسلی بال و شدت رخاء و آسایش استاراد

نخستین مقام توکل و آن در هنگام مشاهده قضا به گونه بال است و شکر باالتر است از آن،چه آن شهود بال به صورت نعمت 

 (911ص:4949همان؛.)باشند مقام توکل است و مقام محبان از متوکالن به حق میاست و رضا باالتر از همه آنهاست و باالترین 

ابن عربی با نظری مشابه عارفان دیگر در معنای رضا درباره رضایت خداوند از بنده اش،هنگامی که بنده غیر او را رها 

 :کند، به ذکر اشعاری پرداخته است که قابل توجه است می

 ریرَتیاذَا عَلمِ اهللُ الکریمَ سَ

 

 فلَستُ ابُالِی مَن سَراه اذا لسَخط

 

 وَ قَد صَحَّ عِندِی مَنزِلی مِن مُهَیمنِی

 

 فلستُ اُبالَی مِن دنَاالیومِ اَو شَحط

 

 فیَا عَجَباً مِن عَاِرفٍ قَالَ َاَّنه

 

 تَوَلَّع حُبّاً بااللهِ وَ لَم یَحُط

 

 سِوَی رَبِّه عنهُ وَسَاءتَ ظُنونُه

 

 درک فیَستَدرِک الخَلطبنِا مَمتی یُ

 

 اذا کَان مِن ابدیَ التخَّفی بجانِبی

 

 بجانِبی یَغیره قولُ الوشُاۀ فَقَد سَقَط 

پایگاهم از سوی .هر گاه خدای کریم سرشت درونی مرا بداند من از دشمنی غیر او باکی ندارم هرگاه خشم گیرد: یعنی

ۀ گوید به حب ال در شگفتم از عارفی که می.ک شود یا دور گرددحافظ من مشخص شده است پس پروایی نیست که امروز نزدی

یابیم تا  خدایش از او رو بگردانید و نسبت به ما بد گمان شده پس کی در می.آزمند است و لیکن به شناخت او احاطه ندارد

ا دگرگون کرده و به اشتباه هر گاه از راه مهربانی و حب نهانی به جانب من آید گفتار سخن چنان او ر.غلطمان را اصالح کنیم

 (914ص:4949همان؛.)اندازد می

جائیکه خداوند بنده را توقف داد بنده التماس نکند . رضا نام توقف کردن صادقانه است :در منازل السائرین آمده است

ترین است و از شاق و آن از اوایل رهپیمایی است، برای خاصه. که پیشتر یا پستر باشد طلب مزید ننماید و تبدیلِ حال نخواهد

رضای عامه است و آن رضا ست، به اینکه خدای پروردگار است؛ با نپذیرفتن  :نخستینۀ برای عامه و آن سه درجه است؛  درج

اینکه  :بندگیِ هر چه پایین تر از اوست و این قطبِ آسیا سنگِ اسالم وشرک اکبر را بزداید و آن درست شود به سه شرط

ۀ درج. تر و از هر چیز شایسته تر برای طاعتاز هر چیز محبوب تر باشد و از هر چیز تعظیم کردنی بنده را -عزوجّل-خدای

و آن رضاست بهر چه قضا رفته و این از . وآیات تنزیل قرآن مجید از همین رضا سخن گوید-عزو جّل-رضاست از خدای :دوم

حاالت نزد بنده، فرو افتادنِ خصومت با خلق، خالصی از یکسان بودنِ :اوایلِ رهنوردی خاصه است وآن حاصل شود به سه شرط

رضاست بر رضای خدا آنگاه، بنده نه با خشنودی و نه خشنودی را از بهرِخویش  :سومۀ سؤال نمودن و از الحاح و اصرار درج

زخش بیند این حال او را بیانگیزد به ترکِ تحکم، و به بریدن اختیار بلکه به فرو افکندن تمیز، گرچه در دو

 (41-34صص:4964انصاری؛.)برند
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انک ال تُطیقُ ذلک »فقال « دُلنی علی عمل اذا اعملت رضیت عنیۀ ال» :-علیه السالم  -اندر آثار است که موسی گفت »

بار خدایا، «»یا ابن عمران،ان رضائی فی رضاک بقضائی»ساجداً متضرعاً فاوحی اهلل الیه  -علیه السالم  -فخرّ موسی . «یاموسی

« تو آن نتوانی انجام دادن» :گفت –عزّو جّل –خداوند «.ا راه نمای به کرداری که جون آن بکنم و تو از من راضی گردیمر

یا پسر عمران، رضا و خشنودی من از تواند » :سجده کرد و تضرّع نمود خدای تعالی بدو وحی فرستاد -علیه السالم –موسی 

ضاهای حق راضی باشدعالمت آن شود که خداوند تعالی از وی راضی یعنی چون بنده به ق«رضای توست به قضای من

 (214ص:4949هجویری؛.)است

رضا سکون دل بود « الرضا سکرن القلب تحت مجاری االحکام» :گوید –رضی اهلل عنه  -حارث محاسبی، صاحب مذهب 

طمأنیت دل از مکاسب بنده نیست،که از آنچه سکون و : اندر تحت مجاری احکام، بر آنچه باشد و در این مذهب وی قوی است

 (219ص:4949همان؛.)و دلیل که رضا از احوال بود نه از مقام-جل و جالله-از مواهب خدای است

تا ۀ خوا» :ای کهاز کناره :دانست یکی گفتدرویشی اندر دجله گرفتار شد و شنا نمی :اندر حکایت مشهور است که 

آنچه حق » :گفت« پس چه خواهی؟» :گفت« نه» :گفتا« تا غرقه شویۀ خوا»:گفت« نه» :گفتا« .کسی را بیاگاهانم تا ترا برکشد

 (219ص:4949همان؛)«!خواهد مرا با خواست چه کار است

هیچ مقامی باالتر از مقام رضا :گوید کهپنجاه و پنجم در باب فقر سخن رانده است و می ۀجمالی اردستانی در رسال

نه گرما بیند نه سرما، نه گرسنه شود و نه سیر شود، نه تاریکی شب بیند، و نه روشنی نیست و چون سالک راضی شد، دیگر 

و تحت زمان و اجرای . پذیردروز شناسد و بنده سالک راضی است به رضای خدا و هر چه خدا برای او در نظر داشته باشد می

وفیق خداوند نباشد بنده، احکام وی را گردن ننهد و باشد بنابراین رضایت خدا مقدم است بر رضایت بنده که تا تمیۀ احکام ال

مستغرق دوست چه کارش به غیر دوست باشد که غیر دیدن خوی مشرکان است؟ روی »:گوید بر مراد اقامت نکند و جمالی می

م نرسد تا طالب بدین مقا.در حکم و فرمان خداوند باشد. نمایند که سالک راضی نشود به هرچه روی نماید تلوینات ازآن می

* اِرجِعی اِلی َربِّکِ راضِیَۀً مَّرضِیَّۀً * یا اَیَّتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّهُ »:شریفهۀ کند به این آی و همچنین وی استناد می« امتحانش کنند

پس  این نفس آرمیده، باز گردد به سوی پروردگار خویش خشنود شد،( 21- 91:فجر)« وَادخُلی جَنَّتی* فَادخُلی فی عِبادی 

 :در این رباعی آمده است. در آی در بندگانم، و در آی در بهشتم

 این آیت ِعشقِ صرف در شأن منست

 

 زانرو که طریق درد میدان منست

 

 ماند آن عرصه که عقل و علم در می
 

 در چشم من آ، ببین که ایوان منست

 

 (241-244صص:4914جمالی؛)

گزیند  داند که خدا برترین را برایش بر می داوند برای بنده، چه بنده میرضا نگاه دل است به اختیار خ: ابن عطا گوید

 (416ص:4942سراج؛.)سازد شود و نا خشنودی را رها می پس بدان خشنود می

ها و کنند و دلشان را برای خدا و فرماناهل رضا سه حالت بیش نیستند؛ آنان که زاری نمی :همچنین سراج گوید

که رضایت خدا از خدا ۀ ها و عطاها و گروها به آنان رسد و چه شادیها ودرشتیدارند، چه سختیه میهای او آماده نگاخواست

خشنود است خدا از ایشان « رَضِیَ اللُه عَنهُم وَ رَضوُا عَنهُ»:کنند و آیه قرآن گواه این مسألهاسترا فدای رضایت خدا از خود می
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دیگر ۀ ن باره اثبات نمی کنند و سخنی و درشتی و بخشش و منع یکی است و گروایشان برای خویشتن در ای. و خشنودند از او

دانندکه خدا رضایت داده که اینان آفریده شده  گذرند چون می که از رضایت خدا از خود و رضایت بندگان ازخدا در می

ه او را خشمگین سازد بلکه خدا از کارهای مردمان چنین نیست که خدا را راضی کند و ن»:چنان که ابوسلیمان دارانی گفت.اند

انگیز وا داشته خشمگین گشته و آنان را برکاری خشمۀ قومی راضی شده و آنان را جزءراضیان قرار داده است و بر گرو

هایت بنشانی و از لذت رضا را برای کوشش هایت بخواه نه این که رضا را به جای عمل»:چنان که ابوبکر واسطی گفت«.است

 (416ص:4942همان؛)«.وم مانیدیدارش محر

-و شناخت -خدای تعالی–رضای »:صد و هفدهم در باب رضا چنین سخن گفته است که ۀجمالی اردستانی در رسال

یعنی « .وار باشد، یعنی خود را و طاعت و خدمت خود را در میان نیاوردموقوف اهل خداست،به شرط آن که میّت-خدای تعالی

طرب و متدّین و پارسا است زیرا که ایشان هر چه خداوند از ازل بر ایشان مقدر کرده است با رضای خداوند مخصوص بندگان م

اند و هیچ گله و شکایتی از وضع خود ندارند و به طاعت و عبادت خود غره و مغرور نمی شوند و هر کاری جان و دل پذیرفته

 (231ص:4914جمالی؛.)هیچ چشم داشتی از او بدون.دهند کنند فقط برای رضای خدا و خشنودی خداوند انجام می می

هر چه بتوانید رضا را کار فرمایید، چنان باشید که رضا شما را کار فرماید، که محبوب گردید از »:ابوبکر واسطی گوید

 نگر تا :و همچنین گفت. لذت رؤیت و از حقیقت آن چه مطالعه کنید یعنی بنده چون از رضا لذت یافت از شهود حق باز ماند

 (143ص:4966عطار؛)«.به لذت طاعت و حالوت عبادت او غره نشوی که آن زهر قاتل است

در آن است بر دست  -عزو جّل –هر که خواهد که به مقام رضا رسد بگو آنچه رضای »: ابو القاسم نصر آبادی گوید  

 (139ص:4966همان؛)«.بگیرد و آن را مالزمت کند

به جایی رسیده است که اگر مرا جاودانه به دوزخ بدارد راضی تر -حق تعالی–ز که رضای من ا»:ابو یزید بسطامی گوید

 (949ص:4943مستملی؛)«.باشد از آن کسی که به علیین باشد

طوبی برای این افراد و نیکو های .چون رضا با رضوان پیوسته گردد آرام متصل گردد:سهل بن عبداهلل در باب رضا گفت

و رضا با رضوان پیوستن این باشد یعنی رضا ( 443:مائده)«رِضیَ اللُه عَنهُم وَ رَضوُا عَنهُ»َه است باز گشتن چنان که در قرآن آمد

خشنودی از سوی (12:توبه)«وَ رِضوانُ مِنَ اهلل اَکبر»:صفت بنده است و رضوان و رضوان صفت خداوند،چنان چه خداوند فرمود

 .خدای بزرگ است

بدانچه قلم رفته  -عزو جّل –بودن بنده در دنیا زیر بار رفتن احکام خداوند راضی  :فرمودند(ص)چنانچه حضرت محمّد

تر تر، بنده به احکام خداوند راضیاز بنده راضی-حق تعالی–است اندر ازل و برای او تا آخرت رضوان بار آورد یعنی هر چند 

یعنی چون به ازل راضی باشد به ابد هم راضی  ازآن، که ربوبیّت مقدم باشد بر عبودیت و این رضا ازلی خواهد و رضوان ابدی،

اما میان ازل و ابد بنده را که اندردنیا پدید آورد تأثیر رضا بروی پدید آورده آن بنده را راضی گرداند تا رضای بنده اثر . باشد

الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ وَ قُضِیَ بَینَهُم بِالحَقِّ وَ قِیلَ » :فرماید باشد چنانچه خداوند تعالی می -حق تعالی  -رضای 

 .و داوری شد میان ایشان به حق و گفته شد سپاس خدای را پروردگار جهانیان(13آیه/زمر:42-1 هیآ)«العَالَمِینَ

الحمد اهلل رب العالمین و این حمد که در قیامت بیاورند هر دو  :میان بندگان قضا کنند به راستی، و ایشان گویند :گفت

یعنی مؤمنانی را که به سوی دوزخ برند هم شاکر باشند که . د بهشتیان و دوزخیان از جمله موحدان از اهل دوزخفرق آر

از شما راضی است و این عذاب تأدیب است نه عذاب قطعیت و ایشان ببینند که  -حق تعالی –نخست ایشان را بنمانید که 

یمان در بهشت نخواهند بود از این شادی حمد ایمان با آنها باقی است و دانند که با وجود داشتن ا

 (944-233صص:4943مستملی؛.)گویند
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 :چنانچه نوری گفت

 ان الرضا لمرارت تجرعها
 

 عن القنوع از اما الستعذب الکدر 

 

 عواقب اشهدت بعض الحضور فما
 

 یدعی التکثر اال تافة نور 

 
یعنی بنده آن . ها را خوش گرداندد آن گاه که تیرگیهایی است که فرو خوردن آن خرسندخوارگی باشرضا تلخی :گفت

گاه راضی باشد که هر تلخی که پیش آید فرو خورد و ننالد و این آن گاه تواند کردن که متنوع پدید آید که هر چگونه که 

معنی . گفت های را روشنها او را خوش گشت و همه تیرگیقانع گشت همه تلخی -حق تعالی –بدارند روا دارد چون به کار 

بیت دیگر آن است که چون بنده را این رضا حاصل آمد عاقبت آن این باشد که بعضی از حضور بیند یعنی بینا شود، کننده بال 

ها و بالها را، روی خوش فعلۀ فاعل، همۀ نظارکند خوشرا، از این تواند راضی بودن که چون ببیند که با من این همی

 (946ص :4943مستملی؛.)گرداند

رضا شاد بودن دل است در تلخی قضا، و ترک اختیار است پیش از قضا و تلخی نایافتن است بعد »:ذوالنون مصری گوید

آن که راضی است به آن چه  :تر به نفس خویش گفتکیست داننده: گفتند»و «.و جوش زدن دوستی است در عین بال ،از قضا

 (434ص:4966عطار؛)«.قسمت کرده اند

 گیرینتیجه

باب مقامات جمالی اردستانی در مرآۀ االفراد از عطار یاد کرده و او را الگو قرار داده است و هفت وادی عطار را در  در

جمالی :به طور مثال.جمالی هم چنین در این باب به ابو نصر سراج نیز گرایش داشته است.کنارش تا حدودی به کار برده است

او می .محال است که انسان گناه بکند و عذاب نکشد:ای مقامات است می گوید کهاردستانی در مبحث توبه که یکبی از بابه

شخصی قبول است که آن شخص بتواند بر نفس خود غلبه کند و عطار در این  ۀآسانترین عذاب ها عذاب توبه است،و توب:گوید

دم بر ترک معاودت و سوم خود را برای توبه کردن سه چیز اصل است؛اول پشیمانی و ندامت،دوم ع :زمینه چنین می گویدکه

در مبحث زهد جمالی انسان را مورد خطاب قرار می دهد که در دنیا .پاک کردن از خصومت ها و بر نفس خود غلبه کردن

ۀ در دنیا به حق خودت قانع باش و طوری رفتار کن که زیاده خوا.چیزی را تصرف کن که حق تو باشد تا دائم دل خوش باشی

زهد، غفلت است :و سراج گوید.یوی موجب ناراحتی تو نشود و مجبور نباشی در درگاه خداوند حساب پس دهیتو از اموال دن

زهد،ترک : و زهد برای چیزی که وجود ندارد،غفلت است و عطار چنین می گوید.چون که دنیا چیزی نیست که به حساب آید

 .حرام است و هم چنین ترک آنچه تو را از حق مشغول کند و غیره

به طور کلی جمالی اردستانی به شرح بیانات عرفا .هم چنین جمالی در باب های دیگر نیز از این عرفا تأثیر گرفته است

توان گفت که باشد و مینه اخالق و آداب و سیر و سلوک میعطار و مولوی پرداخته و کلیات او گنجی نظامی، و اشعار سنایی،

 .ه و از آنها پیروی کرده استجمالی تحت تأثیر شاعران بیش از خود بود
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 ائولو کوئیلواثر پ« گیرد که بمیردورونیکا تصمیم می»موضوع  در رمان 
 زاده اردبیلیندا نبی                                                                 

 دانشجوی دکترای ادبیات فارسی

 فاطمه خاکپور                                                                           

 کارشناس ارشد ادبیات فارسی

 چکیده

های جیذاب  یکی از رمان.ائولوکوئیلو اخیرا در بین مردم جهان جذاب تلقی شده و مورد استقبال قرار گرفته استآثار پ   

گراست که شخصیت فردی، درونی و های واقعاین رمان از نوع رمان.نام دارد« گیرد که بمیردورونیکا تصمیم می»وپرخواننده او 

های داستان را ازسینین مختلیف و طبقیات    نویسنده، شخصیت. ی داشته استزندگی نویسنده در آفرینش آن سهم زیادۀ تجرب

ها چییزی اسیت   آزردگیها و روانشدن در روزمرگیزیرا غرق.متفاوت اجتماعی برگزیده است تا گستردگی موضوع را نشان دهد

ون اصلی ایین رمیان اسیت    ترس، مضم.گیرانسان معاصر شده استکه در تمام سطوح زندگی قابل رویت است و به نوعی گریبان

 -که پیامدهای وخیمی دارد و نویسنده با استفاده از این فکر،دیگر عناصر داسیتان را پرورانیده و موضیوعات مهیم روانشیناختی     

 . پردازیماجتماعی را مورد بررسی قرار داده است که ما در این مقاله به بررسی این موضوعات می

 .گیرد که بمیردمان، ورونیکا تصمیم میموضوع، پائولوکوئیلو، ر: هاکلیدواژه

 مقدمه

از . شیود در تحول و تکامل جامعه بشری افیزوده میی  « ادبیات تخیلی»در جهان امروز هرروز به قدرت نفوذ و تاثیرپذیری

ل قومی و ملی را حفیظ کیرد؛ حیا    شود معنویت و فرهنگ دلخواه را اشاعه داد و میراث ارزندهطریق ادبیات تخیلی است که می

از رهگیذر ادبییات   .های تبلیغی اغلب از میان رفته و جز استثناهایی از آنها چیزی به ما نرسیده استآن که آثار اخالقی و رساله

شویم و احیانا تحت تاثیر مفاهیم فرهنگی و فلسفی ها آگاه میهای سنتی و فرهنگی کشورها و ملتتخیلی است که ما از آرمان

ادبیی روزگیار   ۀ های تبلیور یافتی  ترین شکلدراین میان رمان یکی از مهمترین و معروف( 3:4941دقی،میرصا)گیریمآنها قرار می

از آنجیایی  .ای در میان مردم عصیر دارد ترین نوع ادبیات داستانی، جایگاه ویژهرمان به عنوان یکی از پرخواننده(29:همان)ماست

ۀ وانین آن تصرف کرده برداشتی منحصر به فرد از لحظه بیه لحظی  توان در جهان و قذهن خالق بشراست ؛میۀ که رمان، ساخت

بنیابراین در  .ها بنگیرد آنۀ تواند در قالب اشخاص داستان زندگی کرده و خود را در آیینخواننده می. زندگی و وقایع آن ارائه داد

نویسد او بیا  ه صرفا برای خود نمیای،نویسنددر چنین نوشته.کندهای متفاوتی قرار گرفته و تجارب مفیدی را کسب میموقعیت

 .بخشدانگیزد و به افراد توان و شور میها سروکار داردو با قلم خود احساسات و عواطف ملتی را برمیروح انسان

تاریخی، تاریخی، واقعی، روانشیناختی   _فلسفی، تخیلی _واقعی، تخیلی _رمان انواع مختلفی دارد ممکن است تخیلی   

کند شد؛ اما درهر حال رمان خالی از عنصرخیال نیست و در جهان رمان، خیال همواره جای خود را حفظ میو یا حتی علمی با

خییال توانسیته   ۀ او با استفاده از قیو .بخشی به ملل مختلف کرده استو این عنصر خیال است که آثار کوئیلو را دارای توان الهام

ای در قالب رمان ارائه دهید کیه منتقیدان، سیبک شیاعرانه،      ی را به گونهشناختی و واقعاست موضوعات فلسفی، اجتماعی، روان

-تحسیین نمیوده  « گویید زبان نمادینی را که نه با مغزهای ما کیه بیا قلبهامیان سیخن میی     »ستایند وگرا و فلسفی او را میواقع

از طیرف دیگیر میا را بیر آن      همین جذابیت نوع رمان از یک طرف و محبوبیت جهانی آثار کوئیلو(روی جلد :4944حجازی،)اند

 .داشت تا به بررسی یکی از آثار او بپردازیم که در ادامه به معرفی بیشتر کوئیلو وآثار او خواهیم پرداخت
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 پیشینه تحقیق

اند که در مورد ایین نویسینده   این نویسنده وآثار او در ایران کمتر مورد توجه قرارگرفته است و اکثرمنتقدان ترجیح داده

این سد را شکسته و نقد آثار کوئیلو را در ایین اثیر، دسیتورکار    « جادوگر سرزمین سامبا»در کتاب( 4941)زرلکی .ندسکوت کن

-ورونیکا تصمیم می»، «بریدا»، «کیمیاگر»، «زائر کوم پوستل»هایفصول این کتاب به ترتیب به نقد کتاب.خود قرار داده است

بیه بررسیی آثیار نویسینده     »این کتابی است کیه : در ابتدای این اثر آمده. ردازدپمی« و دوشیزه پریم شیطان»و«گیرد که بمیرد

ای که در میان عرفان مسیحی و ادبیات عامه پسند برای خود فضایی ایجاد کیرده و نیام   نویسنده. پردازدبرزیلی، پائلو کوئیلو می

فهمیی کیه مخاطبیان بسییاری در     ساده و راحت عرفان.دوست ما گسترانده استخود را در جهان و بویژه سرزمین عرفانۀ وآواز

گییرد کیه   ورونیکیا تصیمیم میی   »و«عطییه برتیر  »هیای  کتاب(س)به نقل از نشریه خبری دانشگاه الزهرا« .جامعه ما یافته است

ورونیکیا  » بیا اقتبیاس از رمیان   « امیلیی یانیگ  »و .معرفی و نقد شده است(4941)در سال ۀ در کانون جوان جهاد دانشگا«بمیرد

 .فیلم آن را ساخته است که نشان از محبوبیت این اثر در میان اقشار مختلف دارد« گیرد که بمیردیم میتصم

 بحث 

 پائولو کوئیلو -4

سرای موسییقی مردمیی   نویس، کارگردان تئاتر و ترانهریودوژانیرو است که ابتدا نمایشنامه4341پائولو کوئیلو متولدسال 

را منتشیر  « زییارت »کتیاب   4341در سال .نویسی تلویزیونی پرداخته استنگاری و نمایشنامهبرزیل بوده است و بعدا به روزنامه

: کتابهیای دیگیر او  . تیرین نویسیندگان معاصیر تبیدیل شید     بیه یکیی از پرخواننیده   « کیمییاگر »کرد، سال بعد با کتاب دومیش  

 4336« کیوه پینجم  »و  4334« گریسیتم کنار رودخانه پیدرا نشستم و » 4334«مکتوب»، 4332« هاوالکیری»، 4331«بریدا»

 .در برزیل از او منتشر شد« های مبارز راه روشنایییادداشت» 4331در سال .بسیار موفق بوده و در سراسر جهان منتشر شدند

از جمله در رمیان  . ترین موضوع است که به سیاق خود به آن پرداخته استهای کوئیلو روح انسان اساسیدر اکثر نوشته

ها را مطرح کیرده و نسیبت بیه خسیتگی روح انسیان      آزردگیترین دالیل روانث ما، که نویسنده کوشیده است اساسیمورد بح

شیود  ناپذیر میتبعاتی که گاه جبران.معاصر اعالم خطرنماید و تبعات آن را تا حد امکان به صورت غیرمستقیم به نمایش گذارد

 .داستانش ارائه دهدکوشد تا راه حلی را برای آن در و نویسنده می

 «گیرد که بمیردورونیکا تصمیم می»  -1

های زن داسیتان بیرخالف سیاختار روایتیی، مردسیاالرانه      ارائه شخصیتۀ رمانی است با موضوع روانشناختی و درآن نحو

حک از هیای قیالبی و مضی   ؛ شخصیت(کارپذیر)دهد نه به صورت تابعنشان می( کارساز)زنان را بیشتر به صورت فاعل:است چون

 وجود مستقل برای زنان قایل . دهدزنان ارائه نمی

 (444:4942پاینده،)است

در نخستین بخش داسیتان ابتیدا   . شخصیت اصلی داستان زن است و وقایع بر محور احساسات و اعمال او متمرکز است

-اکثر صحنه. خصیت اصلی داردشود و همین نکته به خودی خود حکایت از اهمیت او در مقام شورونیکا به خواننده معرفی می

بنابراین در این داسیتان زن از قالیب موجیودی منفعیل و دارای اهمییت ثیانوی       . رودهای داستان با حضور ورونیکا به پیش می

خواهد که به دنبیال کشیف   آید از او به عنوان یک انسان مستقل، آزاد و مختار میبیرون آمده و با اتفاقاتی که برای او پیش می

گونیه کیه   توصییف مکیان، آن  . پردازی، ارتباطی معنادار با مضیمون و موضیوع داسیتان دارد   شخصیتۀ نحو.اش باشداقعیخود و

گیر  اتیاقش، جشین و موسییقی را نظیاره    ۀ شخصیت اصلی داستان به هنگام غروب خورشید، در یک روز زمستانی از پشت پنجر
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اند و امیدی به حساسات زنانی است که از عالیقشان بازپس زده شدهاست، بدون این که در میان آن جمع باشد در واقع تبیین ا

های  نویسندگی کوئیلو این است که توانسته اسیت  یکی از شاخصه. اندبهبود وضعیت خود نداشته و از زندگی خود دلسرد شده

هایش را جستجو کندو بیه تعیالی   های مردساالرانه را از ذهنیت خود بزداید و زن را به عنوان موجودی که حق دارد رویادیدگاه

وجه مشترک خواننده و شخصیت اصلی داستان این واقعیت است که هر فرد به عنیوان ییک انسیان حیق دارد     .دست یابد ببیند

انگییزد و نهایتیا   شود و این موضوع ابتدا حس همدردی خواننده را بیر میی  مختار باشد اما بنا به دالیل و شرایطی سرخورده می

 .شودعاطفی بین آنان میموجب همدلی 

زناشیویی بیرای هیر کیس همیان قیدر       . آورددهد پدید نمیکس، هیچ حقی جز آنچه به دیگری میزناشویی برای هیچ»

نویسینده  .و این گفته مطابق است با نظر کوئیلو در این رمان( 96:4946جبران،)«.دهدآورد که آن کس به دیگری میآزادی می

. ویی همان اندازه مختار است که میرد، و بیه همیان انیدازه حیق خوشیبختی دارد کیه ییک میرد         معتقداست که زن در امرزناش

هیا را بیه سیوی    خوشبختی زن به بزرگی و ثروتمندی مرد نیست بلکه به مالیمت، بخشندگی و محبتیی اسیت کیه روح آن   »اما

هیای  شیوند و آنگیاه عبیارتی بیر لیب     دهد تا عشقی پاک در قلبشان جای گرفته، عضوی از پیکر ییک زنیدگی   یکدیگر پرواز می

دهنید کیه بیه لحیاظ عیاطفی      های مربوط به ارتباط جنسی، زنان بیشتر ترجیح میی با توجه به تفاوت انگیزش( 94:همان)«خدا

ها و جامعه به این توجه نکردن خانواده.های جسمانی این رابطه عالقمند هستندعاشق باشند برخالف مردان که بیشتر به جنبه

توانید  تیزفهم میۀ بعد از خواندن این رمان خوانند.شودترین نهاد جامعه یعنی خانواده میم باعث بروز مشکالتی در مهماصل مه

ها آشنا شده دریابد که سالمت یک زن به عنوان نیمی از جامعه همراه اسیت بیا   آزردگیها و روانترین دالیل روزمرگیبا اساسی

 .  ای روبه پیشرفت خواهد بودای سالم و جامعهجامعه که حاصل آن خانواده سالمت مرد به عنوان نیمی دیگر از

 (subjects)تعریف موضوع -9

نویس یا تاثر او از یک فکر در ذهن داستانۀ جرق. آیدبوجود می« حس اولیه»یا یک« فکراولیه»موضوع از گسترش یک»

گسترش حیس  .ضوعی برسد که اساس داستان قرارگیردها به موشود با پرورش آنای و برانگیخته شدن حسش سبب میحادثه

سه قسیمت موضیوع   »( 33:4913بهشتی،)«.گرددشخصی هر نویسنده برمیۀ ای دارد که به تجربیا فکراولیه روند بسیار پیچیده

 (34:همان)«پیام -9کشمکش  -2مایه درون -4:به شرح زیر است

 «گیرد که بمیردورونیکا تصمیم می»موضوع رمان -1

و این دقیقیا موضیوع اصیلی ایین     ( 41:4916،اشتاین کرون)«ترس برای آدمیزاد یک نفرین است»:گویدسکی میداستایو

بخشم کیه  بنگرید که به شما توان آن می»:نویسنده قبل از آغاز داستانش آورده است. هایی هم داردرمان است که زیر مجموعه

ایین چییزی اسیت کیه     ( 43آییه  :41انجییل لوقا،بیاب  )«هد رسیانید چیز هرگز به شما آسیب نخواماران را لگدکوب کنید و هیچ

هیای پوییای داسیتان، در ضیمن     ولیی در طیی داسیتان شخصییت    .انددانند یا آن را فراموش کردههای داستان یا نمیشخصیت

-ردن میی کروند و از حرکتشنوند اما دوباره به الک خود فرومیهای ایستا میرسند و شخصیتهای زندگی به آن میکشمکش

 .هراسند

اصلی این رمان است پیامدهای وخیمی دارد و نویسنده بیا اسیتفاده از ایین فکراصیلی کیه در دل       مایهکه درون« ترس»

او بیا  . موضوع قرار دارد؛ دیگر عناصر داستان را پرورانده و موضوعات مهم روانشناختی و اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است

شناختی و روانشناختی را به صورتی دلپذیر و موثر ارائه نموده حسن تخیلش این موضوعات عمیق جامعهاستفاده از تجربیات و 

ای که احتماال ردپایی از شناسیم به گونههای مختلف ترس و عواقب متعدد آن را میهای داستان نمونهبا بررسی شخصیت.است

 -«ورونیکا»اصلی و مرکزی داستان یعنیحوادثی که برای شخصیتما با بررسی .کنیمها را در زندگی خصوصی خود مشاهده آن
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شیویم کیه هرییک زییر مجموعیه      افتد با مسائل متعددی روبرو میاتفاق می  -شوندهای دیگر از دید او معرفی میکه شخصیت

 :کنیمها اشاره میما در اینجا به ترتیب به هر کدام از آن. دهندموضوع اصلی رمان را تشکیل می

 آزردگی و خودکشیبیماری روان  1-4

وییژه  العملیی بیه محرومییت از احتیاجیات حییاتی، بیه      و عکیس « اختییاری »ظیاهرا ۀ هرگونه عمل نابودکنند»خودکشی،

ۀ توانسیت زاد هر عالیمی که می»بیمارانش متوجه شد کهۀ رایش با مطالعه و معالج(421:4942رایش،)«احتیاجات جنسی است

گرفتن انتقیامی ناهشییارانه از شخصیی    های خودکشی، میلمثال در نمونه. آزردگی بودبیماری روان ۀغریزه مرگ تلقی شود، زاد

دیگر وجود داشت که فردبیمار، هویت خود را باآن شخص یکسان پنداشیته بیودو بیا کشیتن خیود، مییل ناهشییار خیود را بیه          

-های دردنیاک زنیدگی ظیاهر میی    عظیم آشفتگی کرد یا عمل خودکشی به منظور فرار از انبوهنابودکردن آن شخص عملی می

 ( 443:همان)«گشت

خواسیته کسیی را    و قصدکشتن خود را نداشیته بلکیه میی   طور که ورونیکا پس از گذراندن مراحلی متوجه شدکه اهمان

-میی ن.خواستم کسی رابکشم کیه از اومتنفیر بیودم   می».کرده استدرون او زندگی می شار جامعه وخانواده دربکشد که تحت ف

 « توانستم دوستشان بدارمورونیکاهایی که می دانستم ورونیکاهای دیگری در درونم زنده هستند

توان گفت که ورونیکا، هویت خود را با مادرش یکسان پنداشته بود و به همین خاطر با کشتن خود، مییل  طور میهمین

-خیوانیم کیه ورونیکیا بیا عقیده     ن میی بخشیی از رمیا  کیرد، از طیرف دیگیر در    ناهشیار خود را به نابود کردن مادرش عملی می

 .شناسی زنان استدوگانگی، موضوعی مهم در روان.دوران کودکی به این شکل نمودیافته است روبرو بوده و این عقده«الکترا»

 معیار دوگانه در رفتارجنسی 1-1

ای متفیاوت ارزییابی   پردازد یا زن به گونیه بر اساس معیاردوگانه، اساسا رفتارجنسی بسته به این که آیا مرد به آن می   

جنسی پیش از ازدواج برای ۀ به لحاظ سنتی، رابط»در فرهنگ غربی.جنسی پیش از ازدواج استۀ نمونه آن داشتن رابط.شودمی

به همین دلییل اسیت کیه    (933:4944هاید،)«پذیرش بیشتری در مورد زنان وجود داردهنوز عدم.تر از زنان استمردان مقبول

 .خواست شب را در اتاق یک هتل یا در بستری بیگانه به سرنیاوردکند زیرا میرونیکا اتاقی را در صومعه اجاره میو

تر و محدودتر نسبت به کارانههای محافظهاین ارزیابی رفتار مرد و زن برحسب معیارهای متفاوت است که داشتن نگرش

 .شودتمایالت جنسی در زنان را باعث می

 نگی پیشرفت و زنانگیدوگا 1-9

 زنان در مشاغل وابسته به ریاضی »یعنی تقسیم کار مبنی بر جنسیت و به این نکته توجه دارد که 

ای نگریسیته شیده اسیت؛زیرا    شوند بنابراین ریاضیات به عنوان موضوعی که در محیط مردانه قراردارد کلیشیه دیده نمی

-جیویی ویژگیی زنانیه محسیوب نمیی     جویانه به نظربیاید و رقابترقابت موفقیت در درس پیشرفته ریاضی ممکن است برای او

-پیشنهاد شغل وسوسیه »گیرد که کار پیدا کندوقتی تصمیم می _شخصیت مرکزی داستان _ورونیکا( 294:4944هاید،)«.شود

چندانی نداشت، اما در عمومی انتخاب کرد، در جایی که درآمد ۀ انگیزی را از سوی یک شرکت را رد کرد و شغلی را در کتابخان

طیور او درس ریاضیی،جبر و هندسیه را بیه     همین«رودهایش به شمار نمیشد تهدیدی برای مافوقامان بود،همیشه مطمئن می

 .ای نداردکندو به علوم کامپیوتری عالقهفایده تشبیه میاز مسایل بیۀ کو
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 خانواده و نقش آن در سالمت یا بیماری روانی 1-1

ها از ابتالی بیه  های زندگی است و نوجواندانند یا توجه ندارند که دوران بلوغ یکی از دشوارترین دورهنمیغالب والدین 

تیر از عوارضیی اسیت کیه بیرای      دهد غالبا سبکتغییراتی  که در یک زن در دوران یائسگی روی می».افسردگی مصون نیستند

ها معموال شدیدتر خواهد دختر تفاهم ورابطه وجود نداشته باشد دشواریآیدو اگر در میان مادرو دختر او در نوجوانی بوجود می

هیا مسیایل پیچییده و ناشیناخته جنسیی جیای مهمیی را اشیغال کیرده          به همین سبب فراوانند جوانانی که در ذهین آن . شد

قیه دارد امیا بعیدها    بودن است چون بیه ایین کیار عال   اش پیانیستداند شغل آیندهورونیکا می( 463:4944کرون،اشتاین)«است

-پذیرد و بعدها دچار مشیکل میی  کردن حرف او را میکند و او از ترس اشتباهمادرش او را به تحصیل در رشته حقوق وادار می

سالگی دوست دارد ازدواج کند ولی ناسازگاری والیدینش او  24ورونیکا درسن.از طرف دیگر والدین او باهم سازگاری ندارند.شود

ارتبیاط  شودکه البته با موضیوع بلیوغ او بیی   این مسئله کم کم برای او تبدیل به یک کابوس می.کندنصرف میرا از تصمیمش م

آورد بیه  خواهند که او مانند پیدرش بیه سیاسیت روی   می _یکی از بیماران آسایشگاه روانی _از طرف دیگر والدین ادوارد.نیست

شود و ادوارد تبدیل به دارند؛ اما اوضاع بدتر میرویای بهشت بود بازمیکردن همین خاطر او را از رسیدن به آرزویش که نقاشی

گییرد و دنییای   شود که از دنیای واقعی که باید در آن طبق خواسته والدینش رفتار کند فاصله میی یک بیمار اسکیزوفرنیک می

ن نبود همدلی و درک متقابل در میان اعضیای  بنابرای. بردسازد که روز به روز او را بیشتر در خود فرومیغریبی را برای خود می

 .شودها میهای روانی در آنخانواده به مرور زمان سالمت روانی افراد را مختل کرده و منجربه افسردگی و انواع بیماری

 آزردگی فرداخالقیات خشک و نقش آن در روان  1-0

ایر اسیت در حیالی کیه تنظییم خودبیه خیودی       هرگاه اخالق به صورت اجباری عمل کند، بارضایت طبیعی غراییز مغی  »

کییه پیییرو قییانون طبیعییی لییذت اسییت،از نظییر عملکییرد، مشییابه ومطییابق بییا غرایییز طبیعییی             «دهیییخییودنظم»یییا

محیط متشنج خانواده از یک طرف و مطیابق مییل نبیودن اوضیاع از طیرف دیگیر باعیث نارضیایتی         (491:4942رایش،)«.است

او برای گریز از چنین محیطی وشاید به خاطر اخالقیات خشک پیرامونش است .تشخصیت مرکزی رمان یعنی ورونیکا شده اس

توانند روح حساس او را ارضا کننید  ها هم نمیشود ولی این محیطها حاضر میکه قید ازدواج را زده و هر روز در بارها و باشگاه

 .دهدهمین نارضایتی است که سرانجام او را به سوی خودکشی سوق می و

-اخالقیات بییزار اسیت نمیی   ۀ خالقیات و جامعه، شخصیت فردی او را شکل داده است و او در حالی که از امر ونسلطه ا

قید باشد که فکر کند طیرف مقابیل او هییچ از    تواند بیآن بیرون بیاید و دایم در هراس است و تنها وقتی میۀ تواند از زیر سلط

 .دشنوکند و حرفهایش را نمیدنیای خارج درک نمی

 های وارونه زن و مردنقش  1-6

عمل .در وجود هر زن و مردی هم روحیه زنانه وجود دارد و هم روحیه مردانه.زن و مرد دارای دو روحیه پنهان هستند»

مردانه در مردان غلبه دارد ۀ به طور طبیعی روحی.العمل هرزن ومردی به چگونگی رشد وتحول این روحیات بستگی داردوعکس

شود اما بعضی مواقع به دالیل گوناگون این حالت تعادل دچیار اشیکال   ها میکه این موجب تعادل در آن.انه در زنانو روحیه زن

 (434:4916نجاتی،)«کندشود که این حالت عدم تعادل با عالیم مختلفی بروز میها وارونه میشده و نقش عواطف در آن

 :واجه هستیمدر این رمان با دو نوع از این رفتارهای وارونه م

ها تقویت و حمایت زمانی که روحیه زنانه زن»:احساس مسئولیت غیراصولی برای حل مشکالت خانواده و کار مفرط(الف

مردانه خیود وابیراز تمیایالت مردانیه     ۀ ها برای گریز از دلزدگی شوهرشان و ترس از طالق، ناخودآگاه به سمت جنبشود آننمی

کنندو نیازهای زنانه خود را بیرای حیل کیردن    فتارکردن خویش مفتخرند، بنابراین شدیداًٍ کار میآنان به عاقالنه ر.روندپیش می
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او همیشه به سختی کار کیرده و  . چنین زنانی استۀ مادر ورونیکا نمایند( 431:همان)«کنندمشکالت خانه و خانواده پنهان می

گاه نسبت به مادرش مهربان ر او فرد خوشگذرانی بوده که هیچتمامی احتیاجات ورونیکا را برآورده ساخته است در حالی که پد

 .نبوده و حتی یکبار هم او را ترک کرده است

 واکنش غیرطبیعی دیگر نسبت به ارضا نشدن »:آوردن به پرخوریاحساس خستگی بسیار و روی(ب

تواننید بیا   هیا میی  زن .عالقه باشدترین راه برای تامین کمبود عشق وتواند آسانخوردن می. زنانگی پرخوری است روحیه

این واکنش نسبت به عدم تعادل خیود،  (434:همان)«غذاخوردن موقتا احساس استرس، ناامنی و ترس را در خود سرکوب کنند

همیشیه   .ترسیید هشت سال تمام حتی از ترک کردن اتاقش میی ».شودکند دیده میپرستاری که با ورونیکا صحبت می هدر عم

بیاالخره خیودش را   .…خوابیید های آرامبخش بودو اغلب اوقات میی اق شدن، سیگار کشیدن و مصرف قرصمشغول خوردن، چ

 « .کشت

 تراصالت و میهن یا خودبزرگ  1-7

پرستی و عالقه ناگسستنی خود را به وطن و افتخارات آن نشان های داستان به نوعی، میهنشخصیت هدر این رمان، هم

کنید بیه همیان انیدازه در میورد کشیورش       ها طغییان میی  عدالتیکند و در برابر بیاز خود دفاع می طور که انسانهمان.اندداده

هیای  ابراز عالقه به مییهن در هرییک از شخصییت   .دهددهد و دفاع از کشور به او انرژی و انگیزه زیستن میحساسیت نشان می

ها برای خودکشی در وقت کمی کیه  بعد از خوردن قرصورونیکا : رمان به شکلی متفاوت به نمایش گذاشته شده است از جمله

فرانسیوی کیه نوشیته بیود اسیلوانی      ۀ تفیاوت باشید و نسیبت بیه مجلی     برایش باقی مانده بود نتوانست نسبت بیه کشیورش بیی   

بینییم او روز وسیاعتی را   از طرف دیگیر میی  .ای نوشت و وقتی این کار را کرد احساس رضایت نمودکجاست؟اعتراض کرد و نامه

اولین بیمار روانی _در مورد زدکامندل. نواختندبرای خودکشی انتخاب کرده که در آن،نوازندگان در برابر افتخارات کشورش می

جنگ یوگوسالوی با کرواسی به بوسنی منتقیل شیده و اخبیار    »:خوانیممی _کنددر آسایشگاه که ورونیکا با او ارتباط برقرار می

زدن بیه ییک ملیت، بیه خیاطر      « جنایتکیار »زدکا فکر کرد برچسب. شدها انجام میوسط صربگفتند که تهایی میهمه از قتل

-نوشت، در تلویزیون ظاهر میی ها مقاله میکرد، در روزنامهاو باغرور از مردمش دفاع می... حماقت تعدادی دیوانه ناعادالنه است

اش را انجیام داده اسیت و   دانست وظیفهاما زدکا می...تهایش حاصلی نداشکدام از تالشهیچ.دادهایی تشکیل میشد، کنفرانس

بایید ییک   :فکر کرد»خوانیمیا در مورد دکتر ایگور می« .توانست برادران و خواهرانش را در چنان شرایط دشواری ترک کندنمی

خیم شید و آن را    دکتر ایگیور .جاکلیدی فلزی تزیینی کوچک آن حلقه همان لحظه برروی زمین افتاد....حلقه کلید جدید بخرم

دکتر ایگیور بیاز هیم نتوانسیت خیودش را راضیی بیه        ...با آن جاکلیدی که نشان لیوبلیانا را با خود داشت چه باید کرد؟.برداشت

حلی برای مبارزه با ویتریول یا زهیری کیه   توانست راهاگر می»یا« دورانداختن آن کند، بنابراین آن را دوباره در جیبش گذاشت

 «!فهمیدند اسلوانی کجاستشد و مردم سرانجام میدانست بیابد، نامش در تاریخ ثبت میا علت دیوانگی میدکتر ایگور آن ر

 :مشکالت متعدد مربوط به بستری شدن در بیمارستان روانی 1-3

 کم نبودند افرادی که حاضر بودند برای رهیا شیدن از  »:تنها چیز ضروری برای پذیرفته شدن در بیمارستان پول بود(الف

دست یک عضو خانواده به خاطر مجادله برسر یک ارثیه مبالغ هنگفتی برای دریافیت ییک گیزارش پزشیکی بپردازنید و اجیازه       

خواسیتند  گریختنید و ییا میی   های خود میی دیگران که از بدهی.بستری کردن فرزندان یا والدین پردردسر خود را دریافت کنند

را در ۀ انجامید، میدت کوتیا  های درازمدت به زندان میاین صورت به محکومیترفتارهای خاص خود را توجیه کنند که در غیر 

 کردندگذراندند وسپس بدون پرداخت جریمه و یا گذراندن محکومیت خود،آنجا را ترک میآن آسایشگاه می

ران آسایشیگاه و  یکی از بیمیا -این روش درمانی که برای ادوارد: استفاده از شوک الکترنیکی یا درمان الکتروکانوالسیو(ب

دانستند از چه ولتاژی استفاده کنند و الکترودها را دقیقیا  نمی.در گذشته بسیار خطرناک بود»تجویز شده است -دوست ورونیکا
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اما مسئله ایین جاسیت کیه در ایین     .مردنددر کجا بگذارند به همین سبب در طول درمان افراد زیادی در اثرخونریزی مغزی می

 «.شوددن بیماران و کنترل آنان نیزاز این روش استفاده میآسایشگاه برای ترسان

انسولین برای مبارزه با افزایش قندخون در بیماران دییابتی  .است 61درمانی متعلق به دهه:استفاده از شوک انسولینی(ج

ب بروز حالت اغمیا  گیرد با این حال اگر دوز آن بیشتر ازحد معمول باشد کاهش بیش از حد قندخون سبمورد استفاده قرار می

این روش درمیان بیه سیبب    .کنددهدو هرگونه تنش موجودرا ناپدید میحالت اغما به ارگانیسم بدن اجازه استراحت می.شودمی

های غیرقابل برگشت به بیمار، به طورکامل کنار گذاشته شده بود اما به خاطر ارزان و سریع بودن نتیجیه آن در  احتمال آسیب

 .گیردی مورد استفاده قرار میاین آسایشگاه روان

ای در بیمارسیتان روانیی بیه    بعیدبود بیمار پس ازگذرانیدن دوره »:مشکل تطابق بیمار با زندگی طبیعی بعد از بهبودی(د

مشکل تطبییق دوبیاره دقیقیا در همیه     .این تقصیر بیمارستان نبود.طور موفق بتواند دوباره خود را با زندگی طبیعی تطبیق دهد

های بیشتری انجام آموزد جنایتکند بلکه فقط به او میطور که زندان هرگز زندانی را تربیت نمیدرست همان.بود جهان مشابه

دادند که در آن همیه چییز مجیازی بیود و هییچ      ها هم صرفا بیماران را به یک جهان کامال غیرواقعی عادت میدهد؛ بیمارستان

 «کس مجبور نبود مسئولیت اعمال خود را بپذیرد

در هیر حیال در شیهر کیوچکی     .بیود البته پیداکردن کار برایش مشکل می»:در مورد زدکا مندل:مشکل پیدا کردن کار(ه

ییا  «یابند و اشخاص بسیاری همین حاال هم از بستری شدنش در ویلت خبر داشتندچون لیوبلیانا، اخبار به سرعت گسترش می

جرای بسیتری شیدن او در بیمارسیتان،در سراسیر شیهر کوچیک لیوبلیانیا        ما»: خوانیممی -بیماردیگر آسایشگاه -درمورد ماری

سپس به توضییح  .اش برای درمان تمجید کردپیچیده همکارش برای دیدنش به ویلت آمده از شهامت ماری در پذیرفتن توصیه

هیا چیه   پشت این واژهدانست در ماری می«.شاید واقعا وقت بازنشسته شدنت فرا رسیده باشد»:دلیل اصلیش از مالقات پرداخت

 «.هیچ کس حاضر نبود کارهای خود را به وکیلی بسپارد که یک بیمار روانی بوده است»:نهفته است

دو روز بعد؛ وکیل دیگری به دیدن میاری آمیده ایین بیار از     »:از دست دادن زندگی زناشویی یا حمایت و اعتماد جامعه(و

من به درخواسیت شیوهرتان اینجیا    :اش بیرون آورد و گفتدستیکاغذ از کیفسپس چندین ... وکیل وارد اتاق شد... اداره دیگر

دانست، بیا توجیه بیه    هرچند می.همه چیز را امضا کرد.این بار ماری سعی نکرد بحث کند.....این یک تقاضای طالق است.امآمده

ه اتیاق دکتیر ایگیور رفیت و بیه او گفیت       تواند این بحث را تا ابد ادامه دهد سپس بی دانست و اجرا کرده بود، میقوانینی که می

 «عالیمش عود کرده

 (دلهره)حمالت هراس 1-3

انیدو تعیادل میا را    هایی است که در عمق وجودمان جای گرفتههای  ناآگاهانه در برابر ترسالعملعکس دلهره، فرآورده»

هایی که در برابر خطرهیای آشیکار   العملکسگیرند از عهای درونی ریشه میهای دلهره از آشفتگیغالب حالت...کنندتهدید می

که به دنبال ارضای تمایالتی است کیه جامعیه   « من»ناپذیری میانموجود بشری در مرکز کشمکش وقفه.دهیماز خود نشان می

تیوانی ایین کیار را بکنیی قیرار گرفتیه       گویید نیه، نمیی   یعنی وجدان خود که دائما بیه او میی  « فرامن»از او دریغ داشته است و

کیردن  تیپش قلیب، اخیتالل تنفسیی، بیاالرفتن فشیارخون، لیرزش، عیرق        »:هیای دلهیره  نشیانه (43:4946اشتاین کرون،)«ستا

دهیدو عالییم آن را اولیین بیار در سیینما      در این رمان، ماری کسی است که حمالت هراس به او دست می(49:همان)«است...و

و زندگی خود را از دست بدهد همین دلهیره همیشیگی باعیث     ترسد که شغلاو وکیل موفقی است و همواره می. کنددرک می

 .شودحمالت ناخواسته در او می

 غیرهنرمند -تفاوت شخصیت هنرمند 1-45
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به همیین سیبب او موجیودی اجتمیاعی     .انسان نیاز دارد دیگران را دوست داشته باشد و متقابال مورد احترام قرار گیرد»

ایین دو مییل در او چنیان قیوی     .خود نیز مجبوراست که در مورد دیگران قضاوت کند.بوده و پیوسته مورد قضاوت دیگران است

شیود بیا لبیاس    کس حاضر نمیچنانکه هیچ.دهداست که کوچکترین کارهای او همچون لباس پوشیدنش را تحت تاثیر قرار می

نیاز دارد تا امرار معاش کیرده بیه    وی عالوه بر لباس پوشیدن به شغلی هم.نامناسب در جامعه ظاهر شده و از جامعه طرد گردد

اش کنید و آن خیود و خیانواده   را در ییک چییز خالصیه میی    ... ولی او هر نوع همکاری و تیالش و ....اصطالح محتاج کسی نباشد

-تحصیل علم تا زمانی که فراهم»:برای مثال«.شوداش میمنافع هر نوع عمل و رفتاری نهایتا منجربه منافع خود و خانواده.است

ها سال از عمر خود را در آزمایشگاه صرف تحقییق و  رفاه برای خود فرد باشد طبیعی و عادی است ولی وقتی شخصی دهۀ ندکن

اولیی سیبب رفیاه و    .ایسیتد مطالعه کند دیگر حالت قبلی را نداردتا آنجا که این دو گرایش با تمام ظاهر مشترک مقابل هم میی 

و ( y cn eTceT larutaN)با مقایسه دو گیرایش عیادی و طبیعیی   .دن خانوادهشود و دومی سبب از هم پاشیده شآسایش می

تیوان بیه دو منشیا ایین     در هر رفتاری اعم از پوشیدن لباس و تحصیل علم به راحتی میی ( lTutrren eTceTcny)نوروتیک

کند در حالی ن تعیین میاولی دارای محرک اجتماعی است یعنی تمام حرکات وی را اجتماع و منافع موجود در آ.رفتار پی برد

و از آنجا دو شخصیت کامال متمایز و ضید هیم   .....دهد نه اجتماعیهای نوروتیک را نیازهای روانی تشکیل میکه محرک گرایش

 (23-4914،29اظهری)«گذاردیکی هنرمند و دیگری غیرهنرمند پابه عرصه وجود می

ورونیکا شخصیت هنرمندی کیه هیم گیرایش مثبیت     .انددههای داستان به این دو دسته تقسیم شدر این رمان شخصیت

گرایش به سوءظن و خودکشی گرایش منفی و گرایش بیه موسییقی   .کندطبیعی دارد و هم گرایش منفی نوروتیک را تجربه می

 در وجود ادوارد گرایش به نقاشی گرایشی مثبت و گرایش به پاپس کشیدن از دنیا گرایش منفیی و . گرایش مثبت وجود اوست

دوسیتانه  هیای انسیان  گیرایش بیه سیازمان   .شود همین طور میاری زدکامندل با گرایش منفی افسردگی ظاهر می.نوروتیک است

در شخصیت دکتر ایگور، گیرایش  .شودگرایش مثبت او و گرفتاری به وسواس و حمالت هراس گرایش نوروتیک او محسوب می

ۀ همی .که نامش در تاریخ ثبت گردد گرایش مثبت و طبیعی وجود اوست به مطالعه برای یافتن درمانی برای افسردگی برای این

-شیوندو نمیی  اند نه اجتماعی که افراد در راه رسیدن به آن خطراتی را متحمل میی این گرایشات مثبت چیزهایی با منشا روانی

 .ای را داشته باشندتوانند مانند مردم، زندگی عادی روزمره

 (دو چهره عشق)افرادعشق وتاثیر آن در سرنوشت  1-44

کشد و عشق آرمیانی کیه   عشق دست وپاگیر که روح انسان را به زنجیر می:بینیمما در این رمان هردو چهره عشق را می

نویسنده این موضوع را به هردوشکلش در قالب داستان پرورانده اسیت کیه   .حیات وپویایی استۀ رساند ومایانسان را به اوج می

-در این میان تابلویی از عشق را به زبان شخصییت .کنیمافتد آن را مشاهده میهای داستان میی شخصیتما با اتفاقاتی که برا

یکی  _در بحث عشق، ورونیکا از تابلویی برای ادوارد .کند که بسیار زیباستهای داستان که خود درگیر آنند برای ما تفسیر می

تیابلو، زنیی را   »کند که در خانه مادربزرگش دیده اسیت صحبت می _های رمان که در آسایشگاه روانی بستری استاز شخصیت

هایش را به سوی زمین دراز نموده بود و پرتوهیای نیور از نیوک انگشیتانش جیاری      داد که شناور بر فراز جهان، دستنشان می

انو دارد خوب وبد را مهیار  بنا به کتاب مقدس، مار خوب وبد را به زمین آورد و این ب»و مادربزرگش در تفسیر آن گفته بود«بود

-صادقانه اعتقاد دارم که پدر ومادرت خوبی تیو را میی  »گویددهد و میبعد آن را به زندگی ادوارد تعمیم می«کندعشق خود می

آن میار   _زن حاضر در تابلوی نقاشیی خانیه میادربزرگ   _این که بانوی ما. ها زندگی تو را تقریبانابود کردخواستند اما عشق آن

کنداما این قضیه درست در مورد ورونیکیا  ادوارد حرف او را تایید می« .دهد که عشق دو چهره داردکرد، نشان میوب میرالگدک

اند و همیشه حضور آنان را در را انتخاب کند که آنها صالح دانستهۀ عشق والدینش به او سبب شده تا ورونیکارا.هم صادق است

سیالگی  24معنا شیده و در سین  اعتماد به نفسش را از دست داده و زندگی برایش بیاش احساس کرده پس هر لحظه از زندگی

گوید این تابلو را قیبال  او می.اما جنبه دیگر عشق در تفسیر ادوارد از تابلوی نقاشی نهفته است.کارش به خودکشی کشیده است

زن حاضیر در  _بیاکره مقیدس  »یر متفیاوتی دارد اما او تفسی . اش رابکشددیده و یکی از رویاهای بهشت است که قرار بوده نقاشی
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نگیاه کنیی    _پزشک آسایشیگاه _اگر به حلقه دست دکتر ایگور.او جفت مار یعنی خرد است.معادل نیروی مادینه است _نقاشی

طیور کیه   عشق فراتر از عقل اسیت همیان  .انددو مار که به دور یک ترکه پیچیده:بینی که نماد پزشکی برآن نقش شده استمی

دهد که چه چیزی خوب است و چه چیزی او اهمیتی به قضاوت بر این نمی.برای او همه چیز الهام است.از مار فراتر است باکره

ای کیه دارد  دکتر ایگور با این که پزشک است و نمیادی از عقیل، باتجربیه   .طور که خود ادوارد آن را تجربه کرده استهمان«بد

-میی .خوانید ندگی واقعی برگرداند در حالی که عشق ورونیکا او را به اوج و شکوفایی میی تواند ادوارد را به حالت طبیعی و زنمی

تواند رویای بهشت را دوباره برای او زنده کند و او را سرشار از عشق به زندگی کرده و از جهانی که برای خیود سیاخته رهیایی    

 .بخشد

با تمیامی مسیائل و موضیوعاتی بیود کیه نویسینده در       جا به بررسی مجمل آنها پرداختیم تقریاین موضوعاتی که در این

گسیترش داده و بیه تنهیایی     توان برخی از ایین موضیوعات را  ها بوده است هر چند در این میان میداستان خود درپی بیان آن

سیعی شید   ولی در کل .ای دیگر قرار داد از جمله مسائل جنسی که نویسنده در مورد زنان در پی بیانش بوده استموضوع مقاله

 .حدالمقدور به صورت مجمل به تمامی موضوعات مهم اثر پرداخته شود

 گیری نتیجه

نویسینده در  . تخیلیی اسیت   -اجتماعی، واقعی -شناختیهای رواناز نوع رمان« گیرد که بمیردورونیکا تصمیم می»رمان

شناسیی میاهر،   و پیس از آن هماننید روان  هاست اشاره کرده ترین معضل جامعه که همانا روزمرگیطی پرداخت رمان، به اصلی

نوع خود هستند بررسی کرده است و در ۀ های داستان، که هریک نماینددلیل و تبعات مختلف این مشکل را در قالب شخصیت

 .تواند راه چاره را به صورت غیرمستقیم بازیابدفهیم میۀ آخر، داستان را طوری جلوبرده است که خوانند

کاوی خبیره  پروری را به خوبی به نمایش گذاشته است همانند روانکه شگرد داستانان عالوه بر اینکوئیلو در این داست

هیا  دهد که گیویی سیال  های داستان نفوذ کرده و اطالعاتی را در اختیار ما قرارمیهای ذهنی شخصیتو حاذق در ژرفترین الیه

هایی و ارتباط نزدییک او بیا جهیان    تیجه حضور او در چنین مکاندرمانی گذرانده است که البته این نعمرش رادر جلسات روان

شیود توجیه وییژه    های کوئیلو و بویژه در این رمان دییده میی  اساسی که در اغلب داستانۀ نکت. بیماران روانی و محیط آنهاست

-واندن این رمان آگاه میی خوانندگان آثارش با خ.های او موید این مطلب استنقش پررنگ زنان در رمان.نویسنده به زنان است

زنیان بسییاری در طیول تیاریخ     .شوند که تبعات نادیده گرفتن زن و همواره به چشم یک تابع و کارپذیر به او نگریستن چیست

رنگ کیرده  بخشی زن را کمای منزوی، تابع و تنها دارند و این به سبب وجود فرهنگ مردساالری است و این نقش آرامشچهره

 .دهددوم اهمیت قرار می و او را در درجه

ای دسیت و پیای   هیای آن مثیل پیلیه   دیگری که همواره مدنظر نویسنده است این است که زندگی روزمره و عادتۀ نکت

این رسیدن به پوچی که امری درونی . رساندپوچی می دارد و در نهایت او را بهانسان را بسته و او را از تعقیب آرزوهایش باز می

از نظر ... محیط کارو ،ابعاد زندگی بشر تاثیرگذار است از جمله در ایمان به خدا، زندگی زناشویی، خانوادهۀ هم و ذهنی است در

در .هایمان را زندگی کنییم گیریم دقیقا مرتبط است با این که به پوچی برسیم یا لحظههایی که ما در زندگی به کار میاو روش

مند در دست نویسنده است که با کمک آن مشکالت مهم جهان پیرامیون خیود را بیه    پردازی ابزاری نیروکل باید گفت داستان

این که او در این کار چقیدر توانیا بیوده و قضیاوت بیر سیر       .راه چاره برای آن بوده استۀ تصویر کشیده و تا حد توان در پی ارائ

 . کور موید موفقیت اوستموفقیت او کار مخاطبان است البته استقبال از آثار کوئیلو و از جمله رمان مذ
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 ایزدان آب در اساطیر ایران و هند یسهمقا
 زاده اردبیلیندا نبی                                                                           

 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

 چکیده   

های مختلف مندان حوزههای دانشعنوان تاریخ انسان بدوی و محصول ایام کودکی ذهن بشر، درپژوهشبه اساطیر، 

اندیشیده واز طریق همین طرز تفکر با این که بشرنخستین چگونه می.اندعلوم انسانی همواره ازجایگاه واالیی برخوردار بوده

توان اساطیرمیۀ کرده است، چیزی است که با مطالعمحیط پیرامون خود ارتباط برقرارکرده وحوادث و حقایق آن را تفسیرمی

ما در این پژوهش .ها در میان اقوام و ملل مختلف هستیمهایی میان آناساطیری که اغلب شاهد مشابهت. افتبه آن دست ی

های موجود میان دو خدای باران، مشابهت. های مشابهت میان اساطیر ایرانی و هندی بپردازیمبرآنیم تا به بررسی یکی از جنبه

همتای « تیشتر»در اساطیر هندی و ایرانی پرداخته و سپس «ایندره»ین جایگاهبرای این منظور ابتدا به تبی.«ایندره و تیشتر»

ایم که چگونه ایندره با جدا شدن دو قوم هندی و ایرانی از یکدیگر، در بین هندوان ایم و نشان دادهایرانی آن را معرفی نموده

اعطای مقام خود به تیشتر به گروه دیوان  است حال آن که در بین ایرانیان باهمچنان جایگاه خدایی خود را حفظ نموده

 .پیوسته است

 .ایندرا، تیشتر، خدای باران، اساطیر هندی،  اساطیرایرانی: هاکلیدواژه

 مقدمه

داستان و . اساطیر به عنوان نمود فرهنگ وتفکرانسان دوران کهن، در حقیقت تاریخ دوران پیش ازتاریخ هستند

-ای طبیعی را به دوش میآن معلوم نیست و شرح عمل، عقیده، نهاد یا پدیدهاصل که معموالً(آن جهانی)سرگذشتی مینوی

اش را از علل واقعی این اساطیر، گویای ناتوانی انسان در مقابله با حوادث غیرمترقبه است و نیز احساسات او وعدم آگاهی.کشند

-ام مختلف و بعضا بسیاردور ازهم گاه چنان شباهتهای پرداخته اقودرمیان داستان(.3: 4941آموزگار، .)کندحوادث بیان می

-این مشابهتۀ از جمل.اندها از یک منشا واحد سرچشمه گرفتهرسد این روایات و داستانشود که به نظرمیهایی دیده می

دوارکهن تردید باید در اها را بیاین مشابهتۀ ریش.پهلوانان وخدایان اساطیر ایرانی و هندی است ها،تشابه درخویشکاری

هرچند .دادندبردند و اصطالحاً گروه هندوایرانی را تشکیل میایامی که قوم ایرانی درکنار برادران هندی خود به سرمی.جست

ها تاثیر گرفتند ولی مشترکات نژادی و های آناین گروه بعدها از هم جدا شده و با اقوام بومی درآمیختند و ازاعتقادات وآیین

این . گروه، هرگز از هم گسیخته نشد و همواره میان این دو قوم ارتباط و همبستگی وجود داشته است فرهنگی میان این دو

توان به شباهت میان دو تن ها میاین مشابهتۀ از جمل.شودارتباط و تشابه به ویژه در زبان واساطیر این دوقوم آشکارا دیده می

 .تر اشاره نمود؛که ما در این پژوهش به تفصیل به این مسئله خواهیم پرداختاز ایزدان باران هندی و ایرانی یعنی ایندره و تیش

 پیشینه پژوهش

اساطیر هندی وایرانی صورت گرفته است و در این زمینه شاهد کتب و مقاالت ۀ ای در دوحوزتاکنون مطالعات گسترده

شود به اساطیر خاص یک قوم بدون آن اما بخش اعظم این آثار محدود می. متعددی از سوی محققین و پژوهشگران هستیم

توان به کتبی اشاره کرد که در این پژوهش نیز برای نمونه می. ای میان آن اساطیر با اساطیر اقوام دیگر درکار باشدکه مقایسه

از جمله  اثرآموزگار که در آن به طور مفصل به شرح اعتقادات باستانی «تاریخ اساطیر ایران»:ایم ماننداز آنها بهره برده

تقریبا همان روش هینلز،که« شناخت اساطیر ایران»های اساطیری دیگرپرداخته شده است، ها و شخصیتامشاسپندان، الهه

ایونس، که درآن درمورد خدایان هندی وسیر تحول اعتقادات «اساطیر هند»آموزگار را در کتاب خود درپیش گرفته است،
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ۀ اگر هم در تعدادی از این آثار کاری تطبیقی صورت گرفته است عمدتا در حوز. تهندوان در مورد این خدایان بحث شده اس

اما در این . رواثر پاک« نقدتطبیقی اسطوره آفرینش شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا»: ها و طرز تفکراست مانندتطبیق اندیشه

هرچند به طور .تحقیقی وجود نداردۀ ایرانی سابق دو ایزد باران هندی وۀ پردازیم یعنی مقایسحوزه که ما در آن به تحقیق می

تیرگان جشن»اثر نصراصفهانی، «رستم دگردیسی ایندرا به»:مانند.استمجزا در مورد ایندرا و تیشتر تحقیقاتی صورت گرفته

 .  اثرنیکوبخت«های ایران و ویتنامایزدان آب در اسطورهۀ مقایس»پور و اثر اسماعیل«واسطوره تیشتر

 مباحث 

 بررسی سیر تحول خدایان هندی و ایرانی -4 

بردند دارای اعتقادات یکسان و خدایان مشترک بودند ولی با تا زمانی که دوقوم ایرانی و هندی در کنار هم به سرمی 

ز جدا شدن این دو قوم از یکدیگر و ساکن شدن آنها دردو سرزمین متفاوت هند و ایران، به مرور زمان بر اثر عواملی چند ا

های جدید، تغییراتی در مبانی اعتقادی آنها از جمله اعتقاد به خدایان پدید جمله درآمیختن این دوقوم با اقوام بومی سرزمین

نام و خویشکاری خدایان ایرانی وهندی بعد از جداشدن آنها از یکدیگر بوجود آمده است را به ۀ تغییراتی که در دو حوز.آمد

 :بندی کردهتوان چنین دستطور خالصه می

از خدایان هندی و ایرانی علی رغم جدا شدن این دو ۀ گرو: از خدایان آریائیۀ باقی ماندن نام وخویشکاری گرو -4-4

از ایزدان دوران هند و ایرانی که در اساطیر اوستائی و ودائی . قوم از یکدیگر همچنان نام وخویشکاری خود را حفظ نمودند

ودائی «vata»،(الهه بامدادی)ایرانی«apamnapat »ودائی در برابر«Apamnapt»توان به اند میبازمانده

اشاره کرد؛که معموالً خویشکاری و نام کهن (ایزد باد)ایرانی «vayu»ودائی برابر«vaya»،(ایزد آتشهای آب)ایرانی«vata»برابر

 .اندحفظ کرده -ایهطبعاً با توجه به تحوالت آوائی و بعضی تحوالت اندک اسطور -هند و ایرانی خود را 

های در این مورد باید از امشاسپندان یادکرد که بنا به بررسی:ماندن برخویشکاری کهن و تغییردر نامباقی -4-1

توان از برای نمونه می.اندوخویشکاری آنها را در اعتقاد ایرانیان برعهده گرفته دومزیل جانشین خدایان اصلی هندو ایرانی گشته

اندو نیز دو امشاسپند هندی و ایرانی را برعهده گرفته« ورونه و مهر»یادکرد که خویشکاری « همن واردیبهشتب»دو امشاسپند

 .را بر عهده دارند« هااشوین»خویشکاری « خرداد و امرداد»دیگر یعنی 

 از ۀ گرو: سقوط خدایان به جهان مردمان و دیوان با حفظ خویشکاری ها یاعدم آن 4-9

این تحول که شاید از عصر اوستا آغازشده . اندها وارد گشتهانی از جهان خدائی بیرون آمده و به حماسهخدایان هندو ایر

ودائی که « یمه»ایزد :ازجمله.باشد در دوره اشکانیان و ساسانیان کمال یافته و بخشی از آن در شاهنامه متبلور شده است

های ای از زمینههندو ایرانی که بخش عمده« ایندره»نیز.شته استهای بعد گدوره« جمشید»اوستائی است و« ییمه»دربرابر 

که ما در این پژوهش به بررسی خویشکاری ،«ایندرا/ اندر/ ایندره»(.431:4914بهار،. )داستانی خود را به رستم بخشیده است

وان شده است؛ هرچند که در پردازیم؛ درمیان قوم ایرانی دچار تحول سومی، یعنی سقوط از دنیای خدایان به جهان دیآن می

البته در اساطیر هندی هم به مرور زمان از اقتدار و قدرت او  -.اساطیر هندی مقام خدایی خویش را همچنان حفظ نموده است

« ایندره»ما در ادامه ابتدا به بررسی جایگاه  -کاسته شده است ولی با این وجود همواره مقام خدایی خود را حفظ نموده است

 .پردازیم سپس به تبیین جایگاه او در اساطیر ایرانی خواهیم پرداختیر هندی میدر اساط

 ایندرا در اساطیر هندی  -1
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است که باید او را هم چون مردآریایی پنداشت که به الوهیت رسیده  «ایندرا» ودا، خداییک شخصیت برجسته درریگ

ای، تو که ای ایندرا تو از نیرو و قدرت و حیات زاده شده»:چنین آمده است 3تا2هایآیه 439باب 41ودا جدر ریگ. است

ای، تو آسمان را گسترش دادی، تو آسمان را با نیروی خویش در بلندی ای ایندرا تو ورترا کشنده/ گاونری به راستی گاو نری

-ود آن را تیز و آماده میبری که با نیروی خای ایندرا تو در آغوش و در شکوه و فرّ خویش سالح درخشان را می./نگاه داشتی

« ایها و قلمروها گسترش دادهسرزمینۀ تری،توخویشتن را به همآفریدگان پرتوانۀ توای ایندرا، از هم!/کنی

مربوط « آبچکه»به معنای  «indra»ولی به احتمال زیاد. شناسی مشخص نیستمفهوم نام او ازنظر ریشه(.42:4919فرای،)

های ودائی هیچ خدائی چون او مورد ستایش قرار آثار ودایی است و در نیایشۀ دیان در دوراو خدای ملّی و محبوب هن.است

تر او تر است اما روشن است که در ادوار بسیار کهنواری شخصیت وی از دیگر خدایان هندی عمیقبا آن که مردم.نگرفته است

گونه شخصیتی ها بوده و به اینزندانی و روشنیبخش آبهای خدای آذرخش و شکست دهنده دیوان خشکی و تاریکی و رهائی

برحسب همین خویشکاری او خدای نبرد به شمار آمده است،خدائی که آریائیان را در پیروزی .فضائی و نه آسمانی داشته است

او ( 4914:641بهار،.)است«مسلّح به آذرخش»معنیبه «وجرین»لقب او . استکردهسند راهنمایی وراهبری میۀ بربومیان در

-زرین و سوار براسب یا ارّابهآریائی جنگجو با پوستیدر وداها ایندرا به هیات شاه.رعد استۀ طوفان و پدیدآورندهمچنین خدای

بزرگترین دشمن  -نوشابه سکرآور خدایان -(4)او را سرشتی است خشن، تشنه، دوستدار سومه.استای طالیی تصویر شده

-ورتیره،اهریمن خشکسالیۀ دهندباران وشکستۀ ایندره،بارانند. سان استدر حمایت ازخدایان و ان« ورتیره»

در ۀ ، این ا«اهی»در اساطیر ودایی هند داریم،ماری واژدهایی هست به اسم »: افزایدمیباره بهار دراین( 41:4944ایونس،.)است

-را میۀ رود؛ اها میبه این کوهستان خدای جنگاور هرساله« ایندره»دوردست ساکن است و گاوهای شیرده را دزدیده و ۀ کو

درواقع، ایندره این گاوهای . هستند« آورابرهای باران»گاوهای شیرده در این جا نماد .کندکشد و این گاوهای شیرده را آزاد می

وان زنانی که دزدیده از این گاوهای ماده به عنۀ گا. کند تا ببارندزا را آزاد میها هستندو این ابرهای بارانماده را که در کوه

ۀ مضمون، همان مضمون داستان ایلیادوادیس. کندها را آزادمیرود زناند صحبت هست که ایندره میشده

و دارای « سدکننده»ورتره به معنای . است« ورتره»ایندره نبرد او با ۀ بنابراین اهیمیت عمد( 944: 4914بهار،.)«هومراست

. جنگدایندره بجز ورتره با دیوان و اژدهای دیگر نیز می(.64: همان.)ست« ر یا اژدهاما»است که خود به معنای« اهی»لقب 

او . بخشنده استاو خدای برکت. که دارای سه سر وشش چشم است« روپهویشوه»بازوست و با  33که دارای « اورنه»ازجمله با 

رسند و این ثروت رودها به دریا میۀ ونان که همشود؛ چهای بدست آوردن ثروت به او ختم میراهۀ خدای ثروت وغناست و هم

ناپذیر است و ایندره در ستیز با اهریمنان، خستگی(.411: همان)بخشد کنند میرا به پرهییزگاران و به آنان که زهرگساری می

ان است به اقیانوس قدرت خدایان و اهریمنان یا دیوان و اسورایۀ مدام ورتیره، رهبر اهریمنان را که جویای برهم زدن موازن

ای، ایندرا در در اسطوره. گیرنداهریمنان دیگر در پناه ایندرا قرار میۀ ها وحیوانات نیز در برابر دسیسانسان.تاراندتیرگی می

خیزی ی در ایندرا ی خدای حاصل. خیزی استباران، مدعی نیایش خویش از جانب مردمان به عنوان خدای حاصلۀ نقش بارانند

زاده شدنش »:گوینددر مورد بوجود آمدن این خدا می( 21:4944ایونس،.)ی، بزرگترین خدایان نزدیک به انسان استعصر ودائ

جستند تا ورتیره با خشکسالی بزرگی همراه بود و هم به این مناسبت مردم به درگاه خدایان مویه کردند و از آنان یاری می

خدایان ۀ فدیۀ ایندره سوم.او اسیر بودند آزاد و آنان را از خشکسالی رهائی دهند اهریمن را مقهور وگاوان ابری را که در زنیدان

ایندرا . دواسبه نشست و به نبرد ورتیره شتافتۀ پدر را درچنگ گرفت، برگردون« سالح رعدآفرین»یا« واجرا»را نوشید، 

ویش، طوفان و رعدی بزرگ برانگیخت و نودو نه های آنان برزمین با سالح خبرانگیخته با سرود کاهنان زمینی و فدایا و قربانی

برد و او تن بود اما ایندرا به نقطه ضعف او پیگویند ورتیره رویئنمی.بدخوی قرار گرفتۀ دژ ورتیره را ویران و رو در روی ورتیر

بستان این نبرد را تکرار و با ایندرا در پایان هر تا. پس گاوان ابر از بند رها شدند و باران بر زمین باریدن گرفت. را شکست داد

 (44: همان. )سازدهای قدرت خود را نزد خدایان و مردمان استوار میاین کار پایه

-، اهریمنانی را به نابودی کشاند که در تاریکی می«رعدو برق»او با سالح بزرگش . وی با باروری خاک هم قرین بود

-بزرگ و نمایانی کامالً الزم بود زیرا سرزمین هندوستان اغلب خیلی البته چنین کار.آفریدندزیستند وقحطی وخشکسالی می
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جنگد و هم در این اسطوره نقش ایندرا در مقابل خداوند باروری را آشکارا می بینیم که هم کامیابانه با اژدها می. خشک بود

 (22:همان.)می کند آزاد-و در اسارت دیو خشکسالی بودند -هفت رودخانه هایی را که سبب باروری زمین بودند

پس از آن ۀ ها؛ دیرگاایندرا شهریار یا فرمانروای تمامی خدایان بودو همچنین مدافع خدایان و انسان ها پیش از برهمن

های اخالقی و کارهای نمایان ایندرا به تفصیل صفات و ویژگیۀ دربار« وداریگ»در.هندوان ویشنو را بر مسندواالی وی نشاندند

 .«693: 4946روزنبرگ، ».ه سخن رفته استسرایانو مدیحه

گانه که در اعتقادات کهن هندی ریشه دارد ایندرا درکنار خدایان دیگر تثلیث هندی را تشکیل خدایان سیهۀ در اید

خدای آسمان « سیوریا»خیدای جو و فضای میانه و « ایندرا»یا « واییو»خدای زمین، « اگنی»در این تثلیث . دهدمی

ای در اساس ایمانی هندو اروپاییان هست که هم از امورکیهانی یا دستگاه گانگیاز نظر ژرژ دومزیل سه(63:4944ایونس،.)است

. است و دارای دو جنبه داوری و ساحریۀ آن دستگاه پادشاۀ خدایی منعکس است و هم درتقسیمات اجتماعی که باالترین طبق

-قدرت طبقهۀ داوری و دومی ساحری داشتند که در حیطۀ ، اولی جنب«وارونهمیترا و »در میان آریاها و آنگاه در میان هندیان 

ۀ بود و طبق« ایندرا»دوم که روح جنگجویی و نیرومندی باشد در فرمان جنگاوران بودکه خدایش ۀ طبق. اول یعنی کاهنان بود

 (.93: 4919فرای، . )سوم که با باروری و رشد پیونددارد و در فرمان کشاورزان و برزگران بود

ۀ خدایان را عوض کردند تا به این وسیله بتوانند روایات تکامل یافتهندوها به وداها حرمت گذاشتند اما آنان نیز نقش

هندو زنده و جاودان است اما فقط به ۀ هنوز در اسطور« ایندرا»ودا ها پس از ریگقرن.مذهبی خودشان را منعکس نمایند

ایندرا در جایی ترس و ضعف « مهابهاراتا»ها بعد در داستان حماسی هندو به نام رنق. ای از نقش پیشین خودصورت سایه

های های پیشین مغلوب کرده بود در اسطورهدهد که قبالً شجاعت نشان داده بود و آن اژدهایی که وی در اسطورهنشان می

اهریمن بر او چیره « راوانای»ی خدایان است اما،ایندرا هنوز هم فرمانروا«رامایانا»در داستان هندی.استبعد بر او چیره شده

ارتباط ایندرا با باران هنوز هم کامالً .کند، بیش از ایندرا از خدایان و آدمیان دفاع می«ویشنو»شود می

شود که فرمانروای بنابراین ایندرا در اساطیر هندی ابتدا به شکل خدای نیرومندی ظاهر می(.696: 4946روزنبرگ،.)هویداست

یابد و خدایان دیگری چون باران و ایزد حاصلخیزی است ولی به مرور زمان از مقام واالی خود تنزل میۀ ایان دیگر، آورندخد

ولی با این وجود باز هم او مقام خدایی خود را حفظ نموده است و هرچند که در اساطیر متاخرتر از .گیرندویشنو جای او را می

از هم سیمای خدایی خویش را همچنان نگه داشته است؛ برخالف اساطیرایرانی که در آنها دهد ولی بهایی نشان میخود ضعف

اکنون در ادامه به جایگاه . ایندره به کلی از مقام خدایی عزل شده و همواره به او به چشم دیوان و کمالگان نگریسته شده است

 .پردازیمایندرا در اساطیر ایرانی می

 نیایندرا در اساطیر ایرا  -9

درجریان انتقال خدایان آریایی ازمیان قوم هندوایرانی به نجدایران، از خدایان بزرگ هند و ایرانی این تنها ایندره است 

خویشکاری هند وایرانیش در ۀ کش خویش که همان بهرام ادبیات میانه باشد و با همان محدودکه نه با نام بلکه بالقب ورتره

بسیاری . خویشکاری اصلی او یاری رساندن به اقوام ایرانی ودشمنان دروغ، در نبرد است.است اساطیراوستایی وپهلوی بازمانده

های ایرانی گشته است و بیش از ای از آنها وارد حماسهبهرام از او جدا شده و بخش عمده/ های ایندرهها و اسطورهاز ویژگی

به  های موجود میان رستم وایندرا این است که مله مشابهتازج-.همه، در این مورد، رستم زال از شخصیت او بهره برده است

منتقل شده یا « تیشتر»و«مهر»بخش دیگری از کیفیات جنگاوری او یا به ایزدان -.شوندهنگام تولد از پهلوی مادر زاده می

ایرانیان از کماله و خود ایندره در اساطیر و ادبیات دینی (431:4914،بهار.)استدر میان امشاسپندان رسیده« شهریور»به

اما درمورد ( 344: 4913اوستا،.)و همستار اردیبهشت از امشاسیپندان اسیت(بزرگ دستیارو کارگیزاراهریمن دیوان)دیوان

ازاسطوره ایندره درادبیات اوستایی با تغییراتی به صورت نبرد تیشتر با اسطوره نبرد ایندره با دیو خشکسالی بایدگفت بخشی
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شود در ابرها دیده می« آتش وازشت»ه است و در ادبیات پهلوی بخش دیگری ازاین اسطوره به صورت نبرددیو درآمد« اپوش»

در ادبیات اوستائی . سازدهای زندانی را رها میجنگد و آبکند میدیو که از فروریختن باران جلوگیری می« اسپنجروش»که با 

محتمالً اگر نظر . پیروزی است و از اهمیت عظیمی برخوردار است که همان بهرام ادبیات پهلوی است فقط ایزد« ورثرغنه»

: 4914بهار،)استدست آورده وخدای جنگ و نبرد گشتهطبقاتی او را به دومزیل را بپذیریم، شهریور امشاسپند نیز وظائف

یل خشونتی که داردتبدیل در سنت ایرانی، ایندره شاید به دل»:گویدعلت این تغییرجایگاه میۀ سن دربارکریستین(.411ی414

 (.234: 4949سن، کریستین)«.گیردشود و در مقابل اردیبهشت امشاسپندان قرار میبه دیو می

این .سازددر انسان است،زیرا ارتداد چیزی است که انسان را از قانون ونظم دورمی« روح ارتداد»ایندر در اساطیر ایران،

در باورهای (.12: 4919هینلز، .)شودپندان قراردارد و هماورد اصلی او محسوب میامشاسزیباترین(اردیبهشت)دیو دربرابر اشه

بستن اند که مانع کستیتحت تاثیر تفکرات روحانیان ساسانی، این صنعت را هم به او نسبت داده.ایرانی ضدنظم وترتیب است

در بخش دوازدهم .شودکردن آفریدگان میکیاست که مانع نی(اندردیو)در روایات بندهشن ایندره ( 91: 4941آموزگار، .)است

-آفریدگان را از نیکوئیۀ اندردیو را کار این است که اندیش»:خوانیممی« بدکرداری اهریمن و دیوانۀ دربار»این کتاب با عنوان 

غ فرنب)«.کردن چنان بیفسارد که تگرگ خوب افسرده؛و این را به اندیشه مردمان افکند که شبی و کستی نبایدداشتن

یا )به ضدیت اندر « دشمن دومینو، کمالگان دیوان و ایزدان مینویۀ دربار»در بخش ششم نیز با عنوان (443:4963دادگی،

اردیبهشت، ( ضد)بهمن، اندر بر ( ضد)هرمز واکومن بر( ضد)گوید که اهریمن برچنان»:با اردیبهشت اشاره شده است( ایندره

 (33:همان.)است.. .شهریور( ضد)ساوول بر 

آنجا که اهورامزدا زرتشت را  3یکی در وندیداد، فرد گرد دهم، بند. در اوستا در دوجا از این موجود اهریمنی سراغ داریم

ترین بخشهای گاهان را برخواندی برتوست که این پیروزمندترین و چارهبار این بخشپس از آنکه سه»:دهد کهخطاب قرارمی

دیو را ازاین خانه، ازاین روستا، ازاین شهر، ازاین کشور، ازپیکر مرد آلوده « نانگ هیثیه»و « سورو»،«ایندر»من:باژ را از برخوانی

اهریمن »آورده 49و در فردگرد نوزدهم،بند«رانمجهان اهورایی دور میۀ از شهریار واز هم... به مردار، از پیکر زن آلوده به مردار

 .رفتندگران و اندیشناک بدین سوی و آن سوی میدیوان، نۀ هم... آفرین، ساالردیوان، ایندردیومرگ

خود به ایزدان  بنابراین ایندرا در اساطیر ایرانی علنا مقام خدایی خود را از دست داده وبا انتقال برخی از صفات و ویژگی

که دستیار اهریمن و ها بلبهرام، مهر و تیشتر در شمار دیوان درآمد است و همه جا در اساطیر ایرانی نه به عنوان حامی انسان

 .هاستسامانی و بدیموجد بی

 تیشتر،همتای ایرانی ایندرا  -1

در روند تحول جایگاه وخویشکاری خدایان،گفتیم که ایندره در اساطیر ایرانی از مقام خدایی تنزل یافته و برخی از 

ایزدی که خویشکاری او .شوداهریمن می و خود تبدیل به دیو و همکار دهدصفات خویش را به ایزدان دیگر از جمله بهرام می

او مانند ایندرا با .کنداست که دقیقا نقش ایندرا را در اساطیرایرانی ایفا می«تیشتر»گیردرا در اساطیر ایرانی برعهده می

 .هاست وهمچون ایندره، خدای نعمت و برکت وحاصلخیزی استباران وچشمهۀ جنگد، ایجادکننددیوخشکسالی می

-دیو خشکسالی که تباه( اپوش)وی نیروی نیکوکاری است که در نبردی کیهانی با اپوشه . اران ارتباط داردتیشتر با ب

باران و باروری ۀ ها و سرچشمآبۀ ، نخستین ستاره و اصل هم(مندتابان وشکوهیستاره)تیشتر. شودزندگیست، درگیرمیۀ کنند

ساله نخستین این ماه تیشتر به صورت مردی پانزدهۀ اند که دردهگفته. چهارمین ماه سال به تیشتر اختصاص دارد. است

دهشن، تیشتر، درآغازآفرینش به این بنابر روایات بن. سوم به صورت اسبیۀ دوم به صورت گاوی نر و در دهۀ در ده.آیددرمی

ا آب به بلندی قامت مردی زمین را تشتی شد تۀ اندازبارانی که وی به وجود آورد بهۀ هر قطر. ها درآمد وباران ایجادکردپیکره

های زمین برد ها را به کرانهباد، آب( روح محافظ)های زمین فرورفتند وآنگاه مینوی جانوران موذی به ناچار به سوراخ. فراگرفت
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شی به گوسفید زریندر سرودی که به تیشتراختصاص دارد او به شکل اسب زیبای. گونه دریای کیهانی را ایجاد کردو به این

روز با هم جنگیدند اما اپوش سه شبانه. بود رو به رو شدۀ که به شکل اسب سیا« اپوش»جا با دیودرآن. دریای کیهانی فرورفت

تیشتر با غم و اندوه به سوی اهوره مزدا فریاد برآوردکه ناتوانی او از آن است که مردمان نیایش و .نیرومندتر از آب درآمد

گاه اهورامزدا خود برای تیشترقربانی کرد باردیگر تیشتر و اپوش رو درروی هم آن. انده او تقدیم نکردهای بهای شایستهقربانی

. ها جاری شدندمانع به مزارع وچراگاهها توانستند بیآب.ها از کارزار پیروز به درآمداین بار تیشتر با نیروی قربانی. قرار گرفتند

اقلیم زمین بخش بر هفتهای زندگیسو راندو بارانسو و آنخاستند به اینکیهانی برمی زا را که از دریایبارانباد ابرهای

بنا به روایات ایرانی کهن، درآغاز »:خوانیمدرجایی دیگر درمورد خویشکاری تیشتر چنین می(96-4919:94هینلز،.)فروریخت

گاه تیشتر، آن.شدبود و نشانی از دریاها دیده نمی آببوم و برخشک و بی. آفرینش، هنگامی که اهریمن برآسمان و زمین تاخت

آور، ابر را به هنگام غروب در باختر زمین پدید آورد و آن را به نیروی باد در آسمان روان کرد و سی پرشکوه بارانۀ فرشت

« فراخکرد»ها کهو اقیانوسهای زمین براندندها را به کرانهآن آبۀ سپس بادها به جنبش درآمدندوهم...روز باران ببارانیدشبانه

تیشتر با دیو ۀ به این نبرد ساالن.«399: 4914بهار، ».گرددساله تکرارمیآوری تیشتر همهاین باران.نام دارند، پدیدآمدند

ستایم که هنگام مند را میرایومند فرهۀ تشتر، ستار»استنیز اشاره شده96هشتم بندۀ خشکسالی در اوستا دریشت هشتم کرد

سیدن سال، مردم، فرمانروایان خردمند، جانوران آزادکوهساران و درندگان بیابان نورد، همه برخاستنش را چشم به به سرر

 .«راهند

و فروهر نیکان و (نپاتاپام)راند و به یاری ایزد برز تیشتر به یاری مینوی خرد و با همکاری ایزد باد،آب را به باال می

های مختلف اوستا، یشت از میان بخش(24: 4941آموزگار، .)رودنبرد دیوخشکسالی مییاری ایزدهوم و بهمن امشاسپند،به 

او سرشت آب دارد وتواناست، .ای است سپید، درخشنده و دور پیدابنابراین یشت،تیشتر ستاره. هشتم به این ایزد تعلق دارد

ۀ از جمل(64:4914بهار،.)استشدهونیایش بودن، همسنگ هرمز آفریده ستایشۀ هاست و در شایستستارهۀ سرور هم

مند رایومند فرهۀ تشتر، ستار:2،بخش4یکرده 4یشت:توان به این موارد اشاره نمودیادکردهای تیشتردر یشت هشتم اوستا می

آب دراوست، آن توانای بزرگ نیرومند تیزبین ۀ که تخم... تشتر:4، بخش2ۀ آرام و خوش بخشد؛کردۀ را میستایم که خان

تشتر زیبا و آشتی بخش به سوی کشورها روی آورد تا : 3بند3ۀ آید و نژادش از اپام نپات است؛کرداز اونیک نامی میبلندپایه 

هم بوصف تشترکه بصورت مردی جوان درآمده و به جنگ با اپوش  از همین کرده 49مند کند؛بند خوش بهرهها را از سالیآن

 .پردازداختصاص دارددیوخشکسالی می

ها در جهان ها و دانهاهریمن، نقش پخش آبۀ در آغاز آفرینش گیتی، درحمل.تیشتر نقش زندگی بخشی دارد بطور کلی

-کند، جادوگران را در هم میاو فرزند، عطا می. ستارگان و حامی سرزمین آریایی استۀ او همچنین سرور هم. اوستۀ به عهد

جشن . همیشه در نبردبا شهاب ثاقب است. ور توصیف شده استبا صفاتی چون سفید، درخشان، بلند نور دهنده از د.شکند

 ( 26: 4941آموزگار، . )شود منسوب به اوستتیرگان که در روز سیزده تیرماه برگزار می

-با خم(که تیشتر)گویندپس چنین می»:استدر بندهشن، در وصف نبردتیشتر با دیوهای خشکسالی چنین آمده

در آن ( ایزدان)....هائی گاوسر و مردسر وتر ببارانید با سرشک، آب را برستانید و چند شگفتافزار آن کار استپیمانه(که)ابر

گونه که اکنون نیز درهمان همان. سازی با اسپنجروش و اپوش نبرد کردند، اسپنجروش از آن گرززدن بغرید و بانگ بکردباران

 (64:4963فرنبغ دادگی،.)سازی، تندر و آذرخش پیدا شودنبرد به باران

کدامین کس را به داشتن پسران توانگری :او پسربخش نیز هست.های دیگری هم داردزایی نقشتیشتر در کنار باران

ای ازگاوان و رسایی روان کدامین کسی را رمه»: های گاو واسبگلهۀ بخشند( 999:4913اوستاا،.)بخشم

 ( 994:همان)«های فراوان بخشدکسی را که خواستار شود، به رایگان خواسته»و(994:همان.)«دهم
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های او را در دارشده و تمامی خویشکاری دیوان، تیشتر، نقش اورا عهدهاساس با درآمدن ایندر درشمار کمالهبر این

پس باید گفت با جدا شدن دو قوم ایرانی و هندی از .کندبخشی، مبارزه با دیوان و ازجمله دیو خشکسالی را ایفا میبرکتۀ زمین

ها زنده مانده اعتقاد به خدای باران همچنان در میان آن.ها ایجاد نشده استیگر تفاوت بنیادینی در اساس اعتقادی آنهمد

جنگد و باران و در میان هندوان این ایندره است که با وریتره می. ها تغییرکرده استاست منتها نمود این خدا در میان آن

-ها  تیشتر این وظیفه را از طریق نبرد با اپوش و اسپنجروش عهدهد و در میان ایرانیآوربرکت را برای مردم به ارمغان می

 . دارست

 گیری نتیجه

این خدا درگذر از .ایندره یکی از خدایان بزرگ هندوایرانی است که در فرهنگ آریایی خدای باران و حاصلخیزیست

در فرهنگ . استهایی در خویشکاری خود شدهر دگرگونیهای مجزای هند و ایران دچافرهنگ آریایی و انتقال به سرزمین

هندی او در آغاز خدای بسیار بزرگی است که دشمن اهریمنان و شهریار دیگرخدایان است اما به مرور زمان از قدرت او کاسته 

اما در میان کند گیرد، ولی با این وجود همچنان جنبه قداست و خدایی خود را حفظ میشده و زیر سایه ویشنو قرار می

ایرانیان ایندره با انتقال برخی از صفات خود به دیگر ایزدان همچون مهر وتیشتر تغییر خویشکاری داده و تبدیل به یکی از 

هاو به بستن آنآورد، مانع کستیداران به وجود میهای پلید در ذهن دیندیوان بزرگ شده که یاریگر اهریمن است، اندیشه

در مقابل او،تیشتر قرار دارد که دقیقاً معادل .افسردها مینیکی را در دلۀ شود و نیز اندیشدیشان میآوردن اعمال عباجای

ها بخشی و بارش باران بوده و نگهبان آبجنگد؛ عامل برکتاو هم مانند ایندره هندی با دیو خشکسالی می.استایندره هندی 

سکرآور نیروزایی که ۀ همان ماد. این ایزد به هوم استۀ شتر،عالققابل توجه در مورد تیۀ نکت. در اساطیر ایرانی است

کدامین کس اکنون مرا به »:خوانیمتیشتر میاز زبان 43و 43بند6ۀ کرد4دریشت.بینیمدرماجراهای ایندره خدای ودایی هم می

پس اعتقاد به .گیرندآن توان می اند و ازهر دو این ایزدان طالب هوم(993:همان)«.هوم بستایدشیرآمیخته بهآمیخته به(2)زور

منتها در . ها تداوم یافته استای آریایی است بعد از جداشدن قوم هندی وایرانی همچنان در میان آنخدای باران که عقیده

دارد و در در میان هندوان ایندره این مسئولیت را بر عهده.دار این خویشکاری شده استمیان هر قومی ایزدی خاص عهده

پس ایزدان باران در میان هر دو قوم صفات یکسان .ایرانیان تیشتر ولی صفات این ایزدان در هر دو فرهنگ یکسان استمیان 

 .دارند ولی نامهایشان متفاوت است

 هایادداشت

ای آشامیدنی آیینی به آن گونهۀ مقدسی است که افشردنام گیاه«سوم»، درسنسکریت «هوم»دراوستا: سومه(4)

های هوم از نوشابه. ای داردهای مربوط به آن در اوستای نو و در دین زرتشتی متاخر جایگاه ویژهها و نیایشآیین. آیدشمارمی

رستاخیز )بر طبق متن بندهشن، هوم، سرور وشهریار گیاهان است و در فرشگرد . شودیاد می« مرگۀ دوردارند»با صفت 

آن که مستی آورد و ۀ گاهان دوبار به اشاره از هوم یادشده وآشامیدن افشرد در. را از او می آرایند( انوش)، بی مرگی (زرتشتی

اما در اوستای نو همواره از هوم با ستایش و نیایش . مردمان را به کارهای زشت و ناروا برانگیزد به سختی نکوهش شده است

وند داشته باشد، از بهترین و پاداش میان آمده و هرکاری که با آماده کردن وبدست آوردن نوشابه هوم پیپرشور سخن به

 .«4141، 4913دوستخواه، ». مندترین کردارها است

-شیر و نوشابه: مانند( مایع)های آبکی نیازها و پیشکش« زور»یا « زوهر»و در پهلوی فارسی « زوثر»در اوستا : زور(2)

گیرد، در قرار می( های غیرآبکینیازها و پیشکش)« میزدا»برند و در برابر و مانندآنهاست که به مراسم نیایش می« هوم»های 

 (.333: همان.)اندآب زور یا آب زوهر هم آوردهۀ های زرتشتیان آن را به گوننوشته
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 تحلیلی به فرایندهای ساختاری غزلی از شهریار نگرشی

 لودکتر علیرضا نبی

 دانشگاه قم یزبان و ادبیات فارس استاد

 فرشته دادخواه

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قم

 چکیده

ی شهریار بررسیی و تحلییل شیده اسیت، بیرای ایین       «آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا»حاضر غزل مشهور  در مقاله

ها در کنیار یکیدیگر بررسیی    ور، ساختار دستوری و زبانی غزل در کانون توجّه قرار گرفته و چگونگی سازواری و انسجام آنمنظ

ای برای دست یابی به تحلیلی صحیح از این غزل، فرایندها و کنش هیای میادی، ذهنیی، کالمیی، رفتیاری و رابطیه      . شده است

در فراینیدها و  . فعال به کار رفته در غزل موضوع میورد بررسیی قیرار گرفتیه اسیت     موجود در آن، تبیین گردیده و با تمرکز بر ا

ها پرداخته شیده و عناصیر   ها و محمولهای غزل به دسته بندی و توضیح مشارکین اعم از کنشگرها، کنش پذیرها، حاملکنش

طیرح واژگیانی غیزل نییز از دیگیر       دسیته بنیدی  . پیرامونیِ زمانی، مکانی و چگونگی در ابیات غزل بررسی و تحلیل شده اسیت 

 .حاضر است موضوعات مورد توجّه در مقاله

 .شهریار، غزل حاال چرا، تحلیل ساختاری، فرایندها، افعال: هاکلیدواژه

 کلّیّات

ای که هم به تمیام اجیزای   توان به جوانب مختلف و زوایای متعدّد آن پرداخت، به گونهبرای تحلیل قالبی مانند غزل می

ترین جزء واجی تا سطح فکری و در تحلیل شعر باید از کوچک. وجّه شود و هم کلیّت و ساختار آن مورد توجّه قرار گیردغزل ت

در اجزای شعر بایید عناصیر عیاطفی، تخییل، زبیان، شیکل و       . مفهومی و نیز سازواری و انسجام تمام اجزا با یکدیگر توجّه شود

 .آهنگ بررسی شود

شیویم و بیا   شیهریار وارد میی  «آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرای»زبانی و دستوری به غزل  هحاضر از دریچ در مقاله

 .کنیماین غزل را واکاوی می و دستوری زوایای پنهان و پوشیدههای تحلیلی زبانشناسی گیری از روشبهره

-دست آمده کمتر خدشه پیذیر میی   های ادبی بسیار راهگشاست و نتایج بهبه کار گرفتن الگوهای زبانشناسی در تحلیل

 .شوند

هیای او  تواند در سایر غزلهای شهریار است، تحلیل و بررسی آن میبا توجه به اینکه غزل مورد نظر از مشهورترین غزل

 . نیز به عنوان الگو قرار گیرد

ه است ولیی بیا ایین الگیوی     اشعار شهریار و غزل مورد نظر کارهایی انجام شد تحقیق باید گفت اگرچه درباره در پیشینه

آن از این منظر تبیین نگریده است و پیژوهش حاضیر از ایین جهیت      ل نگریسته نشده و زوایای پوشیدهتحلیلی هنوز به این غز

 .تازه و غیر تکراری است

 .شودشود و سپس با دقت در اجزای آن، نکات مورد نظر تبیین میابتدا به متن غزل اشاره می
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 ربانیت ولیی حیاال چیرا    آمدی، جیانم بیه ق  

 

 بی وفا حاال کیه مین افتیاده ام از پیا چیرا     

 

 نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمیدی 

 

 سنگدل این زودتر می خواستی حیاال چیرا  

 

 عمر ما را مهلت امروز و فردای تیو نیسیت  

 

 من که یک امروز مهمیان تیوام فیردا چیرا    

 

 نازنینییا مییا بییه نییاز تییو جییوانی داده ایییم  

 

 نون با جوانان ناز کین بیا میا چیرا    دیگر اک

 

 وه که بیا ایین عمرهیای کوتیه بیی اعتبیار      

 

 این همه غافل شدن از چون منیی شییدا چیرا   

 

 شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنیده بیود  

 

 ای لب شیرین جیواب تلیخ سیر بیاال چیرا     

 

 ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت

 

 ال چیرا این قدر با بخت خواب آلیود مین،ال  

 

 آسمان چون جمیع مشیتاقان پریشیان میی کنید     

 

 در شگفتم من نمی پاشید زهیم دنییا چیر    
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 در خزان هجر گل ای بلبیل طبیع حیزین   

 

 خامشییی شییرط وفییاداری بود،غوغییا چییرا 

 

 شهریارا بی حبییب خیود نمیکیردی سیفر    

 

 اییین سییفر راه قیامییت میییروی تنهییا چییرا 

 

 (444: 4914، 4شهریار،ج)                                                                        

 

معنیا  . برنید زبان با جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد و مردم با استفاده از سیستم زبان، زندگی اجتمیاعی خیود را پییش میی    

شیده اسیت، یعنیی بافیت      دامنیه معنیای انتخیاب   ۀ یابد و بافت، محدود کنندرود، نظام میهمیشه با بافتی که در آن به کار می

 .تواند به تولید معنایِ زبان کمک کند و آن را محدود کرده یا گسترش دهدموقعیّتی و بافت فرهنگی می

توانید در سیطح دسیتور    شود، این نگرش میجهان نشان داده میۀ های زبانشناسی در واقع نگرش انسان درباردر تحلیل

فعل حوادث و اتّفاقات و رویدادها را نشان می دهد و اسم بیه اشییا و نظیایر آن    . شودزبان با فعل، اسم، صفت یا قید نشان داده 

 .دهد و چگونگی رویدادها و زمان و مکان آن را قیود بیان می کنندها و اوصاف اسم را نشان میشود و صفت، نسبتمتمرکز می

 ها به عنوان واحدهای کمینها در ابیات و مصراعهای پیرامونی ربرای تحلیل غزل فوق باید فرایندها، مشارکین و موقعیّت

  :  ها را دسته بندی و تحلیل کرد، به همین قصد ابتدا به فرایندهای مذکور و انواع آن می پردازیمدستوری بررسی کرد و انواع آن

 (Processes)فرایندها   -4

 :د به طور بالقوه شامل سه مؤلّفه استها و رویدادهاست، هر فراینها و کیفیّت ایجاد اتّفاقفرایند نشانگر کنش

 .نوع اصلی فرایند وجود دارد 3فقط ( یابدکه نوعاً در یک عبارت فعلی تجلّی می)خود کنش  -4

 (.یابندهای صفتی تجلّی میهای اسمی و در مورد صفات در گروهکه نوعاً در گروه)شرکت کنندگان در کنش  -2

هیای قییدی و بنیدهای قییدی پییرو      ای، گروهو در گروه های حرف اضافه)شوند هایی که با کنش همراه میموقعیّت -9

 (یابندتحقّق می

 .تواند طبقه بندی شودمی...ها با قیودی مانند قید مکان، زمان، کیفیت، علت واین موقعیّت(. 436: 4946توالن، )

هم حروف اضافه و قیود، یعنی تمام آنچه در این تحلیل هم فعل و عبارات فعلی مورد نظر است و هم اسامی و صفات، و 

 :گیردتواند ساختار یک بند یا جمله را در یک متن گفتاری و نوشتاری ایجاد کند، مورد نظر قرار میکه می

   (Material process)های مادی کنش 4-4
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. هاسیت ر صورت میادی کینش  است و بیشتر ناظر ب...این مرحله پاسخگوی سؤاالتی مانند چه اتّفاقی افتاد؟ یا چه کرد؟ و

موجیود انسیانی ییا شیبه     )کنشگر : این کنش به وسیله یا موجود تأثیر پذیرفته نیاز دارد و عامل دیگر این کنش عبارت است از

 .؛ نیرو یا کنشگر غیرجاندار و ابزار که تحت کنترل یک کنشگر است(انسانی که از روی عمد عمل می کند

 :زکنش های مادی این غزل عبارتند ا

 ام در بیت اول،ی آمدی و از پا افتاده

 خواستی در بیت دوم،ی آمدی و می

 ایم در بیت چهارم،ی جوانی داده

 ی سر به زیر افکنده بود در بیت ششم،

 ی نخفت در بیت هفتم،

 پاشد ز هم در بیت هشتم،کند و نمیی پریشان می

 روی در بیت دهم،کردی سفر و میی نمی

دهد غزل بار مادی و واقعیی دارد و در آن کمتیر   مورد فرایند مادی حضور دارد و نشان می44رد نظر بنابراین در غزل مو

در این فرایند دیرهنگام شیدن آمیدن ییار و پییری و فرتیوتی      . عناصر انتزاعی و خیالی یا مفاهیم ایده آل و غیر رئال وجود دارد

بیی خیوابی و   . گی شده و جوانی خود را در این عشق از کف داده استشاعر یا عاشق نمایان است، شاعر دچار پیری و از پا افتاد

شاعر در بیت پاییانی  . پریشان حالی او از دوری یار سبب شده است که تصوّر کند ممکن است دنیا از این امر از هم پاشیده شود

 .گوید که باید تنها و بدون یار رهسپار شوداز سفر قیامت و مرگ سخن می

 (Mental process)ی های ذهنکنش 4-1

فراینید ذهنیی در   »های ذهنی، احساسی و شناختی توجّه دارد این فرایند با فرایند مادی متفاوت است و بیشتر به جنبه

فکیر کیردن و   )و شیناخت  ( دیدن، شینیدن )، افعال حسّی (دوست داشتن، ترسیدن)های ذهنی افعال حسّی یا واکنش ۀبردارند

این افعال یک حسگر یا مدرک انسانی یا غیر انسانی دارد و یک چیزی که بیه ادراک ییا   (. 433: همان)« هستند( اعتقاد داشتن

. شود، کنشگر این فرایند ممکن است نه فقط حسگر بلکه فعّال و درگیر باشید آید که پدیده خوانده میاحساس یا اندیشه در می

 . شوددر واقع در این فرایند چیزی فرافکنی می

ل فضای مادی و واقعی از کنش ذهنی برخوردار نیست و شاعر مجالی برای ارائیه چنیین فراینیدی پییدا     این غزل به دلی

 .نکرده است

 (Verbal process)های کالمی کنش 4-9

فرایندهای کالمی فراینیدهای گفیتن ییا صیحبت     »در این فرایند سخن گفتن و ارتباط کالمی مورد توجه قرار می گیرد 

او بیه  )ۀمثالً در جمل(. 211: همان)« هستند و شرکت کنندگان آن عبارتند از گوینده، گفته و مخاطب کردن در معنای کلّی آن

 .فرایند کالمی کامالً مشهود است.( من گفت که متأسّف است
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ی، گفتگیو و دییالوگ   با توجه به اینکه یار غایب بوده و در زمان پیری و فرتوتی شاعر به نزد او آمده، غزل فاقید منطیق   

ت و بیشتر یادآوری گذشته و گله از دیرآمدن یار و شکایت از گذر عمر و زندگی شاعر در ابیات مطرح شده است که روایتیی  اس

 .یکسویه و یک جانبه است و امکان نقل قول و گفتار دو سویه به دست نداده است

 (Behavioral process)های رفتاری کنش 4-1

فرایندهای مربیوط  »های انسانی داللت دارد ذهنی است و بر بروز رفتار و کنش این فرایند حد واسط فرایندهای مادی و

ها شکل جسیمانی و میادی   آن. توانند درونی یا بیرونی باشندای هستند که میهای انسانی خودجوش یا کنترل نشدهبه فعالیّت

ایین   ....گیوش دادن، لبخنید زدن، داد زدن و  مانند نگاه کیردن،  (. 214: همان)« هستند( کالمی یا ذهنی)دو فرایند اصلی دیگر 

 .گیردرفتارگر انسانی دارد و مابین فرایندهای مادی و ذهنی قرار میۀفرایند یک شرکت کنند

 ی ناز کن در بیتِ 

 نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم

 جوانان ناز کن با ما چرادیگر اکنون با                                                                 

 

 ی در شگفتم در بیتِ

 آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند

 در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چر                                                                

 

فرایند رفتاری کمتیر اثیری در آن    با توجّه به اینکه غزل بیشتر شرح گذشته و گله و بیان فراق و دوری است از کنش و

-بینیم، بیان این مفاهیم فرصت بیان فرایند رفتاری و مهلت رفتار و کنش خاصی را فراهم نکرده اسیت و شیاعر از ییار میی    می

خواهد که ناز و کرشمه با او را در هنگام کهولتش رها کند و بساط غمزه و ناز را به جایی ببیرد کیه مجیال و هنگیام آن فیراهم      

فراینید رفتیاری قیرار    ۀ کند که در زمیر در یک مورد نیز به شگفتی و تعجّب خود اشاره می.شد و خریداران جوانی داشته باشدبا

 .گیردمی

  (Relational process)ای کنش های رابطه 4-0

هسیتند و  فرایندهای مربیوط بیه توصییف ییا شناسیایی      »شود در این فرایند بیشتر بر بودن و هستی رویدادها تاکید می

: همیان )« ها بیودن اسیت  هایی اند که روابط موقعیّتی یا ملکی دارند و فعل معمول در آنهای فشرده یا فعلمتضمّن وجود فعل

212.) 

 ی جانم به قربانت و بی وفا بودن در بیت اول،

 ی نوشداروی بودن و سنگدل بودن در بیت دوم،

 ی مهمان بودن در بیت سوم،
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 چهارم،ی نارنین بودن در بیت 

 ی شیرین لب بودن در بیت ششم،

 ی شب هجران شدن در بیت هفتم،

 ی بلبل بودن طبع و شرط وفا داری خاموش بودن در بیت نهم، 

پردازد، با توجّه به اینکه شهریار در این غیزل بیه   این فرایند به بیان رابطه حامل و محمول و بودن یا نبودن رویدادها می

 . پردازد از این فرایند بیشتر بهره گرفته استاق یار و پیری خود میتوصیف و شناساندن موضوع فر

جان را قربان کردن، بیان بی وفایی یار، نوشداروی بعد از مرگ بودن آمدن یار، سنگدل بودن یار، مهمان بودن شیاعر در  

دن و شیرط وفیاداری را سیکوت و    پایان عمر و پیری، نازنین بودن یار، شیرین لبی یار، توصیف شب هجران و طبع را بلبل خوان

 . ای غزل مذکور است ترین فرایندهای رابطهخاموشی دانستن از مهم

رفتیاری  % 3رابطیه ای و  % 49آن میادی،  % 44فرایند به کار بیرده کیه    29نهایتاً باید گفت شهریار در این غزل مجموعاً 

 .است و با توجّه به فضای فکری غزل فرایندهای مادی بیشتر است

 ن و وجه افعال زما -4

 .توجّه به زمان و وجه افعالِ به کار گرفته شده در غزل مورد نظر نیز نتایج خوبی به دست خواهد داد

 

 

 افعال حال

 

، پریشان (در معنای ندارد)، نیست (در معنای حال)آمدی 

 رویپاشد، میکند، نمیمی

 مورد 3

 افعال گذشته

 

اییم، افکنیده بیود،    ام، آمدی، می خواستی، دادهاز پا افتاده

 کردی سفرنخفت، نمی

 مورد1

 مورد 3 ، بود(بار 2)، هستم(بار1)هستی  ربطی

 مورد4 ناز کن امر

 مورد4 جانم به قربانت دعایی

 

ها موجب شده از افعال ربطی استفاده بیشتری شود وبا توجه به گله گذاری و شیرح وقیایع و   بیان رویدادها و توصیف آن

افعالی مانند از پا افتادن، آمدن ییار، جیوانی را دادن، نخفیتن و    . افعال گذشته نیز استفاده زیادی شده است خاطرات گذشته، از

 . ای است که شاعر آورده تا مفاهیم مذکور را تبیین کندترین افعال گذشتهسفر کردن از مهم
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 :الزم و متعددی بودن افعال

 

 مورد1 روی کردی سفر، میپاشد، نمیآمد، افتاد، ناز کن، نخفت، نمی الزم

 مورد4 کندایم، افکنده بود، پریشان میخواستی، دادهمی متعددی

 

 .دهد تعداد کنش پذیران کمتر از کنشگران هستنددر این غزل بسامد فعل الزم بیشتر از فعل متعددی است و نشان می

  (Participants process)مشارکینِ فرایند  -1

خیود  ۀ شوند، مشیارکین گیا  رایندها مشارکین هستند که در فرایند به اشکال مختلفی ظاهر میهای فیکی دیگر از مؤلّفه

توان مشارکین را می. مند شوندممکن است از فرایند منتفع و بهرهۀ شود و گاها اعمال میفرایند بر آنۀ عامل فرایند هستند، گا

 :ها تقسیم کرددر کنشگر، کنش پذیر و حامل و محمول

 پذیرر و کنشکنشگ 9-4

پیذیر در فراینیدهای   کنشگر و کینش . پذیر دسته بندی کردبه طور کلّی می توان مشارکین را بر دو نوع کنشگر و کنش

پذیران، بررسی میزان افعال برای رسیدن به کنشگران و کنش. شودمادی بیشتر نمود دارند و سبب تبیین عناصر این فرایند می

شود زیرا در افعال متعددی هر دو مشارک حاضرند پذیران میدریافت تنوع کنشگران و کنش الزم و متعددی مهم است و سبب

 .ولی در افعال الزم فقط کنشگر حاضر است و کنش پذیر موجود نیست

 کنش پذیر کنشگر 

 یار یار، جان، شاعر 4بیت

 آمدن یار ( بار2)یار  2بیت 

 وعده دادن عمر 9بیت 

 ، مایار، جوانان ما، یار 4بیت

 یی یی 3بیت 

 یی شاعر 6بیت

 بخت چشم شاعر 1بیت

 جمع مشتاقان آسمان، شاعر، دنیا 4بیت

 یی یی 3بیت
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 حبیب شهریار، تو 41بیت

 مورد3 مورد43 جمع

 

ترین و مکرّرترین کنشگران عبارتند از یار و شاعر که محور اصلی شکل گیری مفهوم این غزل هستند و در این غزل مهم

پذیران نیز یار حضور پر رنگی دارد زیرا شهریار در این غزل و بییان  در میان کنش. دو برای اکمال معنا ضروری استحضور هر 

 .کندها و اوصاف یار تأکید میمفاهیم مورد نظر بسیار بر ویژگی

 هاها و محمولحامل 9-1

حامیل و محمیول در   گییرد، بنیابراین   در فرایندهای ربطی این ویژگی با اصطالح حامل و محمول میورد نظیر قیرار میی    

هیا  شود و غالباً یک طرف، حامل و دارنده اوصافی است و صفتای و ترکیبات موصوف و صفتی بیشتر دیده میفرایندهای رابطه

 .شودهایی به عنوان محمول بر او حمل مییا نسبت

 

 محمول حامل 

 بی وفا یار 4بیت

 نگدلنوشدارو، مرگ، س ، سهراب(بار2)یار 2بیت

 مهمان من 9بیت

 نازنین، ناز یار، تو 4بیت

 کوته، بی اعتبار،غافل، شیدا  عمر، یار، من 3بیت

 شور، تلخ، سرباال فرهاد، شاعر، جواب 6بیت

 شب هجران، خواب آلود یار، بخت 1بیت

 یی یی 4بیت

 بلبل، حزین، خامشی تو، طبع، شرط وفاداری 3بیت

 شهریار تو 41بیت

 مورد21 مورد43 جمع

 

ها و اوصافی نظیر به دلیل مرکزیّت حضور محبوب در نظر شهریار، یار پربسامدترین حامل این غزل شده است و محمول

 . به او نسبت داده شده است...بی وفایی، سنگدلی، نوشدارو بودن، نازنین بودن و
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 (Circumstances)عناصر پیرامونی  -9

عناصر پیرامونی اشاره کرد که به شکل عناصر مکیانی، زمیانی، چگیونگی و علّیت      توان بهها میهای دیگر فراینداز مؤلّفه

پردازنید کیه در سیاختارهای    در فراینیدها میی  .. .های مکانی، زمانی، کیفی وعناصر پیرامونی به تبیین موقعّت. شودنمودار می...و

-، در واقع این عناصر وضعیّت پیرامونی و موقعییت شوندپدیدار می...زبانی و دستوری مانند گروه قیدی و گروه حرف اضافه ای و

 .کنندهای مختلف فرایندها را مشخص می

 

، بعد، زودتر، مهلت، امروز و فردا، یک امروز، فیردا،  (بار9)حاال زمان

 (هنگام)اکنون، یک دم، چون

 مورد42

 مورد44 ، این قدر(شباهت)، چون (بار44)ولی، چرا  کیفیت

 مورد9 مت زیر، باال، راه قیا مکان

 

با توجیه بیه   . مکانی است% 44چگونگی و کیفیت و % 44زمانی، % 44عنصر پیرامونی دیده می شود که  23در این غزل 

لحن سؤال انگیزی و گله گذاری در آن، عنصر کیفیت و چگونگی، بسامد بیشتری دارد و شاعر به ضرورت موضوع با طرح سؤال 

 .به بیان اغراض خود پرداخته است

گذاری از بی وفیایی ییار، از   ه شرح خاطرات گذشته و شکوه و گلهزمانی نیز در این غزل پربسامد است و با توجّه ب عنصر

برای بیان خاطرات پیشین و وعده دادن یار، در غیزل  ...قیدهای زمانی حاال، بعد، امروز و فردا و. این عناصر بسیار بهره برده است

 .  وارد شده است

  (Lexical pattern)تن طرح های واژگانی م -1

 lexical)در ذیل عناصر پیرامونی به یک بحث فرعی دیگر پرداخته می شود، این بحث با عنوان طرح های واژگانی متن

pattern )مثبیت ترکیبیاتی هسیتند کیه از      ۀشود که شامل دو دسته ترکیبات واژگانی مثبت و منفی است، دسیت شناخته می

هیا  ای و تکیراری دارنید و بیرای آن   و در نیزد مخاطبیان حالیت کلیشیه    ( 34: 4916باطنی، ) روابط همنشینی قوی برخوردارند

« متن دارای همنشینی ضیعیف ییا نیه چنیدان قیوی باشیند       ۀآن است که عناصر زبانی تشکیل دهند»منفی  ۀآشناست و دست

ای و تکیراری  ه بیرای مخاطبیان کلیشیه   ای هسیتند کی  دیگر ترکیبات نسبتاً جدید و تیازه یا به عبارت (. 42: 4944زاده، آقاگل)

 .نیستند

 مثبت  دسته

شور / من شیدا/ عمر بی اعتبار/ عمر کوته/ ناز تو/ مهمان تو/ عمر ما/ سنگدل/ مرگ سهراب/ نوشدارو/ قربان تو/ جان من

/ وفیاداری  شرط/ طبع حزین/ بلبل طبع/ خزان هجر گل/ جمع مشتاقان/ چشم من/ شب هجران/ جواب تلخ/ لب شیرین/ فرهاد

 %(.14مورد،22)راه قیامت 

 منفی دسته
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 %(.22مورد، 6)حاال چرا / جانم به قربانت/ الال کردن/ بخت خواب آلود/ جواب سرباال/ امروز و فردای تو

دهد که شهریار از واژگان و ترکیبات زبانی رایج شعر فارسیی بیشیتر سیود جسیته و در ایین غیزل       این بررسی نشان می

هیای  های بکر نبوده و فضای فکری حاکم بر غزل، مانع توجّه شاعر به الفیاظ و تفینّن  ای زبانی و ترکیب سازیهدرصدد آفرینش

خوریم که بیشتر از زبان عامیانه و غیر رسمی وارد زبان شعر شده است، منفی نیز به واژگانی بر می ۀظاهری بوده است، در دست

 .  ز این زمره هستندا... واژگانی مانند جواب سرباال، الال کردن و

 

 گیرینتیجه

شناسی و دستوری میورد بررسیی قیرار گرفیت و     ی شهریار از منظر زبان«حاال چرا»چنانکه در این مقاله دیده شد غزل 

 :نتایج آن به شرح زیر به دست آمد

فراینید رفتیاری   ( %3)میورد  2فرایند رابطیه ای و  %( 49)مورد  41فرایند مادی، %( 44)مورد 44فرایند این غزل،  29از 

میورد فعیل ربطیی،    3از تعداد افعال این غیزل،  . است که بیشتر به بیان بی وفایی یار و فرتوتی و پیری شاعر متمرکز شده است

-میورد کینش   3مورد کنشگر و  43در میان مشارکین، . مورد نیز امر و دعایی است2مورد فعل حال و  3مورد فعل گذشته و 1

. تری دارنید ها حضور پررنگشود که یار و شاعر در میان آنمورد محمول دیده می 21مورد حامل و  43پذیر حضور دارند و نیز 

-دهد شهریار در این غزل به دنبال آفیرینش منفی است که نشان میۀ دست% 22مثبت و ۀ دست% 14در میان واژگان این غزل، 

 .های زبانی نبوده است

 منابع

ۀ مجلی . های زبانشناسی نقشگرا در تجزیه و تحلیـل متـون ادبـی   ربرد آموزهکا(. 4944. )زاده، فردوسی آقاگل4

 .24ی4ص : 443ۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، شمار

سیبک شناسیی   ۀ فصیلنام . رویکرد نقشگرا: سبک شناسی داستان بر اساس فعل(. 4931)  .ی یییییییییییییییییی 2

 .234ی249ص : 44ۀ نظم و نثر فارسی، شمار

 .امیرکبیر: تهران. توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی(. 4916. )ی باطنی، محمد رضا9

فاطمه علوی و فاطمه نعمتیی،  ۀ ترجم. انتقادی -درآمدی زبان شناختی: روایت شناسی(. 4946. )، مایکلی توالن4

 .سمت: تهران

ۀ مجلی . (رویکردی زبان شـناختی )گرا درآمدی به شعر شناسی نقش(. 4943. )ی خان جان، علیرضا و زهرا میرزا3

 .412ی 49ص : 1ۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمار

 .نگاه: تهران. کلیات دیوان(. 4914. )شهریار، محمدحسینی 6

 .نشر نی: تهران. مریم خوزان و حسین پایندهۀ ترجم. زبانشناسی و نقد ادبی(. 4944. )ی فالر، راجر و دیگران1

 .نشر مرکز: تهران. به سوی زبانشناسی شعر؛ رهیافتی نقشگرا( 4916. )د نبویی مهاجر، مهران و محم4
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 بررسی تأثیر و تفسیر منطق درونی افسانه ها در ادبیات کودک 

 (و نقش آن در پرورش تخیل و رشد خالقیت در باروَرکردن زندگی کودکان)
 سیده اسماء نجات                                                                                                                           

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی                                                                                               

 چکیده 

دارند، این است که ادبیات، بهترین رسانه ومنبع برای انتقال آموزش آن چه تمام صاحب نظران ومحققان درآن اتفاق نظر

حساس برخورداراست که  درحیطه وسیع ادبیات، ادبیات کودک ازجایگاه ظرییف و.وپرورش ذهن وشخصیت کودک است

ن کودک به رسالت مهم ادبیات کودک، کشف، بازآفرینی ورساند.ارتباطی مستقیم بانوع نیازهاوانتظارات مخاطبین آن دارد

ترین حضور درادبیات کودک، بیشترین و برجسته.ای متعالی برای اوستکمال شخصیت ودرنهایت ساختن جامعه

یافته های پژوهش نشان می دهد که افسانه .شاهد هستیم« های عامیانه وپریانافسانه»ویژه وبهۀ رادرادبیات شفا«تخیل»

نیستندبلکه هدف، ..نباشتن ذهن مخاطب باجمالت جادویی وغول وپری وهاباتخیل غنی خود،تنها به دنبال گذراندن وقت وا

ترک را وجه مش« هارورش خالقیت آنوسعت دادن به ذهن کودکان وپ»توانوبسط ظرف ذهن کودک مخاطب است ومیتحول 

سرمایه خالقیت ها دانست و از آن جایی که کودک با مطالعه وشنیدن تخیلِ افسانه ها، به وزیر ساخت اصلی تمامی افسانه

وانعطاف وسیالی ذهن دست می یابد و مهمترین کارکرد تخیل را می توان افزایش خودشناسی درکودکان دانست به گونه ای 

که کودکان می توانند در دنیای داستان های خیال انگیز افسانه ها، ابعاد مختلف شخصیت خودرا کشف و سپس به تخلیه 

 .هیجانات درونی خود بپردازند

 افسانه ها، ادبیات کودک، تخیل، خالقیت،کودک: هادواژهکلی

 مقدمه 

امروزه یکی از مهمترین ودشوارترین دل دنگرانی های جامعه، برآمدن ازوظیفه وتعهدپرورش صحیح کودکان وکمک به 

دگی برایش حال این سوال پیش می آید که چگونه کودک را پرورش دادتا زن. آنان برای رسیدن به معنای درست زندگی است

معنایی کامل وصحیح داشته باشد؟ ومطلوب ترین وکامل ترین فرایندی که اورا به معنای زندگی نزدیک می کند،چیست؟برای 

پاسخ به چنین سوالی باید گفت قطعاً ادبیات نقش مهمی درپرورش ذهن وشخصیت کودکان دارد، انتخاب وگزینش مطلبی که 

ت به دوراز حالتی تدافعی به برانگیختن کنجکاوی او بینجامد، الزم وضروری کودک راجلب وجذب نموده وبا ایجاد لذ

این که به دلیل تنوع درسرگرمی هایی گاه کاذب درجامعه امروزی، تفنن وتفریح حرف اول را می زند، غیر قابل انکار ».است

وجود داردکه بانگرش تک  است؛به همین دلیل، ادبیات کودک دراین دوران بر لبه شمشیر راه می رود؛زیرااین خطر

وبدون درنظر گرفتن عالیق واقعی مخاطبان، آن هاراازدست بدهدوبا توجه به (آموزشی وتعلیمی محض ویاسرگرم کننده)بعدی

آسیب پذیری حساسیت مخاطب ادبیات کودک، گم کردن مخاطب درمتن ادبی کودک، می تواندمنجر به دلسردی ازمطالعه 

عه امروزی نیاز به برقراری تعامل بین دو جنبه آموزشی ولذت بخشی درادبیات کودک بیش بنابراین، درجام.ادبیات شود

تعریف »:بنفشه حجاری درکتاب ادبیات کودک ونوجوان می نویسد(. 442:4931ایمانی،)«.ازهردوران دیگری احساس می شود

زها وامکانات کودکان با بزرگساالن موجب می ادبیات کودکان، باتعریف ادبیات به معنای عام، تفاوتی ندارداما تفاوت بین نیا

انتظاربیشتری وجودداشته باشد،چراکه برای انسانی کم تجربه به وجود می آید، لذابایدمتعالی ،شودکه ازادبیات کودکان

ازآن جایی که پیدایش دوران کودکی شرط الزم پیدایش ادبیات کودکان است، »(.46:4943حجاری،.)«تروسازنده ترباشد

که درموازات خصوصیات ۀ دیدگا.کودک است که معناپیدا می کند ین ادبیات کودک با توجه به دیدگاه خودنسبت بهبنابرا

درک وحوصله وبه طورکلی  وطبیعت جهانی ومشترک تمام کودکان وتنها بایک دیدگاهِ گسترده می توان فضایی ایجاد کندکه با

، احساس نزدیکی کند و بدون حضور واسط، با داستان همراه آنچنان که کودک با متن ادبی.دنیای کودک نزدیک باشد
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باوجوداین که ادبیات کودک عضوی از خانواده بزرگ ادبیات است اما به واسطه خصلتی ویژه هویتی متفاوت می یابد وآن .شود

 (.442:4931ایمانی،.)«آن است وتفاوت ومرزادبیات کودک ازدیگر حوزه هاۀ مخاطب خاص ومشخص شد

ایجاد ارتباط با کودک، به عنوان .ات کودک را می توان درابتدایی ترین تعریف ایجاد ارتباط با کودک دانستهدف ادبی

هرگاه اثری، تعامل الزم را با کودک برقرارکند و کودک با .هدف درادبیات کودک، هدف خود اثر است و نه هدف آفریننده اثر

خود دانسته واحساس مطلوبی دراو برانگیخته است، آن اثر به هدف ایده  واکنش بیرونی خود، نشان دهدکه آن اثر را متعلق به

به واسطه ادبیات آینده نگرو توسعه نگر، کودک با ارایه چشم اندازودورنما به چالش گرفته می شود تا .آل خود رسیده است

ویژه ای که دراجتماع دارد،  ادبیات کودک با نقش کلیدی و جایگاه». برای ورود تدریجی به دنیای بزرگساالن آماده شود

ازلحظه ای که حیات خود رادرجامعه آغاز می کند، به گسترش تبلیغ وپرده برداری ازارزش های مستترزندگی ونمایاندن راه 

بنابراین، برای رسیدن به چنین ایده آلی (.449:4931،ایمانی)«رسیدن به قله مطلوب کمال، برای مخاطب ویژه خود می پردازد

ستفاده از پیشرفته ترین متدهای روانشناسی وانتخاب سودمند ترین تاکتیک های تربیتی، ارزش های زندگی را به با ا»باید

شیخ )«کودک ارایه کند،به شیوه ای که این ارزش ها، نه به صورت تحمیلی بلکه به صورت آزادانه توسط کودک انتخاب شود

را می توان کامل ترین و پربارترین مقوله ای « ا و قصه های پریانافسانه ه»درحیطه وسیع ادبیات کودک(.39:4941االسالم،

دانست که با توجه به قرارداشتن در حوزه درک و فهم کودکان، می توان به صورت غیر مستقیم ولذت بخش، جوابگوی سواالت 

بحرانی بلوغ ارایه  آن ها بوده وراه حل های مناسب وکاملی برای تشویش ها و واکنش های درونی کودکان درگذرازدوران

گنجینه عظیم مشترک مردم سرزمین ها واعصار مختلف، بیشترین وژرف ترین اثرخود  آن چه مسلم است، افسانه هااین.دهند

ادبیات »پرورشی خالقانه جلوه گاه وسیع آن را می توان  -را درادبیات کودک بروز داد وبا توجه به دارا بودن ابعاد تربیتی

وجود چنین مشخصه هایی، با عث شده تا از قدیم االیام تاکنون، افسانه ها به عنوان مقوله ای ازادبیات  دانست واین که«کودک

افسانه ».نزد کودکان ازارزش بسزایی برخوردار باشند، زیرا کودک  آن را سازگارو هماهنگ با درک و نیازهای خود می دیدۀ شفا

، درطول سالیان ونیزدرمکان های مختلف شایستگی وتوانمندی خویش ها بی آن که قطعاً برای کودکان آفریده شده باشند

دراین جستاربرآنیم که به بررسی تأثیروتفسیرمنطق درونی (.33:4942خسرونژاد،)«رادربرقراری ارتباط باآنان نمایان ساخته اند

 .ر چند مختصر بپردازیمافسانه ها درادبیات کودک ونقش آن درپرورش تخیل ونهایتاً، درباروَرکردن زندگی کودکان، ه

 ضرورت و اهمیت پژوهش 

بیشترین جذابیت رابرای « افسانه ها»داستانی، ۀ دراهمیت وضرورت این پژوهش همان بس که دربخش ادبیات شفا

افسانه هایاداستان های غیرواقعی، دارای بارتخیل واغراق باالیی بوده وامکان وقوع ماجراها و . مخاطب کودک دارا هستند

ت موجود درآن، درزندگی واقعی بسیار بعید وغیر ممکن است و کودک مخاطب با رغبت زیاد خود را به جای هر یک از اتفاقا

دراین قصه ها حیوانات، گیاهان وحتی اشیاء نماد وسنبلی از موفقیت ها .شخصیت ها ومخصوصاً قهرمان داستان قرار می دهد

افسانه بادرون .فکاروعقاید وتربیت مورد نظر خود را به مخاطب منتقل می کندوفرایند های زندگی بوده وراوی درقالب افسانه، ا

مایه های رمزوتمثیل وتخیل بابیانی ساده، شادی بخش وگاه غم بارموضوعات سرگرم کننده وآموزشی را فراخورحال کودک 

ول سده ها به خوبی به انجام منتقل می کند وتاکنون، رسالت خود را در انتقال فرهنگ و سنت از نسلی به نسلی دیگر درط

رسانده است وهمچون میراثی عزیز وبا ارزش، هر نسلی را با گذشته و نیاکانش پیوند می دهدودرعین حال دربرگیرنده فرهنگ 

آن نسل هم هست؛ فرهنگی که منعکس کننده روش های مادی ومعنوی زندگی انسان ها و عواطف و باورها وسُنَنشان بوده 

ازطرفی دیگرتحقیقات نشان داده است . ؟«از کجا آمده ام»؟،«من کیستم»،«چرایی وجود انسان»التی چون وپاسخ گو به سوا

که افسانه کامل ترین وراضی کننده ترین نوع ادبیات کودک است که به طورغیر مستقیم کودکان رابا شرایط خاص زندگی 

، «افسانه»ان، راه حل های مناسب ارایه می دهدونهایتاً امروزی آشنا می کند وبرای موقعیت های دشوارو مشکالت احتمالی ش

کودک متحیرازچالش های دنیای پیچیده اطرافش را، برای مقابله وشناخت آماده می کندوبه او می آموزدکه برای رسیدن به 
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ینه ادب فارسی بیش لذا می طلبد کودکان ونوجوانان سرزمین مان رابا این گنج.تعالی، ابتدا درون خود را به کمال، تربیت کند

 .ازپیش آشنا سازیم

 یشینه پژوهشپ

و افسانه ها وتأثیرشان در زندگی وشکل گیری شخصیت کودکان، نویسندگانی به مکتوب ۀ باتوجه به اهمیت ادبیات شفا

اولین کسی بود که درایران دست به جمع  صادق هدایت.وعامیانه همت گماشته اندۀ نمودن وجمع آوری این ادبیات شفا

او که به فرهنگ مردم عشق می . البته هدایت این کاررابه طور تخصصی برای کودکان انجام نداده بود.وری ادبیات عامیانه زدآ

از افسانه ها، داستان های کهن وآداب زندگی مردم یادداشت هایی گرد آورده بود و  ،ورزید، از سال های نخست دانش آموزی

فراهم  4941رادر سال « اوسانه»به این ترتیب بود که هدایت مجموعه .جام می داداین کار را به درستی و با موفقیت ان

به  4942کتاب نیرنگستان نیز که در سال .اوسانه، مجموعه ای از الالیی های مادران و دایگان وترانه های کودکان بود.آورد

چند قصه مردمی رادرجلسه 4943و4944هدایت درسال های .چاپ رسید، مجموعه ای از آداب و باورهای توده مردم است

اما کسی که برای . قصه های آقا موشه، شنگول ومنگول، لچک کوچولوی قرمز وسنگ صبورازآن جمله بود.موسیقی منتشرکرد

 ابوالفضل صبحی مهتدیو عامیانه ایران، با هدف مخاطب کودک پرداخت، ۀ اولین بار به جمع آوری وانتشار داستان های شفا

با  –البته ازطریق برنامه رادیویی اش  –شمسی دررادیوآغاز کردوبا فراخوانی  4921یت خودرا قبل ازسال های اونیزفعال.بود

این .وعامیانه ایرانی را که تاکنون شنیده اند، برایشان بفرستدۀ مخاطبین کودک ارتباط برقرارکرد وخواست با داستان های شفا

که درشرف ۀ ه وکناراین مرزگسترده ادبیات های عامیانه وروایت های شفادرخواست، بااستقبال کودکان روبرو شد و ازگوش

به «افسانه های کهن وعمونوروز»مدفون شدن وفراموشی بودند، برای صبحی ارسال شدند؛ او نیز آن ها را با عناوین افسانه ها، 

یسی ادبیات عامیانه کودک هر چند مجموعه جمع آوری شده توسط صبحی را نمی توان غنی ترین اثرباز نو.چاپ رساند

درایران دانست،اما به عنوان پایه گذاری این امر، می توان کار اورا هم ردیف کار برادران گریم درآلمان وشارل پرودرفرانسه قابل 

صمدبهرنگی ازدیگرافرادی که درخصوص بهره گیری ازافسانه های عامیانه برای کودکان فعالیت داشتند، .تقدیردانست

که حاصل آن دوجلدافسانه های «بهروزدهقان»ی افسانه ها ی آذربایجان وترجمه آن ها به زبان فارسی به همراه گردآور.است

بازنویسی انواع افسانه های آذربایجان چون کچل کفتر باز،کوراوغلو وتلخون ازدیگر اقدامات صمد بهرنگی می .آذربایجان است

اوبه سراغ افسانه .شعروداستان فعالیت دارد ،کودک چون حوزه نظری درحوزه های مختلف ادبیات علی اصغرسیدآبادی.باشد

های عامیانه معروف رفته است وآن ها رابازآفرینی نموده که این خودقدم مثبت درحوزه کهن برای کودکان 

 مجموعه ای«قصه های شیرین مغزدار».زیراکمبودکمّی وکیفی بازآفرینی های خوب، یکی ازمشکالت حوزه مزبوراست.است

ازآن دسته ناصریوسفی عالوه براین .نوشته است4944ازپنج کتاب وپنج افسانه است که علی اصغرسیدآبادی درسال 

ماه »است که اکثرآثارش برای کودکان هشت نه سال به پایین است که درمیان آثاراو، بازنویسی قصه های چون  نویسندگانی

 شکوه قاسم نیاهمچنین، .را برای کودکان ونوجوانان دارد« بات خانومیپیشانی، دخترنارنج و ترنج، نخودی، کدو قلقله زن ون

روشی دیگردرکاربا افسانه ها داردکه عبارت است از بهرگیری ازبن مایه وطرح الگوی افسانه های عامیانه وآفرینش وتألیف اثری 

اگرچه تالش و .است«ارنج وترنجیارحسنی وننه کوچیکه ودخترن»جدیدبا تخیلی ازجنس افسانه های عامیانه که نمونه آن 

فعالیت های این نویسندگان و محققان در شناساندن افسانه ها به کودکان و کاربردی کردن آن  ها درزندگی آنان 

چشمگیروقابل توجه بوده است اما بیشتر فعالیتها دراین حوزه، بیشتردر خصوص گردآوری، بازنویسی وبازآفرینی افسانه هابوده 

خاصی دربین محققان ونویسندگان ایرانی درخصوص نقش افسانه هاوقصه های عامیانه دررشدخالقیت وپرورش  وفعالیت واقدام

 .   تخیل کودک ونوجوان که نهایتاً منجربه بارورکردن زندگی آنان می شود، صورت نگرفته است

 سواالت پژوهش 
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موثردرپرورش خالقیت کودکان و آیا افسانه ها وداستان های تخیل آمیز، می توانندبه عنوان یک راهکار -4

 روانی وی باشد؟ –بازآفرینی ذهن اودررسیدن به گسترش وتکامل روحی 

آیا تخیل درمتون ادبیات کودک به عنوان یک عنصرضروری والزم، وتنها مولفه ای که کودک رابه خواندن  -2

 ترغیب می کند، می تواند باعث افزایش خودشناسی کودکان باشد؟

 درفرهنگ ایرانی وکارکردآن برای کودکان  رد پای افسانه ها 

 کودکان افسانه ها می آورند                                

 دَرج درافسانه شان بس سِروپند                                

 هزل ها گوینددر افسانه ها                                 

 ویند همه ویرانه ها گنج می ج                                

 (429:4913مولوی،)                                                                      

برخی ازاین افسانه درمنطقه پیدایش خود باقی ماندند، برخی به دوردست ها .ای سرشارازافسانه داردنهایران گنجی

منفردوسروده های ترکیبی، همه وهمه (افسانه ها)داستان ها واوسنه های.فرهنگی ایران را درنوردیدند مهاجرت کرده ومرزهای

ابداع وآفرینش ادبیات . براساس تفکرات مختلف دسته بندی شده اندکه بخش اصلی ادبیات مدرن فارسی را تشکیل می دهند

های بلندخلق کرده اندوآن  داستانی، ثمرتخیل جمعی اقوامی است که آرمان ها وآرزوهای مشترکشان را درقالب رمان وداستان

چه مبتنی برتخیل فردی ودروغ های دلپذیربرذهن سازندگان آن نقش بسته، درقالب شعر، قصه وتمثیل شکل گرفته است 

ازاین روست که ضمیراسطوره پردازآدمی  .ودرزندگی خود، مسیرپرورش رویابافی وباورهای بشرراهمواره فراهم کرده است

موضوعات رمانتیک وبه کارگیری ازتخیالت، اشکال رمزو رازدار که جزءِساز وکارطبیعتش به حساب  همواره بهانه ای برای خلق

ارتباط غیرمعقول قهرمانان باعناصرطبیعی وفوق طبیعی، نبرد میان نیکی وبدی ازاجزای .می آیدرا به کارگرفته است

مذهبی، رفتاری وآیینی ایشان رابه وجود آورده الیتغیرتفکرات ومجموعه ای بزرگ ازمیراث فرهنگی اقوام ایرانی وتفکرات 

این قصه ها به عنوان خواندنیهای کودکان .دراین میان افسانه ها به طورطبیعی با خواندنی های کودکان مناسبت تام دارند.است

دتخیل، کمک به رش: از کارکردهایی مانند»ازجمله، درموردکارکردافسانه هابرای کودکان می توان .نیزکارکرد چندگانه ای دارد

کودکان درغلبه برتنش های روانی دوران رشد، انتقال ارزش های مثبت دربُعدجامعه پذیری وانتقال میراث های فرهنگی 

برخی ازدانشوران معتقدندکه قصه های فرهنگ عامه ازجمله (. 21:4946پوالدی،)«.گذشته وروحیات قومی وهویت ملی نام برد

های دوران رشد، مضامین مناسبی داردکه به کودک کمک می کندتا دردنیای نمادها این  افسانه ها، برای هریک از بحران

کشمکش های درونی را در کشمکش های داستانی وکارهای قهرمانان بازبتاباند و برای غلبه برتشویش های درونی قوت قلب 

اطیری ملل وجود دارد، نمونه ای داستان های گذراز هفت خوان که به شکل های مختلف درهمه فرهنگ های اس.پیدا کند

وقتی کودک درباره کارهای معجزه آسای قهرمانان می خواندوخودرابا قهرمانان ».ازاین کشمکش ها برای احرازشایستگی است

او .فرانسانی همسان پنداری می کند، درتخیل برهمه کمبودهای جسمانی خودفایق می آیدوخودرانیرومندوتوانا حس می کند

اوبعداز پایان نبرد با غول های خیالی، دوباره به دنیای .نیرومند ترین میل های خودرا درعالم خیال ارضاء می کند به این ترتیب

واقعی برمی گرددو به همان موجود میرا تبدیل می شود؛درحالی که اکنون بسیاری ازامیال ناخودآگاه خودرادردنیای نمادبه 

مهمترین کارکرد تخیل را می توان افزایش (.12:4944بتلهایم،)«.رکرده استسطح آگاه کشانده است وآن هارا شناخته ومها

کودکان می تواننددردنیای داستان های خیال انگیز، ابعادمختلف شخصیت خودراکشف .خودشناسی درکودکان دانست

ان درصورت عدم هیجانات واضطراب هایی که ازدیدروان شناس.کنندوپس ازاین کشف، به تخلیه هیجانات درونی خودبپردازند

کودک باتخلیه هیجانات و ترس های درونی، می ».تخلیه وفرافکنی،به افسردگی ها وبیماری های روان نژندی ختم می شود

بنابراین،تخیل رامی توان عامل اصلی انگیزش احساسات وعواطف لطیف .آموزدبه راحتی احساسات وعواطف خودرا بروزدهد

شمگیر،  حقایق مستقیم و تلخ را می پوشاندوبه آرامی به کودک می قبوالندو حتی تخیل با لباسی زیباوچ.درکودک دانست
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فرهنگ  وپیشینه دیرین هرقوم وملتی را، بایدمدیون بال های قدرتمندتخیل دانست که نسل به نسل آن را حفظ کردوبه زمان 

بخشی آن ها مربوط می ۀ به نقش آگا عالوه براین، بخش مهمی ازکارکردِ افسانه ها،( 443:4931ایمانی،)«.رساند«اکنون»

بخشی اسطوره ها وافسانه ها، ازجمله شامل شناخت بیشتر فرهنگ ها، ادبیات، هنرها و نمادها می ۀ گستره آگا.شود

 .شناخت هریک ازاین حوزه ها، برای مخاطب کودک و نوجوان حایزاهمیت است.شود

شیده اندازظرفیت های قصه وافسانه برای تقویت اندیشمندان وصاحب نظران تعلیم وتربیت ازسال ها پیش کو

مزایای افسانه هاواستفاده ازآن درتقویت فکر کودک، ازسال ها پیش مورد توجه علمای تعلیم وتربیت .تفکرکودک بهره گیرند

نش داستان، معمولی ترین سرآغاز برای تشویق کودک به ژرف نگری است ووسیله ای طبیعی برای پرورش تفکر،دا».بوده است

 (.33:4943مکتبی فر،)«و مهارت های زبانی فراهم می کند

از سوی دیگر، .به طورکلی، پژوهش های انجام شده نشانگراهمیت و نقش داستان ها در پرورش فکرفلسفی کودکان است

است که بنابراین ضروری .داستان های ایرانی به دلیل تناسب با فرهنگ ایرانی، می تواننددرپرورش تفکرنقش داشته باشند

افسانه هانیزبه عنوان برخی ازفرهنگ وهویت یک ملت اهمیت بسیاری .داستان های مناسب، شناسایی و معرفی شوند

افسانه ها بادیگر انواع ادبی برای .دارندوشاهد این اهمیت، نگارش برخی ازداستان های معاصربر مبنای همین افسانه هااست

خصوص برای مخاطبان نوجوان والزم است ویژگی های آن ها به شیوه ای مخاطب ادبیات کودک تفاوت هایی دارند، به 

مالک ».متفاوت بررسی ونگریسته شودو مالک هایی برای انتخاب و گزینش افسانه ها برای کودک ونوجوان در نظر گرفته شود

ها،زمان و مکان ووقوع  شخصیت ها وویژگی های آن :هایی که باید در موردارزیابی افسانه ها مورد توجه قرارگیرد، شامل

ارزش های اجتماعی، ارزش های اخالقی، ارزش های )افسانه، نوع افسانه، درون مایه و مضامین، بن مایه ها، مفاهیم ارزشی

هدف اساسی ازتعیین این مالک ها وارزیابی روایت های افسانه براساس آن ها، .وپیام های آن ها هستند(فرهنگی منعکس شده

ادبی وغیرادبی موجوددربیان روایی افسانه ها وکارکرد ها وچگونگی انتقال آن ها برای مخاطبان خاص  شناسایی ارزش های

 (.31:4934علی شاهرودی،)«خودیعنی کودک ونوجوان است

 چرخه جادویی افسانه ها 

خه یکی ازاشکال پُررمز ورازی که درافسانه ها واسطوره های ایران دیده می شود، شکل گیری ناگهانی یک چر

چرخه ای که با حصاری ازدگردیسی ها وتبدیل های جادویی ازمسیر طبیعی قصه جدا می شودو تقدس وکارکرد ویژه می .است

خارق العاده و جادویی شوند، از یکی ۀ طرح خطی داستان تابع سلسله ای از علت ها و معلول هاست وحتی اگر گا».یابد

ده می کندو دوباره با همان روند خطی، داستان ادامه می یابداما وقتی ازشگردهای حیرت آور جادویی به طورمقطعی استفا

قصه وارد شرایط بسیار سخت و دردناک می شود وخون قهرمان، آن هم قهرمانی معصوم و پاک دل به ناحق برزمین ریخته می 

د های جادویی ازشکلی به شود، بهترین راه حلی که درتخیل قصه گو می گنجد همان است که قهرمان را بایک زنجیره ازشگر

شکل دیگر درآورد وبالخره اورا یا به شکل نخست خود درمی آوردیا به شکلی دیگر، تادرهر حال از کسانی که ظالمانه و به 

ناحق اوراازصحنه زندگی رانده اند انتقام بگیرد، یااصالً شرایط را عوض کند ودیگران را نیزازبند نیروی تبهکارآن ها رهایی 

نین تشکیل چرخه یک نوع آرامش و امنیت درفضایی که تیره و تارشده بود ایجاد می کند واین امنیت وآرامشی همچ.بخشد

است که نه تنها قهرمان و دنیای قصه از آن برخوردار می شوند بلکه کودک مخاطب نیز در دنیای واقعی خودش با آن همذات 

وه براین چرخه نمودارتمامیت وکمال است ودر افسانه ها عال.پنداری می کند واحساس آرامش وراحتی خیال می نماید

پیدایی چنین اشکالی (.41:4931نفیسی،)«ودرحماسه ها نیز ما این شگفتی و کمال وحس رهایی را به عیان می بینیم

ها درافسانه ها چیزخارق العاده ونوظهوری نیست وقطعاًریشه درسالیان بسیاردوروشکل گیری اساطیرداردیا حداقل جا پا

شکل گیری چنین چرخه هایی درافسانه ها نمی ».وبقایائی ازبعضی اساطیرکُهن را می توان دراین افسانه ها به خوبی دید

جهانی که اودرآن زندگی می کندچون دایره ای اورا .تواندازجهان بینی انسانی که با تاریخ دایره وارگیتی مواجه است دورباشد
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هرروز که خورشید ازدریایی ژرف باال می آید و هرغروب که درسرزمین اسرارآمیز فرومی دربرگرفته، هر شب، هرروز، هرفصل، 

را شکل می «بازگشت جاودانه»رود وراز زنده ماندنش ودوباره برآمدنش وتولدش همان اندیشه ای است که افسانه

 (.41:4931نفیسی،)««.دهد

 طبقه بندی افسانه ها واشکال مختلف دگردیسی

کل ها وتعداد متفاوتی ازدگردیسی ها را باخود حمل می کنندکه بستگی دارد به ضرورت تشکیل افسانه ها هریک ش

براساس انگیزه ای که باعث تشکیل چرخه می شود می توان قصه ها را به چند .چرخه ونوع آن بن بست وآن شرایط سخت

 :دسته متفاوت طبقه بندی کرد

 ربانی کردن تشکیل چرخه با خشونت و ریختن خون یاق: نوع اول

 تشکیل چرخه با قهرویا زندانی کردن :نوع دوم

 تشکیل چرخه با شکلی لطیف و عاشقانه یاحاکی از همدردی: نوع سوم

 :دراین بخش به بررسی هر کدام ازچرخه ها با ارایه شمه ای از افسانه های مرتبط به هر چرخه می پردازیم

 انی کردن تشکیل چرخه با خشونت و ریختن خون یاقرب: نوع اول

 دختر نارنج و ترنج : قصه اول

 نارنج وترنج درافسانه های صبحی  -الف

کنیز با کاردسردختررا می برد وجنازه را می اندازد توی نهرآب، ازخون دختردرکنارنهر درخت نارنجی سبزمی »

برد و درباغچه خانه اش می  وقتی پسر پادشاه می آیدو ناچارکنیز را می برد چشمش به نهال نارنج می افتد، آن را می.شود

کارد، هر بار که باد می وزد، صدای ناله ای ازدرخت برمی خیزد، وقتی نجار به دستور کنیز می آیدآن را اره کندصدای ناله 

برمی خیزد،پیرزنِ قوزی تکه ای ازآن را می برد ودوگ درست می کندو می گذارد باالی رف ودخترهرروز ازتوی دوگ بیرون 

 (.243:4942صحبی،)«نه راآب وجارو می کندمی آید و خا

 نارنج وترنج  درافسانه جعفر تجارتچی  -ب

را کشتند ۀ را درتنگ بلور انداخت وبردو چون به دستور کنیز ماۀ قرمز شد، پسر ماۀ قطره خون دختر درچشمه افتادو ما» 

آن راهم که بریدندتا گهواره بسازندیک .شد و کنیز آن را خوردو فلس ها و استخوان هایش را ریخت کنار باغچه شمشادی سبز

 (.93:4994تجارتچی،.)«شاخه از ان درخانه پیرزن همسایه افتادودختر نارنج وترنج چون غنچه ای از آن بیرون آمد

مرگ وخشونت از مهمترین بن مایه های افسانه های جادویی وحتی محوراساسی آن هاست ودرصریح ترین شکل اما 

دراین افسانه ها،با فضا ها و موجودات خوف انگیزی چون چاه تاریک، غار،دیو اژدها .الت ظهور می کنددرغیر طبیعی ترین ح

حال پرسش این است که کودک با سیستم .روبروهستیم که ظاهراً اسباب ترس ونگرانی را برای کودک می توانند فراهم آورند

پُرواضح است این نوع  بُن مایه »! ها حفظ کند؟دفاعی شکننده، چگونه می تواند تعادلش رادرمقابل این رویداد

درافسانه ها وقتی با قرینه ها ونشانه های تکرارشده دربافت قصه هاسنجیده شوند، تصاویر وکهن الگوهای ..(خشونت،مرگ و)ها

دن ودوباره زنده به طورمثال مُر.پُرالیه ای را نشان خواهددادکه با برداشت مستقیم واولیه ماازپدیده خشونت متفاوت خواهدبود

درچرخه افسانه ها می تواندبازتاب دهنده بحران های جنسی، روانی وبلوغ ...شدن، طلسم شدن ودگردیسی درحیوان و گیاه و
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ازاین روست که میرچاالیاده هم (.41:4931ارجی،.)«.باشدیا می توان آن را نمادی برای جاودانگی وحیات پس ازمرگ دانست

درد واندوه،مرگ ورستاخیز،رازآلودبه شیوه وحشیانه منتقل می شودکه هدفش مستقیماًتفسیرتوان گاه نمادپردازی »:می گوید

 (43:4913الیاده،)«حسی است

 شنل قرمزی: قصه دوم

که مشابه شنگول ومنگول وحبه انگور،در قصه های ایرانی است، گرگ « شنل قرمزی»درافسانه معروف 

شنل قرمزی شکم گرگ .ویدادوحشتناک برای کودک رنگ عوض می کندمادربزرگ رامی خورد،امادرپایان قصه، این ر

 .را می دَرد ومادر بزرگ رازنده بیرون می آوردوجالب این که شکم اورا دوباره می دوزد وحتی گرگ هم نمی میرد

 بلبل سرگشته :قصه سوم

فهمدو شامی را که ازگوشت  ، نامادری پسررا داخل دیگ می اندازد، خواهرش می«بلبل سرگشته»دریک روایت ازافسانه 

استخوان هاتبدیل به خروس شده .برادرش درست کرده اندرا نمی خورد، درعوض استخوان های برادررا جمع ودفن می کند

 ....زن پدرم سَرم را بُرید،پدرم ازگوشتم خورد، خواهرعزیزم استخوان هایم راپنهان کردو: ودربازارآواز می خواند

بنابراین دراین .است خروس بازتبدیل به پسر می شودونامادری سزای عمل خودرا می بیند سرانجام داستان هم معلوم

ساخت ملودرام افسانه هاکه سرانجام همه چیز درآن به خیر وخوشی پایان می یابد و به اصطالح ناپایدارمیانی قصه به پایداری 

اگرکودک می تواند بپذیردکه درافسانه ها، است ۀ بدی».می رسد، طبیعی است جایی برای تشویش ونگرانی کودک نباشد

درورای هرمرگی، حیاتی است ودگردیسی انسان به حیوان وگیاه کوتاه مدت خواهد بودوسرانجام به حالت اولیه برخواهدگشت 

به .دویا سر بریدن ها ودست قطع کردن ها مفهوم مستقیمی ندارند، همه این هاراباید دریک ساختار منظم، دوّار و مِلودرام دی

این معنی که نباید حوادث را درافسانه به شکل مستقل وجدا از هم درنظرگرفت بلکه ملزومات استعاری افسانه ها از نوع بیان 

راوی گرفته تاعبارت های آغازین وپایانی قصه ها که با دروغ خواندن آن ها، فضای خیالی تقویت می شودتا دیگر عناصر متن 

با یکدیگر دارند و درشکلی دایره ای تکرار می شوند، چنان درهم تنیده اندکه راه را برای برداشت که روابط دوسویه و تنگاتنگی 

 (.43:4931ارجی،)«ظاهری و سطحی می بندند

امروزهمچون گذشته مهمترین و دشوارترین وظیفه ما در پرورش کودک، کمک به اوست تا »:بتلهایم می گوید

قیقاً همان پیامی است که قصه های پریان به صورت های چندگانه به کودک می این د.بتواندمعنایی برای زندگی بیابد

 (.33:4944بتلهایم،.)«این پیام که مبارزه با مشکالت بی امان زندگی است، اجتناب ناپذیرو بخش ذاتی هستی بشراست.رساند

 تشکیل چرخه با قهرویا زندانی کردن :نوع دوم

 دختر کدو تنبل : قصه اول

پیرزن آرزو داشت دختری داشته باشد که همدم .ایت شده است که پیرزنی تنها درخانه ای زندگی می کرداین چنین رو

اوباشدتااین که یک روز پری افسانه ما نزد پیرزن می آید وتکه آینه ای به وی می دهد وازاومی خواهد که آینه را به سمت 

ناگهان .پیرزن خوشحال می شود وهمین کارراانجام می دهد.بدنورخورشید وباغچه کدوتنبل خود بتاباند تا آرزویش تحقق یا

متوجه می شود که از یکی ازکدوتنبل های باغچه خانه اش دختری زیبا ونازی بیرون می آیدوبا خوشحالی به طرفش می رود 

رزن ازدخترکدو پی.واورا به خانه اش می آورد به این ترتیب آرزوی پیرزن به حقیقت می پیونددوصاحب یک دخترزیبا می شود

مثال برایش خانه .تنبل می خواهدمانند همه دختر های همسایه که به مادرشان کمک می کنند به اودرکارهای خانه کمک کند

اما ...راجاروکند،رخت هایش راهنگامی که باران می بارد، ازروی بندبردارد، مواظب غذایی که روی تنوربارگذاشته است باشدو

این کارها را برای پیرزن انجام نمی داد به همین خاطرتصمیم گرفت که قهرکندوپیرزن را تنها دخترتنبل بودوهیچ یک از
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دخترک به داخل کدوبرمی گردداما خسته و بی حوصله می شود چراکه کسی نیست مانند پیرزن .بگذاردوبه داخل کدو برگردد

پیرزن برای پیداکردن دخترکدوتنبل . سایه بازی کندبرایش قصه بگوید، نازش کند،با خودش به خانه همسایه ببردتا با دخترهم

پیرزن ازدوری دخترکدو تنبل بی قرارو ناالن بودوهرروزدرکنار باغچه  می نشست و ساعت ها .همه جا راگشت اما اثری ازاونبود

که دوباره دلش به حال پیرزن سوخت وازکدو خواست که بازشود.دخترکدوتنبل صدای پیرزن را می شنید.گریه وزاری می کرد

 .دخترکدوتنبل به نزدپیرزن بازمی گرددوبه او قول می دهدکه دیگر تنبلی نکند.به خانه پیرزن برگردد

اگر از تنبلی صحبت می کنندبه صراحت نمی .افسانه های پریان پندواندرزنمی دهند، موعظه نمی کنند، شعارنمی دهند»

ه اگرتنبلی نکنندوزرنگ باشند به خوشبختی می گویند که تنبلی بد است بلکه به کودکان نشان می دهندک

 (.411:4931شمس،.)«رسند

 کوکو، افسانه ای از قطب شمال  : قصه دوم

افسانه مربوط به زن فقیری ست که .قصه مذکوراگرچه درحوزه قصه های ایرانی نمی گنجد اماذکرآن خالی ازلطف نیست

شنه هستم، یک لیوان آب به من بدهید، هرکدام ازبچه ها به کاری زن بیماراست وهرچه به بچه هایش می گویدت.چهاربچه دارد

چندی نمی گذردکه پسربزرگش مادررا می بیندوسط اتاق ایستاده وداردکُت پوست آهویی .مشغول هستندواعتنایی نمی کنند

به نوک می مادر تخته چوبی را برمی داردکه آن هم تبدیل .ناگهان تمام کُت، پوشیده ازپَرمی شود.خودرا می پوشد

برادربزرگ ترفریاد می زند، بچه هانگاه کنیدآن پرنده مادراست که .شودوسرانجام بازوهای مادرنیزبه بال تبدیل می شود

بچه هاچندین وچندین شب دنبال .مادردر قالب یک پرنده به پرواز درمی آید وبچه هایش را ترک می کند.داردپروازمی کند

ها و حصار هاگذشتند، پاهایشان زخمی شدوازآن ها خون امد، از هرکجاکه گذشتند رد مادرشان دویدندوازسنگ ها ومرداب 

ازآن هنگام تاکنون، دردشت بی درخت نواحی قطبی، خزه قرمزی روئیده .قرمزی ازخودبه جای گذاشتندامامادرشان برنگشت

 .تاما هنوزکه هنوز است کوکو، النه ای نساخته و بچه هایش را پیش خودش نبرده اس.است

 کوکو وپسران: قصه سوم

است که شبیه به کبوتراما کوچک «کوکو»این افسانه درواقع درمورد پرندگانی خاکستری رنگ به نام 

 .کوکو، کوکو:آن ها همیشه دوتا دوتا پیدا می شوندوصدا سرمی دهند.ترهستندودورگردنشان طوق سیاه دارند

وقتی پدرشان می میردآن که زرنگ تربوده همه ارث رابرای  قصه آن ها دراصفهان چنین است که دوتا برادر بودندکه

شکندکه به شکل پرنده –خودش برمی دارد،دیگری که نمی خواهدتوروی برادربزرگ تربایستد، قهرمی کندوآن قدردلش می 

 درمی آیدوپَر می کشدوبرادردیگرتازه می فهمدچه کرده، او هم به شکل پرنده درمی آید

 .دوتاتو، یکی من ،یوسف جون بیا: ای ببیندمی آیدو کوکوسرمی دهدو می گوید وهمیشه هرجا چنین پرنده

آن ها نه تنها سرگرم کننده .بدین ترتیب، تمثیل ها و افسانه هامی توانندتأثیرات شگرفی بررفتارانسان داشته باشند»

است تا موضوع های بسیارگسترده ای  قصه ها وافسانه ها فرصتی.اندبلکه نقش مهمی نیزدرتغییرنگرش ودرنهایت تغییرفتاردارند

آن ها با خیال پردازی درباره قصه ها به خواب .زندگی بچه هاپرازتخیالت وتصورات است.به کودک ونوجوان آموزش داده شود

جادوگرهای بدجنس،  ،شاهزاده های جادوشده.می روند، با رویای داستان ها، قهرمان ها، فرشته هاو جادوگرها همراه می شوند

تخیالت وهیجان دنیای افسانه هاوسرزمین های .ها، هیوالها و کوتوله ها، دوست داشتنی ترین خاطره های کودکی هستند غول

درواقع، .جادویی برای بچه ها پرباروراضی کننده است، زیرا با مسائلی سروکارداردکه ذهن آن هارابه خودمشغول کرده است

 (.34:4946باتلخیص،شاهرودی،.)آن هاقراردارند ازنظرروانی وعاطفی چیزی است ودرجایی است که

 تشکیل چرخه با شکلی لطیف و عاشقانه یاحاکی از همدردی: نوع سوم
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 خاله سوسکه : قصه اول

سوسکی برای این که منت بابا را نکشد، کفش وروسری ولباس می دوزد .خاله سوسکه یکی از زنانه ترین افسانه هاست»

انتخاب همدان می تواند گذشته ازقافیه شدنش با رمضان، به قدمت این .ه رمضان شوهر کندوراه می افتد که برود همدان وب

افسانه اشاره کندکه به دورانی برمی گرددکه همدان پایتخت بوده ویا شهری بزرگ و معروف که آبادیش همه را به طرف 

لباس خود را فراهم می کنداین نشان خاله سوسکه از پوست پیاز وسیرو بادمجان و سنجد کفش و.خودش جلب می کرده است

می دهد که زنان ایرانی چقدرقانع و هنرمند هستندکه ازدمِ دست ترین چیزها وچیزهای دورریختنی، چه استفاده هنرمندانه 

 .ای که نمی کنند وباز نشان ازسازگاری آن ها دارد

،یکی نیازهای گوشتی ویکی لباس و جامه خاله سوسکه ازکنار بقالی،قصابی وبزازی می گذردکه یکی نیازهای خواروبار

او به دنبال یک زندگی سرشار .اورا برطرف می کنداما خاله سوسکه به خاطر این نیازهای ابتدایی حاضر نیست زن آ ن ها بشود

خاله سوسکه درمسیری .ازعشق است که نیازهای عاطفی اورا برطرف کندوشوهری می خواهد که اورا به عشق وکمال برساند

وقتی »:ورا به مرحله رشد وتکامل می رساند به بقال و قصاب وبزاز می رسد وچون حق انتخاب دارد، ازآن ها می پرسدکه ا

آن ها هم که کتک زدن را حق طبیعی خود می دانند، می گویند با سنگ ترازو،ساطور و متر «دعوامون بشه منو با چی میزنی؟

خوب برخورد می کند واورابا همان القابی که خاله سوسکه دوست دارد  فقط آقا موشه است که با خاله سوسکه! می زنیمت

عروسی سرمی گیردو زندگی خاله سوسکه وآقا موشه به خوبی و .نازت می کنم!! چراتورا بزنم؟:صدا می زندوبعد هم می گوید

ا موشه با آق.روزی سوسک درحال پختن غذا داخل دیگ می افتد(.443:4931باتلخیص،شمس،.)«خوشی سپری می شود

فداکاری اورا نجات می دهداما خود سخت مریض می شود وازدنیا می رودوخاله سوسکه درمهرووفای آقا موشه این چنین ناله 

 :سرمی دهدوازهجر همسرش جان می سپارد

 به قربون وفایت،آقا موشک                      سر وجونم فدایت آقا موشک»          

 مِ نرم ودرازت                       به قربیون قبییای یَخه وازَت              به قربییون دُ          

 «به قربون قبیای دارایی تییو                       فیدای شب کیاله تیرمه تییو          

 (29:4943آنی زاده،)                                                                                           

 

زیبایی،دوستی، دشمنی، درافسانه هاتولد،مرگ،عروسی،.واستدرافسانه هاکودک باتمام زندگی ونه قسمتی ازآن روبر

کنند وکودک را بدون آن که اجباری  یوه خیال انگیز وخالق بازسازی میافسانه ها زندگی را به ش.فقروثروت درکنارهم قراردارند

 .ش برای زندگی بهتررهنمود می شونددرکار باشد، به سوی تال

 یارحسنی وننه کوچیکه : قصه دوم

خانه .زندگی می کنند«ننه کوچیکه»یارحسنی، پسری حدودهفت سال استکه باپدرخوددرخانه مادربزرگش به نام »

ی راهم سال ها پیش درده یارحسنی، سیل بنیان کن می آیدومادریارحسن.مادربزرگ یک درخت نارنج داردوباالی تپه است

مثل بسیاری با خودمی برد ومادربزرگ مدعی است که قبل ازآمدن سیل باآمدن بادبسیارتند، خواهرکوچک یارحسنی به نام 

« دخترنارنج وترنج»اوبا قصه های مادربزرگ ازجمله قصه.یار حسنی مادربزرگ را خیلی دوست دارد.غیب شده است« گالبتون»

اره غصه گم شدن گالبتون رامی خوردویارحسنی دلش می خواهد روزی گالبتون را از طرفی، مادر بزرگ همو.بزرگ شده است

بالخره روزی که حسنی کنار حوض نشسته وبه آبِ آن خیره شده !بیااین هم گالبتون: پیدا ودلِ مادربزرگ خودراشادکندوبگوید

ه داستان، ماجرای جستجوی این است،گالبتون رادرنارنجی خفته می بیندوازاین جا بخش تخیلی داستان آغازمی شودوهم

برادردرپی خواهراست وعاقبت گرچه خواهرراازدرون نارنج بیرون می آوردولی چون بیرون آمدن خواهردرزمانی مناسب 



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

85 
 

در جستجوهای یار حسنی به .اورا از دست می دهد و می پذیردکه بایدهفت سال دیگر صبرکند، اوباید صبوری بیاموزد،نیست

رگ همواره با صبوری حامی اوست وگرچه شاهدشتاب زدگی های این پسربچه است، ولی به اواجازه تجربه دنبال خواهر، مادربز

درواقع مادربزرگ نقش یاری گران افسانه های عامیانه را برعهده داردونیز .وخطا می دهدتاخودبه نتیجه رسیده وقانع شود

ی محبت آمیزبا یار حسنی دارد وبه مادربزرگ دلداری می رابطه ا.پدرکه مردی واقع بین، زحمت کش ووفاداربه خانوده است

 (.96:4914قاسم نیا،)«.دهد

بی شک اثرفوق راهم می توان ازجنبه های مختلف نقدوبررسی کرد ولی درهرحال بازهم درآن، ما با چهره کودکی 

 .به ورشد می دهندروبروهستیم درخانواده ای همسازکه حامیان خردمند، همراه ومهربانی داردکه به اوفرصت تجر

 افسانه فاطمه خانم  :قصه سوم

افسانه فاطمه خانم بانام بین المللی سیندرال یکی ازمحبوب ترین افسانه هاوقصه های پریان نزد مخاطبین سراسرجهان 

ک ازاین قصه کُهن، روایت های گوناگونی نزداقوام وملل مختلف مشهوراست که البته همگی دارای نقش مایه های مشتر.است

سیندرال با نامادری ودودخترش زندگی می /فاطمه خانمدختر مهربان وزیبائی به نام ، درکشوری کوچک سالها پیش.هستند

زودی ازدنیا رفت ودخترک تنها ه درگذشته بود وپدرش با زن دیگری ازدواج کرده بود ولی پدر هم بش اوسالها پیمادرِ. کرد

و خواهرهایش را انجام می  یمادرناخدمتکار کرد می کرد ودستورات  دخترک درخانه پدری خودش مانند یک.شده بود

ها خیلی به او حسودی می کردندولی همه این ناراحتی ها واذیت ها باعث  اوبسیارزیباترازدوخواهرش بود، برای همین آن.داد

یک روزی اوهم خوشبخت  سیندرال همیشه بااین امید ازخواب بیدار می شد که/فاطمه خانم .ناامید شود ونشده بود که ا

قدر خوب بود که تمام حیوانات نیزاو را دوست داشتند فقط گربه خواهرها بود که مثل  رفتاراوبا حیوانات خانه این.خواهد شد

 .رااذیت می کرد فاطمه خانمصاحبانش بدجنس بود و

داستان .برادران گریم است نزدیک ترین روایت جهانی باویژگی های مشترک به افسانه شرقی فاطمه خانم، سیندرالی»

ها  افسانه مذکور، به سختی ها، رنج ها وآرزوهای پنهان درقلب دخترکی می پردازدکه از آزارو اذیت نامادری وناخواهری

-عقده ادیپ –برادرانه وبزرگ ترین معضل روان شناسی/ این داستان ازبُعد روان شناسی به رقابت های خواهر.زجرمی کشد

سیندرال نتوانسته کشمکش /می توان به جرأت گفت که هیچ قصه وافسانه ای به خوبی افسانه فاطمه خانم.کودکان می پردازد

برادرانه رابرون فکنی سازَد، هرچندازدیدگاه بزرگساالن، این رنج ها وآرزوهای متصورشده، اغراق /های رقابتی درونی خواهر

داری کرده ودرعمقِ وجود خودبا قصه ارتباطی عاطفی برقرارمی آمیز باشند، اماکودک مخاطب، باقهرمان داستان، هم ذات پن

 (.444:4931باتلخیص،ایمانی،)«.کند

کودکی که با قهرمانان افسانه هاوقصه های پریان، هم ذات پنداری کند، می آموزدکه چگونه توانایی های بالقوه 

روبروشود ومحتواوذات ضمیروبطن خودرا  خودراتحقق بخشدوبرای این دگردیسی، چگونه باخطرهای پیش روی خود باشهامت

چنین کودکی آینده ای سرشارازخوشبختی وصلح رابرای خودوجهانیان متصوّرمی شود وبرای تحقق این . باتخیل تشریح کند

 .خواسته، می کوشد

برای هرقصه پریان آینه ای جادویی است که بعضی ازوجوه جهان درون ما وگام هایی را که »برونوبتلهایم معتقد است

ورمی -قصه پریان برای کسانی که خودرادرآن غوطه .تکامل ازمرحله خامی به مرحله پختگی نیازمند آنیم، منعکس می کند

کنند، درحکم آبگیرِکم عمق وآرام است که نخست به ظاهر تصویرخود مارا منعکس می کند اما به زودی درپسِ این تصویر، 

ای آن وراه های بدست آوردن درون وآشتی با جهان، که پاداش تالش های آشوب درونی روح خود را کشف می کنیم، ژرف

 (.949:4913بتلهایم،)«ماست
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اهمیت افسانه ها وتأثیرات شگرف آن ها درپرورش تخیل ونیروی خالقیت کودکان، آن ها را به خواندنی ترین واثر 

ها کودکان را به شکلی اسطوره وار با واقعیات بخش ترین حجم ادبیات کودکان ونوجوانان تبدیل کرده است چرا که افسانه 

آشنا می کنند؛ زمینه های تخیل آن ها را گسترش می دهندو دردنیای بیش ازاندازه لبریز از اصالت عقل وماشین اثری 

 . تعدیل کننده برجای می گذارند

 نتیجه گیری   

خستین درچارچوب خانواده، متکی درطول بخش عمده ای ازتاریخ بشر، زندگی معنوی کودک پس ازتجربه های ن

این ادبیات، باعث تقویت قوه تخیل کودک وتحریک خیال پروری .براسطوره ها وقصه ها وافسانه های جن وپری بوده است

افسانه ها نقش عمده ای درباالبردن سطح .اوشده وبه عالوه عامل مهمی درتربیت اجتماعی کودک به شمار می رفته است

. آرمان های اجتماعی که هر کودک ممکن است  خودرا با الگوی آن همانند سازد، به عهده داشته انداندیشه کودک وتعیین 

یافته های پژوهش نشان می دهد که بسیاری از نیازهای عاطفی کودکان ازطریق شنیدن افسانه ها وقصه ها ارضاء می 

آن ها تحت تأثیر قصه ها .قی به خود می گیردعواطف واحساسات آنان تعدیل شده وباشناخت قالب های خود، شکل حقی.گردد

افسانه یک نوع وسیله برای .یادمی گیرندکه چگونه عواطف و احساسات خودرا ابرازکنندوچگونه از عواطف دیگربهره مندگردند

خود «ناخودآگاه»افسانه به کودک فرصت می دهدکه امیال ومحتویات .ارضاء نیازهای روانی کودکان بوده است

یدودراین خصوص به هراندازه که افسانه وقهرمان افسانه ازجاذبه های بیشتری برخوردارباشد وبتواندنظر کودک را به راتعبیرنما

افسانه ها به روشی نمادین، به کودکان می .گونه ای عمیق تربه خودمعطوف سازد، از تأثیرات بیشتری برخوردارخواهدبود

ذیرزندگی روبه رو شدوباتکیه برتالش وهوش، با سالمت به پیروزی رسید؛ این آموزندکه چگونه می توان، با مشکالت اجتناب ناپ

قصه هابا کمک تخیل که مهمترین کارکردآن افزایش خودشناسی  درکودکان است، موقعیت درگیر شدن با اساسی ترین 

 .سازد مسایل زندگی رابرای کودک ایجادمی کنندوبه این طریق اورابا مقوله های بنیادین زندگی روبرومی

 منابع 

 .،مرکزتحقیقات صدا وسیما، تهران(با تأکید برخانواده)،جلوه های مهرورزی درفرهنگ ایران(4943)آنی زاده،علی،-4

 .،رساله درتاریخ ادیان،ترجمه جالل ستاری، سروش، تهران(4913)الیاده،میرچا،-2

 .رای کودکان،شماره نهم، خانه کتاب، تهران،کتاب ماه، مفهوم استعاری خشونت درافسانه ها ب(4931)ارجی،علی اضغر،-9

،منطق درونی وکارکردی افسانه ها درادبیات کودک، (4931)،روشنان، نشریه ادبیات کودک ونوجوان ایمانی، فاطمه، -4

 .کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، تهران

 .ران،افسون افسانه ها، ترجمه اخترشریعت زاده، هرمس،ته(4944)بتلهایم،برونو، -3

 .، اسطوره وادبیات کودک،کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، تهران(4946)پوالدی، کمال،-6

 .، نارنج وترنج، سپید، تهران(4994)تجارتچی، جعفر-1

 .، ادبیات کودک ونوجوان؛ویژگی ها و جنبه ها، چاپ نهم، روشنگران و مطالعات زنان، تهران(4943)حجاری، بنفشه، -4

شکل شناسانه به رابطه ادبیات کودک و ارزش های مسلط ۀ ،کودکی درآیینه نگا(4941)می، حسین،شیخ االسال -3

 .زندگی، افق، تهران
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دوباره به افسانه ها،دفتریازدهم، کانون ۀ نگا ،روشنان، نشریه ادبیات کودک ونوجوان،(4931)شمس، محمدرضا، -41

 .پرورش فکری کودکان ونوجوانان،تهران

ارکردنماددرادبیات ،ک(اسطوره،نماد، رمز)روشنان، نشریه ادبیات کودک ونوجوان ،(4946)،وغفر ،شاهرودی -44

 .کودک،دفتر ششم،کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان،تهران

 .،افسانه صبحی،سپید،تهران(4942)،صبحی مهتدی، ابوالفضل. -42

 .تهران ،،حوزه هنری، یارحسنی وننه کوچیکه ودخترنارنج وترنج(4914)قاسم نیا،شکوه، -49

،مطالعه ادبیات کودک، بررسی تناسب محتوای داستان های تألیفی ایرانی با مهارت و مولفه (4943)مکتبی فر،لیال،-44

 .،دانشگاه شیراز،شیراز1شماره (.پایان نامه دکتری دانشگاه شهیدچمران اهواز)های تفکرانتقادی

مد استعالمی،قصه اهل صباوحماقت ایشان،چاپ هفتم، دفترسوم، ،مقدمه و تصحیح مح(4913)جالل الدین ،موالنا -43

 .سخن،تهران
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 باستانی پاریزی «مار در بتکده کهنه»اشارات ادبی در کتاب 
 دکتر محمدرضا نجاریان                                                                          

 ت فارسی دانشگاه یزدزبان و ادبیاگروه دانشیار 

 سودابه صادقی بهنویی                                                           

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 چکیده

.   است رآوردهدباستانی پاریزی نویسنده و استاد تاریخ معاصر است که آثار بسیاری را به رشته تحریر  میمحمدابراه     

نوع روایت  کند یمروایت تاریخ است؛ اما چیزی که آثار وی را از دیگر کتب تاریخی جدا  اکثری این نویسنده ها کتابموضوع 

عاملی است که آثار وی را به سمت آثار ادبی  نیتر مهم مسئلهاین  دیترد یبکه با روایت مورخان دیگر متفاوت است و  هاست آن

ی بودن زبان ادب .شود یمزبانی و فرازبانی آن درگیر  و عناصری با ساختار روایت ا گونه بهو خواننده  دهد یمسوق  رگذاریتأث

 .باستانی در روایت تاریخ باعث شیرینی کالم وی و جذب خوانندگان زیادی به سمت آثار وی شده است
نپرداخته است سعی این  ها آناشارات ادبی در به لحاظ وجود  تاکنون کسی به بررسی آثار باستانی پاریزی ازآنجاکه      

ی ها یژگیوی و شناس ییبایزو بررسی  ها اسطوره، ها المثل ضربوجود اشعار،  ازجملهبر آن است تا به بررسی اشارات ادبی  مقاله

 .خاص زبان نویسنده بپردازد

 نگاریادبی، تاریخنثر فارسی معاصر، اشارات  ،مار در بتکده کهنه باستانی پاریزی،: کلمات کلیدی

 

 مقدمه

شمسی در روستای پاریز از توابع سیرجان  4914 ماه یدباستانی پاریزی از نویسندگان و مورخان معاصر در سوم    

و طبق وصیت  فروبستدر تهران دیده از جهان  پس از یک ماه بیماری 4939پنجم فروردین  شنبه سهصبح روز و  شد متولد

نویسندگان و مورخان است که از اول  نیتر فعالاز  او.در کنار همسرش به خاک سپرده شد ازهر بهشت 231خود در قطعه 

و با تسلطی وسیع بر تاریخ و به کمک ذوق سرشار در نویسندگی و شاعری، رویدادهای تاریخی  جوانی نویسندگی را آغاز کرده

ۀ دوم دستعنوان کتاب او مختص کرمان است،  69ز عنوان ا 49. ی قرار داده استموردبررسرا با قلمی ادبی و دیدی تاریخی 

قلعه، خاتون هفت: هاست آن عنوان در  هفتکتاب دارم که عدد  هفت»: دیگو یماوست که خود او « هفتی»ی ها کتابۀ مجموع

 اه هفتوقتی این . قلم هفتو سنگ  آسمان هفتن پیچ، زیر ایۀ هفتکوچ، سر هفت، اژدهای بند هفت، نای سنگ هفتی ایآس

الهفت را برای آن انتخاب یک کتاب دیگر شود که با کمک ایرج افشار نام هشت تواند یم ها مقالهۀ بعضی ماند تهتمام شد دیدم 

  (91ص ، 4966باستانی پاریزی، . )«کردم

ها  نوشته سفرنامه نویسی باستانی پاریزی مثل دیگر». شود یمی او را شامل ها سفرنامهپاریزی باستانی آثارۀ دیگر دست   

. آیدمی به شمار توجه قابلی و چاشنی طنزی ویژه برخوردار است که در نوع خود نیب نکتهو مقاالت تاریخی و ادبی او از 

از  ژهیو بهی سفر او ها گزارش و« از پاریز تا پاریس»و « کویرۀ حماس» ۀمجموعپاریزی بیشتر در دو ی باستانیها سفرنامه

 (.991ص ، 4943 یاحقی،. )«شده است چاپ آنجا و نجایاشی های گردو سمینار ها کنگره

پاریزی ضمن روایت تاریخ با اشارات باستانی. تقلید شده فرد دارد که کمتر از آنی سبکی منحصربهسینو خیتاروی در    

خشن در ترکیب مطالب  او. گیردادبی و بیان ابیاتی از خود یا دیگر شاعران، استعداد ادبی خود را در نگارش تاریخ به کار می

شود در کتاب مار در بتکده کهنه اشارات ادبی در این مقاله کوشش می .استاد بود نیزم رانیا اتیادب و داستان و تاریخی با شعر

 .ی این اشارات تحلیل گرددها ضرورتو 
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 له و ضرورت تحقیقبیان مسئ

ها و حکایات و اشعاری است که  المثل ضرب ها و های تاریخی باستانی پاریزی سرشار از داستان بیشتر نوشته 

و  بود خیتارو تلفیق ادبیات پاریزی باستانی اوج هنر ازآنجاکه. کند تر می بخش تر و لذت خواندن آن را برای خواننده آسان

ی اشارات ادبفهم دقیق اشارات نهفته در آن است،بررسی کمیت و کیفیت کاربرد  درگروفهم ظرایف و دقایق متون فارسی 

 .در کتاب مار در بتکده کهنه ضروری به نظر می رسد تا دالیل جذب مخاطب آشکار گردد

 :سابقه تحقیق -4

باستانی پاریزی را که حاوی « سواراندر شهر نی» کتاب،(4913)محمدحسین خدایاری در کتاب پاسخ شایسته   

به طنز در آثار استاد باستانی ۀ نگانیم»ه ی لیماکی در مقالخلعتبرمصطفی .است کرده ریتفسمجموعه مقاالت اوست نقد و 

این مقاله  درواقع. کندپاریزی و روش خاص وی در روایت تاریخ اشاره میبودن سبک باستانی فرد منحصربهبه ( 4944)«پاریزی

سایر علوم تلفیق  پاریزی و اینکه وی در آثارش به تاریخ صرف نپرداخته و تاریخ را بای است به طنزآمیز بودن نثر باستانیا اشاره

ی است ا اشارهپرداخته نشده است و تنها  ها آنپاریزی و طنز موجود در متعدد باستانی آثاردر این مقاله به بررسی . کرده است

ضمن بیان تعاریفی  (4941)« طنز در آثار باستانی پاریزی»حسین شول در مقاله . بر کاربرد طنز در برخی آثار باستانی پاریزی

یی را ها مثالپردازد و شاهد ی متفاوت آن میها گاهیجابندی انواع طنز و بیان ذکر تفاوت طنز با هزل و هجو، به تقسیماز طنز و 

 میمحمدابراهنگاری دکتر در آثار تاریخ بررسی نقش زبان طنز» نامه انیپاهمچنین وی در . آورداز آثار باستانی پاریزی می

-های طنز در آثار او میمعرفی آثار باستانی پاریزی، سبک نویسندگی و انواع طنز و جلوهبه بررسی و ( 4941)«باستانی پاریزی

ی راتیتأثپاریزی و به بررسی سبک باستانی( 4939) «باستانی پاریزی و سبک سهل و ممتنع او»فریار در مقاله فرخ امیر. پردازد

-پاریزی را نثری سهل و ممتنع میوی نثر باستانی .پردازدکه محیط زندگی و کودکی وی بر سبک خاص او داشته است، می

 .تقلید از آن دشوار است عملاما در  دیآ یمداند یعنی نثری که به دلیل شیوایی و سادگی، نوشتن مانند آن آسان به نظر 

-ن مقاله میو ای است هنشدۀ بررسی اشارات ادبی در آثار باستانی پاریزی تدوین نیدرزمکلی تاکنون هیچ اثری طوربه    

 .ی از آثار وی به انجام رساندکیدرکوشد تا این مهم را 

  :مار در بتکدة کهنه -2

کند و ضمن اینکه شهر  وی در بخشی از کتاب، بیت شعری نقل می. پاریزی استی از مقاالت باستانیا مجموعه      

« مار». ی هندی برگرفته است«کارما»د را از گوید کرمان، نام خو می کند، ویران تشبیه می خودش، کرمان را به بتکده همیشه

این اثر . اول، سیاست را به مار تشبیه کرده استۀ مقالوی در ! در این بتکده کهنه نیز، چیزی نیست جز زهر شکرآلود سیاست

 نیو آخرزرین  انتشاراتتوسط  4964نخستین چاپ آن در سال . چاپ شدهصفحه است و تاکنون سه بار تجدید 332شامل 

 .است 4941اپ آن در سال چ

 اشعار فارسی 1-4

 (6ص ،4964باستانی پاریزی، ) ....اش انهیتازهر طفل نی سوار کند        ختیر که چون دندان مار، نرمی ز حد مبر   

را در آغاز سخن خود آورده است که براعت استهالل است برای شروع کتاب و توضیح مطلب خود که  صائببیت 

 .دندان یبدارد مثل مار  سیاست ظاهری آرام

 .نویسنده خود نیز توضیح داده است که این بیت را به این مناسبت و برای امر سیاست آورده است

 بر آر زود ز موران مار گشته دمار               مخالفان تو، موران بدند، مار شدند
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 (1ص همان،)مار وزگار یابد که اژدها شود ار ر               روزگار مبر ومده ز ما نشان زین بیش 

باستانی از این ابیات نیز برای وارد شدن به موضوع و بحث . بیتی از مسعود رازی که مار را مثال سیاست آورده است

 .کتابش که سیاست است، استفاده کرده است

 سخن نو آر که نو را حالوتی است دگر               فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر   

 ...به کار ناید، رو در دروغ رنج مبر               دروغ     به        کارنامه و    کهن    فسانه

 که اندرین ره مار دوسر بود بی مر         ملک را همی چنین گفتند       که آن تر بیعج

 همه سراسر پر خار و مار گرزه و جر         است     ۀ دراز ر  وین  است،  ۀسپا  بزرگ ترا 

 نفس خفته تا برآید خور کشد یهم         مار        سر بر آرد ب چو خفته بود مرد، به ش

 (49و  42 ص همان،) .سبک نگردد از آن خواب تا گه محشر         خفته رسید       و گرمی به مرد برآمدچو خور 

 .ه کرده استاشعار فرخی در توضیح افسانه مار دو سر که نویسنده از این افسانه در متن استفاد

 (43ص همان،) .ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم         بفروخت         دو گندم  پدرم روضه رضوان به

 .آوردن شعر بر اساس تداعی بعد از شرح داستان فریب خوردن آدم و خوردن میوه ممنوعه

 (24ص 4964باستانی پاریزی، )تند بر زمین تر ز مور گذشکاهسته       دین سوار         بزرگان  شدند بر شیر، از آن 

 .شود یمتداعی وار از بحث مار و سیاست و اخالق سیاستمداران وارد بحث عرفان و ریاضت 

 شد پدید از دور بر شیری سوار            اندرین بود او که شیخ نامدار                  

 بر سر هیزم نشسته آن سعید                 دیکش یمشیر غران هیزمش را           

 (23ص همان،) .مار را بگرفته چون خر زن به کف           مار نر بود از شرف      اش انهیتاز             

شیخ بوده و ربط مار به  آوردن ابیاتی از موالنا در بیان حکایت شیخ ابوالحسن خرقانی و ربط آن به مار که تازیانه

 .ی داشتریانتقادپذصدر و ۀ عسیاست که در سیاست باید س

 یار بد بدتر بود از مار بد            تا توانی می گریز از یار بد                      

 (94ص همان،) .یار بد بر جان و بر ایمان زند                مار بد زخم، ار زند بر جان زند             

است و گاه الزم است  تر خطرناککردن این مطلب که یار بد از مار بد هم  ی اخالقی و عنوانریگ جهینتاشعار موالنا برای 

 .انسان از یار بد به گفته موالنا به مار بد پناه ببرد

 (44ص همان،.)از برون نرم و از درون پر زهر                هست چون مار گرزه سیرت دهر          

مان چیزهایی است که در قدیم از آن به زمان و مشیت و سیرت در بیان این مطلب که جو سیاسی و محیط اجتماعی ه

 .و گزنده داشته است بیپرفراست ظاهری نرم و باطنی  کرده یماست و مردم را در چنبر خود گرفتار  شده یمدهر تعبیر 
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 گرد تو کشیده حلقه چون مار               خوار خوناژدهای  سر هفتاین                 

 (42ص همان،) .در حلقه اژدهاست جایت                ی به فرق و پایتدر نگرگر                    

است هرچند  ریناپذ اجتنابی امری ضروری و ا جامعهنظامی در توضیح این بحث که سیاست برای هر  آوردن ابیات

 .تبد ضروری نیست بلکه خوب الزم اس تنها نهقول باستانی سیاست  به .خطرناک و بد باشد

 (44ص همان،) .اینجاست که دیوانگیی نیز بباید               مجرد نتوان رست ز غوغا    عقل با            

 .و عقل شدن سیاستمدار با مردم رنگ همدر بیان 

 (43ص .همان) .زیادت شود حرمت و مال و مزد          مار بینی تو در اورمزد          اگر                   

 .ز توضیح مفصلی راجع به عیب ها و ضررهای مار این بیت را  در بیان فواید مار می آوردبعد ا

 (34ص .همان) .قضا هم طعنه زد، هم آفرین گفت          خدنگ مار کش با مار شد جفت                    

 کند یمبوده است، بیتی را بیان  زاده یپرآن مار  درواقعبا خواهر ماری که  بعد از بیان حکایت ازدواج پادشاهزاده ای

 .مجمل این حکایت

 (33ص ،4964.باستانی پاریزی) .مار را بگذار و قزوینی بکش                چو بینی دار هش    مار و قزوینی            

بیت است  تنها این کنند یمدر بین تمام اشعار و وصایا که تشویق به کشتن مار  دیگو یمآوردن شعری که خود نویسنده 

 .کند یماز کشتن مار ۀ که ن

 (33ص همان،) .ار فرزند ناهنجار زایند به               زنان باردار، ار مار زایند                        

 .آورد یمنکشتن مار  این مورد استثنا را هم از سعدی در رابطه با موضوع

 (64ص .همان) انیآشمار را آرد برون از              که او      چیست از گفتار خوش بهتر       

 (همانجا) انهیآشگفتار چربش آرد، بیرون ز            ورتر ناسازتر چه باشد       از مار کینه        

 .یزبان چرب ریتأثبیت در مفهوم 

 (62ص ،همان)مار قتل مار افسا نباشد جز به              با بدان چندان که نیکویی کنی               

 .دشمنی مثل مار برای فریب ویازجمله کردن با دشمن  آوردن بیت در نرمی

 وز خانه خود کشید بیرون ما را          چون مار فلک بست به افسون ما را             

 (69ص همان،) .چون شیر دهانی است پر از خون ما را         از بس که بال نمود گردون ما را                   

و بیت به لحاظ محتوایی با مطلب قبل که موضوع آن  دهد یمکه آدمی زاد را فریب  در بیان افسون گری فلک

و افسون گری فلک « مار فلک»ۀ تشبی  اضافهباستانی پاریزی این ابیات را به دلیل  صرفاًافسونگری آدمیزاد است ربطی ندارد و 

 .ب قبل در رابطه با افسون گری آدمی در شکار مار استکه تداعی شده در ذهن او، آورده است وگرنه مطل
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 (11ص همان،) .مارم، نتوانم که نپیچم سرکوفته               از یاد تو غافل نتوان کرد به هیچم             

 .استدهیرس  بیآسکه استعاره از سیاسیون  خورده ضربی مار توز نهیکدر بیان 

 پای بر مصحف کشیدهۀ سیا               یمان رمیدهچه زلفی هندوی ز ا               

 (19ص همان،) .به گنج حسن ماری بی قراری        تار و ماری       ۀ چه زلفی دود آ                  

تداعی واژگان مار و زلف در مطلب قبلی به ذهن نویسنده رسیده و برای تکمیل ۀ ویشبه  احتماالًآوردن دو بیت که 

 .معناست

به قرار داده است و که شاعر به کار برده است و مار را مشبهۀ به خاطر تشبی صرفاًاین ابیات از منوچهری  وردنآ

همچنین کنار هم قرار گرفتن مار و زلف، هرچند در این شعر زلف را به مار تشبیه کرده و ربطی به مطلب قبل باستانی که 

 .این شعر منوچهری به ذهن وی تداعی شده است رحاله بهوصف مار گیسودار و شه مار است، ندارد اما 

 (14همان ص ) .در کشور مهتاب به سودای کتان رفت              در بند وفا دل به سوی کوه بتان رفت        

که در حل مشکالت سیاسی عالم وقتی کاری از مردان  رسد یمنویسنده از ارتباط زلف و مار به این نتیجه  نکهیبعدازا

باستانی شعری از  ها نیامد به زلف زنان که همچون ماری است و سیاست هم که همچون مار است روی می اورند و از برنیا

 .کند یمشوکت بخاری که بیان وفاداری زیبارویان و زنان است در ذهنش تداعی و ذکر 

 بهر دوست زهر بهر دشمن و کو مهرهکو                     گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار
 (71ص ،4963باستانی پاریزی،) 

 .کند یمو بیتی با مفهوم انذار بیان  دهد یمباستانی از ورود زنان به سیاست بیم 

 .تمثیل عنوان به کند یمدر امر سیاست موفق باشند این بیت را بیان  توانند ینم تیدرنهاو در بیان اینکه زنان 

 بیا دست ازین مار نه سر بشوی             برو ترک این دار شش در بگوی             

 (11همان ص ...)چه بر پشت خاک و چه بر روی تخت               چو بردی ازین تنگ بیغوله رخت         

که ابتدا شعر خواجو به دلیل وجود واژه مار  رسد یمبیشتر به نظر  درواقعکه  بیتی از خواجوی کرمانی را ذکر کرده است

 گونه نیارا در متنش جا بدهد و به موضوع ربطش بدهد و  آنی ا گونه بهن نویسنده رسیده است و سعی کرده است در آن به ذه

 .نبوده است که مطلب قبل باعث تداعی این شعر شده باشد

 این سخن بشنو که مروی از زبان سنجر است               شد دهان حرص سنجر پر ولی از خاک مرو   

 (11ص .همان) .حلقه ماری کرده حلقه در دهان اژدر است         ی      ا حلقهنی در گنجی و در وی هرکجا بی       

 عنوان بههمین بیت را  درواقعبیان کرده است و  ی پایانی از مطلبی که راجع به سیاستریگ جهینتبرای  آورد یمبیتی را 

 .کند یمنتیجه بحثش ذکر 

 (11 ص .همان...)رسد ینماین راه مارپیچ به پایان             رسید     عمری به کوچه گردی زلفش به سر     
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بیت برای پایان بخشیدن به مقدمه کتاب مار در بتکده کهنه که هدف از بیان این بیت بیان این مطلب به زبان شعر 

 .ی نیستشدن تمامسیاست سر دراز دارد و   رشتهطوالنی و مفصل شده است و  اش مقدمهاست که 

 (41ص همان،) یریامفقیری در لباس خود                امیری در لباس خود فقیری                  

در شعر نیز ایهام دارد به همین شخصیت و « امیری»آوردن بیتی در تکمیل شرح زندگی مهندس محسن امیر که 

 .این بیت را انتخاب کرده است رینظ کمی ا قهیسلباستانی پاریزی با دقت و 

 (416ص همان،) .یا من خبر ندارم، یا او نشان ندارد            نشانی زان دلستان ندیده     کس چیهیا       

 .کتابی بوده است و موفق به پیدا کردن آن نشده است این قضیه که باستانی در پی نسخهبیت هم مفهوم با 

 (413ص .همان) .وظیفه گر برسد، مصرفش گل است و نبید   

خبیصی  میمحمدابراهاز میرزا  گیری از کاری که انجام داده و حق التالیف کتابیجهینت در آورد یمز حافظ را مصراعی ا

 .را که تجدید چاپ کرده را افطاری داده است

 (444ص ،4964باستانی پاریزی،) یبلبلنی پر پروانه سوزی نی نوای           بر مزار ما غریبان نی چراغی نی گلی        

کجاست و اینکه شاید در بالد هند غریب  داند ینمخبیصی که  میمحمدابراهاز حدسیاتش راجع به مقبره میرزا بعد 

 .آورد یمکش شده باشد بیتی 

 (443ص همان،) یروزکه این بابا به عشق لیلی مجنون شود               ۀ منجم طالعم چون دید در طفلی کشید آ

 .دهد یماو را به شعر و ادبیات نشان   عالقهه هندی ک آوردن شعری از صاحب سفینه

 (421همان، ص) .دهم جان در غمت ای جان بیامی          جان به لب آمد بیا جانان بیا                         

 (همانجا) .کسی به خانه تاریک بی چراغ نرفت          رفتن      توان ینمبه کعبه بی دل روشن          

بیت از هرکدام از این شاعران  کی .هندی آمده است  نهیسف  تذکرهمقایسه دو نفر از افرادی که نامشان در  در معرفی و

 .کند یمرا ذکر 

 زلف لیلی بدست مجنون داد           پنکی را کسی که افیون داد                       

 (422ص همان،)است پنکی نیست محض تریاک                باک یب  و  مست  و  ی الابال                   

این عالقه  گر انیباست و این شعر او نیز  کرده یمبه تریاک پنکی تخلص  اش عالقهآوردن شعری از فردی که به خاطر 

 .است

 (422ص همان،.)ام شدهبه این محیط کرم گرچه آشنا         کفم چو کاسه گرداب همچنان خالی است          

 .از رافع کشمیری که خان بهادر هزار روپیه به او صله داد این بیت را از وی بیان می کندۀ کوتا بعد از معرفی

 عرق اندر مسا ماتم دویده         ی نوخریده      ها کوزهچنان چون ...                

 (422ص همان،)...مرا جامد مپندارید آبم          من ایرج نیستم امشب شرابم                         
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ایرج میرزا به ۀ عالقبیتی از ایرج میرزا در پانویس آورده که هم مفهوم با شعر پنکی است و سرودن این شعر به دلیل 

 .شراب است

 (429ص همان،) .طفل اشکم چه قدرها شوخ است               رفته از دامن صحرا بیرون                   

شعری که شاعرش دقیق مشخص نیست مثال  عنوان بههندی آمده و نویسنده آن را  ۀنیسفبیتی از شاعران دربار در 

 .آورده است

 (اوالد انوشیروان عادل) .ما فی الضمیر آینه از آب روشن است         روشن است       تاب یباز گریه حیرت دل      

 (424ص همان،)است ل رو به ما کرده هزار شکر دم قت        جفا کرده است        وفا یباگرچه دم به دم آن  

هندی که نویسنده آن را معرفی کرده   نهیسفشعری از نوادگان انوشیروان عادل و نوادگان شاه نعمت اله ولی که در 

 .نام برده شده است ها آناست، از 

نام  پردازد یمی هند  نهیسفبه همین ترتیب نویسنده در مقاله سوم کتاب مار در بتکده کهنه که در آن به معرفی  

 .آورد یمهمراه با یکی دوبیت از اشعارشان را  ها آناز ۀ شاعران و معرفی کوتا

  یسبویا سبو بر سنگ زن، یا سنگ را زن بر               زیرکی ناسازگار      وساده مباش ۀ ابل      

 (492ص ،4964باستانی پاریزی،)

 .کند یمبراعت استهالل بیان   وهیشه در ابتدای مقاله سوم کتاب بیتی از سنایی را ب

 (493ص همان،) .ور سوی کعبه شوم راهب دیرم دانند             سوی دیرم نگذارند که غیرم خوانند            

تا شناخت نسبت به کسی ندارند و تصور  ها انسان دیگو یمبیتی را در تایید کالمش و هم مفهوم با کالم خود که 

 .کند یمایشان مفید است، نسبت به او رفتار نیکو دارند در غیر این صورت رفتارشان تغییر بر که فردی کنند یم

 (491ص همان،) .نه هر آن کو اندر آخور شد خر است              میر آخور دیگر و خر دیگر است                 

 .کند یمدر بیان تفاوت تاریخدان با تاریخ خوان این شعر را در پانویس ذکر 

 میا مودهیپراه طاعت را به جان                    میا بودهما هم از اول فرشته                  

 (493ص همان،) یاندکنیست در اخالصمان شک                  گر فلک انداخت بین ما شکی                  

 .هم هستند نفکیالی جز شناس باستانشعری در بیان اینکه تاریخ و 

 سر کیقبادی و اسکندری است               هر آن پاره خشتی که بر منظری است          

 (441ص همان،) .نموداری از قد سیمین تنی است              هر آن شاخ عرعر که در گلشنی است             

 .کنند یماستخراج  ها سفالو  ها خشتدر توضیح کار باستان شناسان که اطالعات تاریخی را از اشیا جزیی و حتی تکه 

یی دنیا و وفا یبکه منظور خواجو چیز دیگری است و  البته .آورد یمی پاریزی شعری از خواجو را با همین مفهوم باستان

 .ی انسان و مقام او را در شعرش مدنظر داشتهارزش یب

 سیری بوده است پیمانه حریف گرم                 راهب خم باده پیر دیری بوده است            
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 (444ص همان،) .دردی کش عاقبت به خیری بوده است               این مشت گلی که گشته خشت سر خم    

که به مضمون فانی شدن جسم آدمی بعد از مرگش و تبدیل شدن به خاک و  کند یمشعری از راهب اصفهانی را ذکر 

ربط  ها آنی و کشفیات زیرزمینی شناس باستانی پاریزی شعر را به بحث که باستان در جایی اشاره دارد اش ذرهپراکنده شدن هر 

 .دهد یم

 (442ص همان،) .پیر در خشت خام آن بیند               آنچه در آینه جوان بیند                        

کتاب در قطع خشتی در میان خشت و گل اماکن تاریخی چند هزار ساله،  ها آندر بیان کار باستان شناسان و کشفیات 

خشت اماکن با کتاب در قطع خشتی با موضوع بیان تاریخ و تجربه   سهیمقاو با بیان این شعر به  شود یمدر ذهن وی تداعی 

 .پردازد یم

 (432ص ،4964باستانی پاریزی، ) .صلح کل کردیم با کل بشر   

 ونددهندهیپی علمی شناس باستاناین مفهوم که بعد از توضیحات مفصل راجع به باستان شناسی شعر مولوی را در بیان 

 .بین اقوام است ذکر می کند

 (433ص همان،) .دیدرآاگر پای من به سنگ  نعوذباهلل               سبو به دوش و صراحی به دست و محتسب از پی

 داند یمآوردن بیتی که نویسنده دنیای امروز را مصداق این شعر 

 دانید مرا کار چه باشد به خراسان            زمین در شاهنشه ایران     ای ملت                     

 (461ص همان،)خواهم شکند این و نخواهم شکند آن             بر سنگ زنم شیشه و بر شیشه زنم سنگ           

ان است که در خود باستانی مصداق ظرافت عمل و کار باستان شناس  گفتهکه به  آورد یمشعری از نشاط اصفهانی 

 .ی خود باید با دقت باالیی عمل کنند که ظروف و اشیا در حین کاوش شکسته نشوندها کاوش

 (461ص همان،...)و کوزه خر و کوزه فروش گر کوزهکو    

-ی آب به ذهن نویسنده میکش لولهکوزه و جریان تاریخی عدم استفاده مردم از کوزه بعد از   واژهشعر خیام بنا بر تداعی 

 .سد و آن را ذکر می کندر

 (462ص ،  همان) .بیا و کشتی ما در شط شراب انداز   

 .افتد یمبعد از بیان واقعه تاریخی غرق شدن کشتی یونانی حامل شراب در دریا به یاد این شعر حافظ 

 (462ص  ان،هم) .هالل عید از جیب افق هویدا شد               کلید میکده گم گشته بود، پیدا شد            

 .آورد یمموضوع  تناسب بهو این بیت را  کند یمی صحبت شناس باستانعلم   لهیوس بهدر مورد کشف راز در تاریخ 

 نیز ناموزد ز هیچ آموزگار            هر که نامخت از گذشت روزگار                     

 (444ص همان، ) .ز همه بد بر تن تو جوشن استو             دانش اندر دل چراغ روشن است                    

 .کند یماز زندگی رودکی و صحبت بر سر نابینا بودن یا نبودن وی شعری از وی را بیان ۀ بعد از بیان کوتا
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 (442ص  همان،) ....در جستجوی مشعل تاریک مردگان               در ژرفنای خاک سیه، باستانشناسی            

ی که در گوری مشغول کارش بوده و عقرب او را نیش زده و مرده شناس باستانریدون توللی در مورد مطلع شعری از ف

 .است

 (431ص  ،4964باستانی پاریزی، ) .گرگی به لباس میش پیدا شده است

لباس مردانه پوشیدن خانم دیوال فوا مستشرقی که برای تحقیقات باستان   هیقض مربوط به مصرعی را ذکرمی کند که

 .شناسی به ایران آمده و مجبور شده به دلیل جو ایران لباس مردانه بپوشد

 چون ناییمۀ پرمشغله و میان ت            ماییم که در هیچ حسابی ناییم                         

 (436ص  ،همان) .آن ذره که در حساب ناید ماییم               آن دم که حساب نقد مردان طلبند                 

 شده مطرحبا موضوع  کهاست   آنیا شخصی و از قلم افتادن ۀ نیاوردن گرو حساب به ها آنبیان اشعاری که مفهوم 

 .باستانی که از قلم افتادن دورانی از تاریخ است هماهنگ است

 (211ص  همان،) .خریدار بازار بی رونق اند           کسانی که مردان راه حق اند                           

 .آورد یمو تمام حکایت را در زیرنویس  آورد یمبیتی از حکایت سعدی را   آنی رونق یبی و شناس باستاندر دفاع از 

 .خرد یمشکایت زنی از شوهرش که چرا جنس بنجل از کاسب محله  تیحکا

 گویا و خموش دیدم دوهزار کوزه            کوزه گری بودم دوش      ۀ در کارگ               

 (241همان،) .کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش                ناگه یکی کوزه برآورد خروش                      

تصویری از کوزه در کتابش چاپ کرده و زیر تصویر شعر معروف خیام را آورده در بیان این مطلب که دنیا و آدمی 

 .ماند یممرگ است و فقط اثر دست است که باقی  ناپایدار است و سرانجام همه نیستی و

 (243ص  ،همان)1.در دایره قسمت اوضاع چنین باشد             جام می و خون دل هر یک به کسی دادند         

 .از ابتدا به بیچارگی گره خورده است ها یبعضو اینکه سرنوشت  آورد یمی عالم بیت ها یناخوشو  ها یخوشدر تقسیم 

 (229ص  همان،.)آن خشت بود که پر توان زد                 الف از سخن چو در توان زد                        

نصیبش نشد، این بیت شعر از  اش یمال خشتی که خودش چیزی از مال خشتی تاریخی از سرگذشت ا واقعهدر بیان 

 .شود یمصرفا به دلیل دارا بودن واژه خشتمال در ذهنش تداعی  نظامی

 (224ص  همان،) .سند به دست فریدون، قباله دست قباد             همیشه مالک این ملک ملت است که داد            

 .پردازند یم ها آنمردم هستند که به دیدن از  ها موزهبیت شعری در این مفهوم که مالک حقیقی اشیای 

 ز دانش میفکن دل اندر گمان               میاسای ز آموختن یک زمان                          

 همه هرچه بایستم آموختم                 چو گویی که کام خرد توختم                        

 که بنشاندت پیش آموزگار                 یکی نغز بازی کند روزگار                             

 (291،ص 4964باستانی پاریزی، )
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ی و سایر علوم شناس باستاندر علم  ما دیگو یمموضوع بحث که  تناسب بهردوسی با مفهوم آموزش علم که شعر ف آوردن

 .بدون توجه به اینکه ایرانی هستند یا بیگانه کمک بگیریم باید از متخصصان علوم

 (299ص  همان،) .خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد                در محفلی که خورشید در آن بسان ذره است    

 .نویسنده در بیان فروتنی خود و مناعت طبع و فروتنی پیشه کردن در مقابل بزرگان این بیت شعر را بیان می کند

 (294همان، ص) .تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری               ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار است     

اینکه اسباب کار فراهم است و انسان اهل عملی الزم است که حق نانی را که به کف  در بیان آورد یمشعر سعدی را  

 .را ادا کند آورد یم

 بیرون نشود ز کاسه و کوزه ما                تا نان حرام و آب یک روزه ما                     

 (294ص همان، ) .و بر نماز و بر روزه ما بر طاعت              می خندد روزگار و می گرید دهر                   

و  کند یموی نیز به این نکته اشاره  خود .نام مقاله که کاسه کوزه تمدن است تناسب به آورد یمرباعی از شاعر کرمان 

 .زند یمرا به سنگ  هیما کمهمه متظاهران   کوزهشاعر در این شعر کاسه  دیگو یم

 (241 ص همان،) .دم پاکش افسون احیای تست             ای توست    پس آموزگارت مسیح                   

ی تاریخی داشته است شعری را که این دانشجو در ابتدای ها پژوهشدر شرح احوال دکتر صدیقی که تالش بسیاری در 

 کتاب خود در قدردانی از اساتیدش چاپ کرده است را نوشته است

 (243ص  همان،) میالغرچندان فتاده اند که ما صید              کمند     سعدی تو کیستی؟ که در این حلقه      

و محبوبیت دکتر غالمحسین صدیقی میان شاگردانش و بیان اینکه خود از  ها تالشباستانی پاریزی بعد از ذکر  

 .کند یمعدی بیان و شعری با این مضمون از س داند یمشاگردان این استاد تاریخ است خود را از کمترین شاگردان وی 

 هم نکند از پای مردم دین یک از صد خارها              گر سیاست بر سر دنیا گل عزت نزد                  

 (924ص  همان،)مارها کشته شد هم مارگیر آخر به نیش          هم سیاست این سیاست پیشگان را درگرفت           

بیت از  دو .منظور از مار، در این قصیده، سیاست است. باستانی پاریزی است  ودهسردر مورد مار  تاریخ و سیاستۀ دیقص

 .این قصیده را آورده است

 گرچه بر دیگری قضا باشد           آید            آسمان   کز   بالیی  هر                  

 (994ص  ،4964باستانی پاریزی، )باشد ه انوری کجا خان                 دیگو یمبه زمین نارسیده                           

و خاک نکبت این غوغا  رسد یمغوغای آن به کرمان هم  دهد یمی رخ ا نقطهدر بیان اینکه هر بال و بدبختی که در هر 

 .کند یمدوبیتی از انوری در همین مفهوم در پانویس ذکر . ندینش یمبه سر و روی مردم کرمان 

 .که هجران نیست در پی وصل معشوق خیالی را                 میآ ینمتاب آن کمر بیرون  ز فکر پیچ و        

 (994ص  همان،)
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تاریخی دو نیم کردن زن روستایی خانم خاوند به ذهن ۀ واقعبیان شعری که صحبت از کمر یار دارد و در پی بیان 

 .شود یمباستانی باغیرت تداعی 

 (993ص  همان،) .قطع امید از آن موی کمر نتوان کرد               فتاد گذر نتوان کردراه باریک چو ا                

 .گذرد ینمی از این موضوع سادگ بهو  شود ینمموضوع کشتن خانم خاوند  الیخ یببیتی در این مفهوم که باستانی 

 (944همان،) .ست بر مسلمانیهزار خنده کفر ا          در جهان این است      اگر حقیقت اسالم             

 .پرداختند گناهان یبشعری در اعتراض به اسالمی که با اسم آن به ایران حمله آوردند و به کشتن 

 (جا همان) .برون دیآ یم باک یباز دوصد عاشق یکی           کار هرکس نیست صائب، سینه بر خنجر زدن        

 .ی جسارت آن را نداردهرکسست اما شعر در این مفهوم که اعتراض به ظلم واجب ا

 کجای بیشه دوری دگربار          کجای این شب تار       دانم ینم                       

 پلنگی از درختی ناگه افتاد             که در باد    ندیب یمخواب ۀ گیا                   

 (جا همان) .پس آن گه سیلی از خون بیشه را برد              فتاد اما به روی آهویی خرد                          

که به گفته باستانی  کند یمتاریخی کشتن خانم خاوند در پانویس ابیاتی از مثنوی نوذر پرنگ را ذکر   واقعهدر ذکر 

 .گویی در حق میان باریک همین زن بخارایی این مبهمات از آسمان به زمین افتاده است»

 (942ص  همان،) .سوزد یمآتش که گرفت خشک و تر             آفت زهد خشک و دامان تر است     عشق،         

اینکه در پی هر ظلمی،  کند یمی ریگ جهینتو از آن  کند یمکه متناسب با مطلب تاریخی است که بیان  آورد یمبیتی 

 .کند یمو خوب و بد را نابود  گرد یدربرمهمه را  آتشانتقامی است که همچون 

 شکسته بهتر باشد از ایمان مصنوعیکه این ب               ایمان مرا یارب مگیر از من بسته شکسته      

 (932ص  همان،) 

ی عربی در میان ایرانیان اصیل بنا بر مالحظات ها نام ادشدنیزورود اعراب به ایران و   واقعهبعد از بیان تاریخ و شرح 

که دارای مضمون گرفتار تصنعات شدن،  کند یمی خود اشاره تیوال همی نیاالم روحز شعر محمود سیاسی در پانویس به ابیاتی ا

 .هست

 (934، ص4964باستانی پاریزی، ) .دور ریتا و سوفیا لرن است         نیست          اعتصامی    پروین     دور            

  واقعهرونق کسی یا چیزی است که با   دورهم ان تمام شدن که مفهو کند یمشعری از ناظرزاده کرمانی در پانویس ذکر 

 .ی عربی تناسب داردها نامی فارسی و روی کار آمدن ها یگذار نام  دورهتاریخی تمام شدن 

 (934ص  همان،) .بازنجستکه خواجه خاتم جم یاوه کرد و             زبان مور به آصف دراز گشت و رواست            

و زبان در حق او دراز  گذرم ینم درکه از او  کند یمی از کارهای ابومسلم خراسانی گالیه دارد و خود بیان باستانی پاریز

 .کند یمی نیز از حافظ در همین مفهوم بیان تیب .مکن یم

 (941ص  همان،) .فرهاد کند یمکوه بیهوده              شد       خسرو   کام  به    شیرین   لعل        



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

99 
 

 .را خالفت عباسی برد اش بهرهناسب با سرنوشت ابومسلم که تالش کرد و بیتی مت

 (944ص  همان،) .شراب سرکه نشد سرکه را شراب کنیم            فقیه شهر بیا تا که انقالب کنیم                        

و تمام  رسد یمه مقام وزارت بوده است و با سیاست ب فروش سرکهتاریخی به قدرت رسیدن ابوسلمه که ۀ واقعبعد بیان 

 .کند یمبیتی بیان  شود یمو پوچ  دهیفا یبی ابومسلم ها تالش

 اند آوردهخار ما خوردیم و ایشان گل به دست                 اند بردهرنج ما بردیم و گنج ارباب دولت           

 (414ص  همان،)اند  بردهش از نزول ما به منزل رخت ما پی           گر حرامی در رسد با ما چه خواهد کرد از آنک     

و قدرت و  دهند یمرا همیشه مردم انجام  ها جنگو  ها انقالبدو بیت از خواجوی کرمانی در بیان این مفهوم که 

 .شود یممنفعتش نصیب افراد دیگر 

 (441همان،) .را شب غم یاد کنیدیاری آن است که ما              روز شادی همه کس یاد کند از یاران                 

. بر کرمان و یزد مسلط شده بودند ها افغانبیان وفاداری حاکم کرمان به صفویان در روزهای پایانی حکومت صفویان که 

 .کند یماین بیت از خواجو با چنین مفهومی را بیان 

 (442ص  همان،) .تن دریا نه چشم طوفانیمنه پولک                حباب آب سواریم و باد در سر ماست                 

به  ها یسیانگلو  ها یهلندتاریخی که مردم کرمان تا پای جان و در بدترین شرایط حاضر به تسلیم کردن   واقعهدر بیان 

 .کند یمبیان  ی در وصف مردم کرمان و مهمان نواز و غریب نواز بودن کرمانی هاتیب .افاغنه نشدند

 (444ص  همان،) .اند دهیآفر سوزوگدازما را برای                خط سرنوشت خویش      میا ندهخواشمعیم و         

 .اند دهیکشیی که در طول تاریخ ها یسختبیتی دیگر در وصف مردم کرمان و 

 زاده خسرو خراسان نیست                  القدر لیجل     سید   این   مگر                     

 (422ص  ،4964پاریزی، باستانی ) 

، یکی از هواداران مصدق را مهندس رضوی کند یمرا در بعضی وقایع تاریخی بیان  ها یکرماننقش  آنکه از بعدنویسنده 

شعری را که حبیب  این موضوع بیت مطلع تناسب بهو  شده محکومکه اهل کرمان است و به ده سال زندان  کند یممعرفی 

و چند بیت دیگر از این شعر را نیز در پانویس  آورد یمکردن آن برای شاه ایران سروده است را  آزادیغمایی برای درخواست 

 .آورد یم

 آن دل که با درد تو خواهد مرهمی ریش باد               ی امن و آسایش بالستباز عشقدر طریق        

 (426ص  همان،) 

است که مجدزاده  بیترت نیا به هیقض .را بیان کرده است را که پشت چک مصدق نوشته بود بیتی از بهرام مجدزاده

 عنوان بهاما مصدق چکی را  اند ندادهوکالت مصدق را در شرایطی بحرانی قبول کرده است اما اجازه ورود وی به دادگاه را 

 .فرستد یمو چک را پس  سدینو یمو مجدزاده بیت زیر را پشت آن  فرستد یمبرای او  الزحمه حق

 (421ص  همان،) .در سود و زیان اند چاهبر سر          یوسفی در چاه و این کنعانیان                            
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است برای اوضاع دورانی از ایران که مصدق و مهندس رضوی و دکتر صدیقی که افراد  آوردهتمثیل   وهیشای بیت را به 

 .بردند یمالیقی بودند در زندان به سر 

 (491ص  همان،) .گویا که خدا خواسته کآباد نگردیم               ده کهنه به نزدیکی کعبهچون بتک         

الهام گرفته است و در آن بتکده کهنه استعاره از کرمان است و بیت در بیان  آنبیتی را که باستانی نام کتابش را نیز از 

 .ی کرمان استها تیمحروم

 رهند یمتا ز شر فیلسوفی                 اند هابلبیشتر اصحاب جنت                   

 (493ص  همان،) .تا کند رحمت به تو هر دم نزول             خویش را عریان کن از فضل فضول           

 ی دکتر صدیق و قدرناشناسی مردم از ویها ییجوی تحقیقاتی و فلسفه ها تالشی حاصل یب

 .داند یممضمون این شعر را حاصل و برآورد فلسفه جویی  و .کند یمبیان  ی شعر موالنا راحاصل یبکه در بیان این 

 (449 ص همان،) یرزنیپچه غم خورد که بمیرد چراغ            ی که وکیل است بر خزائن باد     ا فرشته      

 .آورد یم نابود شدن باهمو خشک  تر مفهومشعری را در  هیام یبنطرفداران  کشتاری تاریخی ا واقعهدر بیان 

 (463همان،) .کز تشاور سهوها کمتر شود           امرهم شوری برای این بود                          

جدیدی نیست و همواره وجود ۀ دیاکه تشکیل حکومت جمهوری و مشورتی  پردازد یم مسئلهدر بیان تاریخ به ذکر این 

که در  پردازد یمسپس به بیان شعری از موالنا « تازه نیست زیچ چیهه زیر این آسمان پرستار»باستانی  داشته است و به قول

 .کند یمآن مولوی تشویق به مشورت 

 افزا روحو  فرحناک استبرین گشته  چو فردوس            دیار قبه االسالم بلخ امروز در معنی              

 جان من آمد ندا از عالم باالبه گوش              درون خلوت او دوش بودم معتکف جامی       

  نگ و کورو کرکه صحت یافتند اینجاهزاران گنه ازین بهتر                 ۀ ن مجو دیگر گوابرو برها  

 (463 ص،4964باستانی پاریزی،)

 یک شبهه باقی صورت بهی به این موضوع که ابومسلم جسد حضرت علی را به بلخ انتقال داده است که در تاریخ ا اشاره

نیست اما بر دیوار گنبد مزار امام  اثبات قابل مسئلهباستانی پاریزی طبق اسناد قدیم اصال و ابدا این   گفتهمانده است و بنا به 

که نویسنده  اند نوشتهمجعولی که اصال به سبک موالنا جامی شباهتی ندارد به نام این شاعر انتساب داده و   دهیقصعلی در بلخ 

 .را در کتابش ذکر کرده است میآوردرا که این چند بیت از آن 

 (464ص  همان،) .کشد یماین ترازو سنگ و گوهر را برابر 

من در  دیگو یممتناسب با بحث نویسنده است که  داردبه شیوه تضمین در متن آورده است و مفهوم رعایت عدالت را 

 .میگو یمبیان تاریخ عادالنه سخن 

 ی او دلش در بیم استخرد یبکز                 یم استبسیار ابله که عاقلش تسل        

 (411ص  همان،) .ره دادن او نه از سر تعظیم است                گذرد یماز کوچه تنگی که خری         
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 درواقعنصر سیار دشمن اوست به دیدار او رفت و  دانست یم نکهیو بااکرمانی و کاری که انجام داد  حال شرحبیتی در 

 .هانه و عاقالنه به استقبال مرگ حتمی خود رفتآگا

 (414ص  همان،) .ما و زلف تو جمعیم هر دو در پریشانی               ییرو هیسما و خال تو فردیم هر دو در          

شعر را  و این داند یمحماقت از یک قماش   مسئلهی کرمانی و ابومسلم هر دو را در ها یگرو نادانی ها تیخربعد از بیان 

 .کند یمدارد را بیان  مسئلهکه مفهومی مشابه این 

 نهاد از درد و حسرت بر دلم کی                سپردم دل بدو از جهل تا او                     

 (413همان،...)ترکت الرای بالری میگو یهم                چو بومسلم کنون زان کار بی رای              

که خود ابومسلم هم در یک جا به حماقت خود اقرار کرده است و  کند یمبیان  کند یمحماقت ابومسلم آنجا که ذکر 

 ریمج( ترکت الرای بالری)گذاشتم  جا همانگفته که من حماقت کردم و عقلم را همان روز که ری را فتح کردم  صراحتاً

 .بیلقانی نیز شعری در همین موضوع و واقعه دارد

 مرا گفتا که با نادان نپیوند                طلب کردم ز دانایی یکی پند                  

 (444ص  همان،) .نباشی تر ابلهوگر نادانی                 که گر دانای عصری خر نباشی                

 .دو بیت از سعدی را در پانویس ذکر کرده است که در بحث از خر به ذهنش رسیده است

 (جا همان) .تا شناسد شاه را در هر لباس                ی خواهم که باشد شه شناسا دهید           

ناخت عاقل از نادان باید بصیرت شی است که در آدمهستند و این ۀ ی خر و احمق در هر مجمع و جایگاها انسانخر و 

 .کند یمذکر را  آناست که نویسنده  آوردهنیز این مفهوم را در بیت  موالنا .داشته باشد

 پیش تو جهان رسم ادب می برزید               دیلرز یمشاها فلک از سیاستت                

  دیارز یممملکت بدین  همه آنتا                ی کجاست تا در نگردنظر صاحب            

 (439، ص4964باستانی پاریزی، )

 .اند بودهی ریگ شکلواره در حال فروپاشی و که در طول تاریخ هم ها تیحاکمی ارزش یبدر بیان 

 راست چون اره زبانت همه دندان گردد                هر زمان از پی خاییدن عرض دگری         

 (436ص  همان،) .آسیایی است که بر خون عزیزان گردد           دل بر این گنبد گردنده منه کاین دوالب        

در نوشتن صحیح است و بیت دوم در  میها ییپرگوبیت اولش در حق من و  دیگو یمو  ردآو یمنویسنده دو بیت شعر 

 .حق اهل سیاست

 اشعار عربی 1-1

 (241 ص همان،) .غداه جال الفوارس عن تمیم                نفی عنی العزاء و کنت جلدا  -

لند باال از قبیله خزیمه مرا با صمیمیت ام، بانوان ارجمند و بپرسد من همان شیر مرد زخمی و خستههرکس از من می»

 . «پرورش داده اند
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معنی فارسی آن را در  سندهینو .است خراسانآخرین والی اموی در .(هی 494متوفی )شعراز نصر بن سیار اللیثی الکنانی

بیت در بیان وقایع تاریخی  جنگ کرمانی با نصر بن سیار و کشته شدن تمیم فرزند . است آوردهمتن و اصل شعر را در پانویس 

 .نصر به دست سپاه دشمن است

 (13ص  ،9ج ،یتاریخ یعقوب)ویوشک أن یکون له ضرام  (246ص  همان،)اری تحتَ الرمادِ ومیضَ جمرٍ -

 «.آتش افروخته گردد یو زودا که پاره ها نمیبی خاکستر م انیدر م راآتش  یپاره ها دنیمن درخش»

شعر معروف  اش نامه  انیپاکه نصر در  کند یم ذکر .تاریخی نامه نوشتن نصر بن سیار برای مروانۀ واقعدر بیان 

 : کند یماین شعر را در پانویس ذکر  ی مصراع اولباستان .سدینو یمرا برای مروان « خاکستریه»

 (234ص  همان،) .عدوی بفدرحین خابت جدودها               کانت ربیعه ظافرت لعمری لقد -

 (363 ص،1،الدِّینَوری، أبو حنیفۀ ، االخبار الطوال(

 .«رزوهای خود نومید شد، با من مکر ورزید و با دشمن همدستی کردسوگند می خورم که ربیعه وقتی از آ»

ی پاریزی اصل شعر که عربی است باستان .کند یممطلع شعری که نصر بن سیار در پی مرگ کرمانی با آن ابراز شادمانی 

 .را در پانویس آورده و معنی آن را در متن

 (911ص  همان،)بِ من کل جانبِعلیک لیوثُ الغا/ محا السیفُ أسطارَ البالغۀِ وانْتحى -

 .«اکنون این شیرهای بیشه هستند که از هر طرف به تو حمله کرده اند. های بلیغ را محو می کندشمشیر نوشته»

  .طوالنی مروان نوشته استۀ نامبیتی که ابومسلم در جواب 

 (923ص  همان،) .و اخشی ان یکون له ضرام                اری بین الرمادِ و میضَ نار   -

 «.آتش افروخته گردد یکه پاره هامی ترسم و  نمیبی خاکستر م انیدر م راآتش  یپاره ها دنیمن درخش»

نویسنده ضمن بیان  .شعری که نصر وقتی در مقابل قدرت پسر کرمانی و ابومسلم کم اورد به مروان نوشت و فرستاد

 است تاریخی این بیت شعر را نیز به همراه نامه ذکر کرده  ۀواقع

 (همانجا) دهایبعکذالک منایا الناس یدنو        فاوردت کرمانیا الموت عنوه          -

 . «آری مرگ های مردم چنین است که دور آن نزدیک می شود ،ناچار با زور کرمانی را در کام مرگ فرو بردم»

 .را در پانویس ذکر کرده است است و باستانی آن آوردهشعری که نصر سیار از شادمانی کشته شدن کرمانی به زبان 

  .معشارَ ما فعلت بنو العبّاس                   فیهمُ  أمیۀُ    اهللِ ما فعلتو -

 (4/43مستدرک الوسائل، ) (933ص  ،4964باستانی پاریزی، )

هایى که  انجام داد بنى امیه با آنهمه جنایات و خونریزى (ع)به خدا قسم آنچه که بنى عباس در مورد فرزندان على »

 .«داشت باز یک دهم آن را نیز مرتکب نشده بود

 (4944انتشارات نوید ؛ ،4149 ص،4 ج بخشایشی، عقیقى ،چهارده نور پاک)

اس سروده بیان عب یبناین بیت عربی را که شاعری در حق  ها آنو حکومت دیکتاتوری  عباس یبنبعد از بیان ظلم 

 .کند یم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://lib.eshia.ir/الدِّينَوري،_أبو_حنيفة
http://lib.eshia.ir/الدِّينَوري،_أبو_حنيفة
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 (434ص  همان،...)انّا نَبیعُ الحقّ بالباطل                عُهُ ظَنَّ هارونُ و أشیااَ           -

 .«آیا هارون و یارانش گمان دارند که ما حق را به باطل خواهیم فروخت؟»

است  شده  اشارهدر شرح فراهم کردن مقدمات جنگ به این نکته نیز  دیالرش هارونتاریخی جنگ حمزه با ۀ واقعدر بیان 

چند بیت عربی را ذکر کرده به همراه معنی در پانویس که مفهوم ان در کل تعریف و . را سرود ها تیبن که شاعر سپاه حمزه ای

هر لشکری شاعری داشته است که  شود یمدر این واقعه این است که معلوم  توجه قابل نکته .تمجید حمزه و مذهب تشیع است

 .گی داشته استنقش پررن ها آنسپاهیان و انرژی دادن به ۀ یروحبرای تقویت 

 (443ص  همان،)الشَّبَکاتِ  إنَّما االِخْتِالفُ فی                   الْوُجودِ یَطْلُبُ صَیْدًا   مَنْ فی کُلّ -

 (مالهادی سبزواری)

 .«جوید و تمایز افراد فقط در وسیله به دام انداختن و آلت صید است ای را می همه کس در هر کاری طعمه»

رقابت  باهمهمواره  ها حکومتو  ها گروهۀ همدر طول تاریخ  هرحال بهدر بیان این مفهوم که  کند یمبیتی عربی را ذکر 

 .یا وهیشداشتند اما هر کس به 

 وحکم امثال 1-9

 فارسی 1-9-4

 (1ص  همان،) (.کرمانی المثل ضرب) .اوقاتش تنباکو بود

 (41ص  همان،) (.روی باد افتاده بود: انویس نوشتهی این مثل را در پمعنا همباستانی مثلی دیگر ) .در جوال شده بود

 (44ص  همان،) .فالنی از بس مار خورده، افعی گشته

 مار در آستین داشتن

 .گذارد ینممار پوست بگذارد خوی 

 (46ص  همان،) .از دولت سر کسی چیزی داشتن

 (93ص  همان،) .شود یمکنج لبش سبز  دیآ یممار از بس از پونه خوشش 

 (41ص همان )کردن اف سر زیر لح

 (44 ص همان،)بودن  رکاهیز آب

 (34ص  همان،)شد خورد زمین و برد آسمان 

 (62 ص همان،) .دندان مار را با نمد کشیدن یعنی با نرمی کسی را فریب دادن

 آوردن( شرق کرمان)به نیوکاسل آوردن، قطره به عمان سپردن، گل به گلستان هدیه کردن، خرما به خبیص سنگ زغال

 (441ص  همان،) .و زیره به کرمان بردن

برای مال فتح اله  چرخوو  خورند یمخود را  نون .شده المثل ضربعبارتی که در زمانی رایج بوده و بعد تبدیل به 

 (449ص  همان،) .سندیر یم

 (444 ص همان،) .چاه را پای دریا کندن

 (444ص ، 4964باستانی پاریزی، ) .سرنا را از سر گشادش به صدا درآوردن

 (444همان، ص ) .تاریخ ریختن کنایه از در چیزی کنده کاو کردنۀ کهن ابیآسبه  آب

 (436ص  همان،) .مور شبنمی طوفان است  خانهدر  

 (443ص  همان،) .هفتاد قدم دوری( گبر)گور از سگ هفت قدم و از 
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یهود را بخور و در خانه گبر  نون .است آوردهی در تضاد مفهومی با مثل قبلی و در مدح گبر در پانویس المثل ضرب

 (443ص  همان،) .بخواب

 (216ص  ،4964باستانی پاریزی،) .که باد نبرد دار نگهکاله خود را 

 (216ص  همان،) .آب دو نفر به یک جو نرفتن

 (244ص همان، ) .ی صد تا یک غازها حرف

 (294ص  همان،) .نان اجر شدن

 (994ص  همان،) .ی در خانه همسایهباز آتش

 (943ص  همان،) .معنای کم شدن ارزش کسی در .زین اسب جای خود را به پاالن شتر داد

موادری به کار می رود که کاری را درست و طبق اصولش  در (.مثل کرمانی) .شود یمبکارند تلخ  سروتهبادام را اگر 

 (941ص  همان،) .انجام ندهند

 (411ص  همان،) (.مانیمثل کر) .پیروزی صد پدر دارد و شکست عقیم است

 (446ص  همان،) .افتد یمموش توی چاه وسواسو 

 (441ص  همان،) .شود یمبه پایان نزدیک  اش مقالهبرای بیان این مفهوم که . آب به کرت آخر رسید

 (414ص  همان،) .دوستی به زور نمیشه و مهمونی به چوب و کتک: کرمانی المثل ضرب

 (449ص  همان،()مثل روسی) .کنند یم، ولی با عقلش بدرقه کنند یمآدم را با لباس استقبال 

 (449ص  همان،) .هستند بدبدرقه استقبال خوش ها یکرمان

 عربی و ترکی 1-9-1

 (493ص همان ) .أظهَرُ منَ الشَّمس و أبیَنُ من األمس

 (461ص  همان،) .البعره تدّل عَلَی البَعیر

 (231ص  همان،) .الحب و البغض یتوارثان

 .است «رد گم کردن»ترکی معادل مثل  المثل ضرباین . واژه ترکی و به معنای رد پا است زیا .ه گربه گم کردنایز ب

 (434ص  همان،)

مرتب در  که نندیب یم ها هیهمسامقصود چارپاداری است که »مثل ترکی )چاروادار ایو اولمانه قو نشونی در داولدوری

 .(.و حال آنکه جز کرایه مختصر چیزی ندارد اوستۀ یسرما کنند یمفکر  شود یم و بار شود یمو بسته  شود یمباز  اش خانه

 (433ص همان، )

 تلمیحات و اعتقادات عامه 1-1

 (1ص  ،4964باستانی پاریزی، ) .تلمیح به داستان مار و دربانی بهشت   

 (31ص  همان،) .دیآ یماعتقاد مردم که مار جفتی دارد و نباید او را کشت که جفتش برای انتقام 

 (34ص  همان،) .شوند یماست و پریان به شکل مار در عالم وجود ظاهر  بهتران ما ازاعتقاد مردم که مار از جنس 

 (34ص  همان،) .اعتقاد عامه به اینکه مار همان جن است

 (443ص  همان،) .امانت یمان گرفتن خدا از بندگان و ایهقران و پ تلمیح به ایه

 994و  962و  433 ص .قرآن تلمیح به آیه

 حکایات 1-0 

حکایت مار دو سر و وحشت مردم از این مار و وجود این اعتقاد و افسانه بین مردم که در فصلی از سال صحرا پر از مار 

 (49و  42صص  ،4964باستانی پاریزی،) .کنند یمی مهاجرت جمع دستهو مارها  شود یم
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 (41ص  همان،) .روایت تفاسیر قران و تورات حکایت مار و دربانی بهشت و فریب دادن آدم به

 (91ص  همان،)ماردوش اشاره به داستان ضحاک 

 (93 ص همان،) .مار و حیات جاودانۀ اسطور

از کتاب ... و انجیر و زیتون ازجملهآوردن حکایت انتخاب حاکم توسط درختان برای خود و مراجعه به درختان مختلف 

 (49ص  همان،) .عهد عتیق

 (62ص  همان،) .دلگشا عبید زاکانیۀ رسالز حکایتی ا

و هم عقل شدن با مردم در امر  رنگ همدر مفهوم  ی تاریخیها تیشخصآوردن حکایتی ضمن بیان تاریخ از زبان یکی از 

 (46ص  همان،) .سیاست

 (34ص  همان،) .اسکندر و اینکه او فرزند ژوپیتر استۀ اسطوراشاره به 

و آوردن همین روایت به شکلی دیگر از زبان طبری که در بیان اختالفات بین نژاد آوردن حکایتی از پادشاه یمن 

 (34ص  همان،) .تمثیل شده است دپوستیسفو  پوست اهیس

 (12ص  همان،) .مردم شمال هندوستان در احترام به مادر فولکلورحکایت 

انویس به بیان اصل حکایتی که این عبارت از را آورده است و در پ« میخور یم، ما از این نان رود یمتا این آب »عبارت 

باستانی پاریزی عبارت را به این مناسبت که تاریخ هم . شده است، پرداخته است المثل ضرباست و تبدیل به  شده  گرفتهآن 

 (443ص  همان،) .آورد یمنانی است که خداوند برای ابد توی کاسه ما ترید کرده است، 

تاریخی در چند جا اسم ضحاک را که شخصیتی از شاهنامه فردوسی اثر ملی ماست، ی ها تیشخصدر بیان تاریخ و 

 (412ص  همان،) .و تلمیح به حکایت ضحاک دارد آورد یم

 (223ص  همان،) .اشاره به داستان به دنیا آمدن رستم دارد

 ی در بیان تاریخشناس ییبایز 1-6

 کنایات 1-6-4

 میکن یمچند نمونه از این کنایات را ذکر . برد یمکه جذابیت کالم را باال  استفاده از کنایات متعدد در بیان تاریخ

 (6ص  ،4964باستانی پاریزی، ) .شوند یممردم سوار سرت 

 (496ص  همان،) .ماند یمکمیت اهل تاریخ لنگ 

 تشبیهات 1-6-1

ی است که ا گونه بهقاله از کتابش باستانی در هر م انیب .ها فصلاستفاده از تشبیهات هماهنگ با موضوع و عنوان کتاب و 

چند نمونه از تشبیهات وی را ذکر . چرخد یمتمام صنایع بدیعی و بیانی و انتخاب واژگانش حول موضوع و عنوان مقاله 

 .میکن یم

 (44ص  ،4964باستانی پاریزی،) .عدم رضایت مردم سر هفتمار 

 (43ص  همان،) .مار عینکی سیاست: مثال

 :معاستفاده از تشبیه ج

بی تبرزین، یک آرش تیرانداز بدون  نادرشاهمار خشمناک پرتوان دیگر چیزی نیست جز یک اشکبوس بدون اسب، یک  

 (64ص  همان،)...کمان، یک عارف قزوینی بی حنجره، یک استالین بی پولیتو
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یان مطلبش به عنوان فصل از اصالحات و واژگان کوزه، سفال و خشت در ب تناسب به «تمدن  کوزهکاسه »در فصل 

 (433ص  همان،) .کند یمکوزه را بیان   واژهنیز دالیل استفاده از  434در ص  و .کند یمفراوانی استفاده 

 (جا همان) .سبوی تمدن بشریت، سنگ آن در خود بشریت تعبیه شده است: مثال

 (461ص  همان،) .بگذرند سالمت به پل ضبط حوادثبا چه بندبازی باید از  دانند یماهل تاریخ 

 .ادبی است  جملهآن  به مشبهکه ۀ استفاده از تشبیه و ساختن تشب

 دیگشا یمرا  «حلقه رندان عشق» گرهیک مجهول قدیمی را، از نوع 

 .موردبحثموضوع  تناسب بهاستفاده از تشبیه و تکرار در بیان تاریخ 

 (244 ص همان،) .نعل اشکن خراسان پازده بود  گردنهدر  حمار خالفت مروان حمار

ی ها تکهمثل یک الیه نازک دنبه یا پیاز در میان : میکن یمتشبیه را بیان  به مشبهدر اینجا  ؛ کهاستفاده از تشبیه خاص

 (943ص  همان،) .گوشت پشت سر هم در یک سیخ کباب

 (946ص  همان،) .خود پرورد رحم قدرتدر ۀ خالفت اموی را چند ما تز یآنت  نقطه درواقعابومسلم 

شراب مستی برانگیز ی ابوسلمه تبدیل به فروش سرکهریخته بود، در  خم خیاالت خودی که ابومسلم در ا هسرکآن 

 (944ص  همان،) .دیکتاتوری شد

 (494ص  همان،) .یاس سفید است گل دستهبا موی سپید که در حکم 

 (439ص  همان،) .پناه برد مار غاشیه تدبیر مدنبه  عقرب جراره غوغای خلقاز بیم 

 ترکیبات بدیع 1-6-9

به کار  ناصرخسرواین ترکیب را به تبعیت از کالم  البته .مارتر.: که پسوند صفت است بر سر اسم «تر»مثل اضافه کردن 

 (94ص  ،4964باستانی پاریزی، ) .برد یم

 (493ص  ،همان) .هم به دنبال دارد زیزریرپاریزی است که باستانی است اما یک  درست ،ها آننام این دوست گمنام 

 (946ص  همان،) .بخار یببخارایی   شازده نیا .استفاده از زبان هنری

 گیرینتیجه

های نویسنده نتایج زیر اشارات ادبی و شگرد باستانی پاریزی درباره «کهنه مار در بتکده» با بررسی دقیق کتاب   

 .حاصل شد

تداعی   وهیشی کتاب خود به ها قسمته در بسیاری از نتیجه گرفت که نویسند توان یمدر کتاب مار در بتکده کهنه   

ربطی داشته  شده مطرحبا بحث یا واقعه تاریخی  ی در شعر کها واژهو صرف وجود  بیتی از یک شاعری به ذهنش رسیده است

تی را ذکر اکردن به این مطلب که اشعار زیادی را در ذهن دارد و فخرفروشی ابی دیتأکاست شعر را بیان کرده است یا برای 

اشعاری را که  ها قسمتای آن را به مبحث تاریخی ربط داده است و این باعث شده است در بعضی کرده است و به هرگونه
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یا  کند یمبه قول مایل هروی مقاالت باستانی پاریزی هواخوری  و باشندبا مبحث اصلی  ربط یب کامالًنویسنده ذکر کرده است 

 .از چوب و کاغذ گرفته تا لوله قوری و شیشه ساعت چسباند یمرا به هم  زیچ همهثل چسب اوهو به قول ایرج افشار باستانی م

ه باعث شده است تشبیه و کنای خصوص به الیصور خ ،عامهو اعتقادات  تاحیتلم ،حکم و امثال ،اشعار فارسی و عربی   

 .ادبی پیدا کند متن تاریخی صبغه

در متن  بار کتقریبا هر دو صفحه ی کند یممن روایت تاریخ به متن خود اضافه یی که نویسنده در ضها تیرواشعرها و 

وی از شعر شاعرانی همچون سعدی، حافظ، نظامی، صائب، شاعران سبک هندی که نام . شوند یماصلی یا پانویس پدیدار 

 .کندهستند، استفاده می  تر ناشناخته... همچون  خفاف، پنکی، رافع کشمیری و ها آنبسیاری از 

ی ها سرودههایی مثل آوردن ضرورت بهبنا  ها قسمتوی فارسی هستند اما در بعضی   مورداستفادهبیشتر اشعار    

عرب بوده است، به ذکر اشعار عربی نیز  ها آنیی که نویسنده ها نامهیا آوردن متن  اند بودهی تاریخی که عرب ها تیشخص

 .کند ینمذکر  غالباًاین است که نویسنده نام سرایندگان اشعار منقول را نکته قابل تامل در این کتاب . پرداخته است

افزوده شده به متن  وحکم امثالبه این نتیجه نیز رسید که اشعار و  توان یمبا بررسی اشارات ادبی در این کتاب    

تضمین در متن،  قبل گاه به شیوهمطلب  دیتأکگاه برای . تاریخی درست در کنار روایت اصلی او از تاریخ نقشی و کنشی دارند

 .گاه فقط صرف تداعی و گاه برای فخرفروشی نویسنده به اینکه اشعار زیادی را در خاطر دارد

 :فهرست منابع ومآخذ

 هاکتاب(الف

 .آگاه: ، ترجمه فرزانه طاهری، تهراندرآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات ،(4913(اسکولز، رابرت،

: ، تهرانباستانی پاریزی و هزاران سال انسان، (4931)، (گر مصاحبه) یضیفکریم و  میراهمحمدابباستانی پاریزی، 

 .اطالعات

 .زرین: ، تهرانمار در بتکدۀ کهنه ،(4964)، -----------------------

 .نشر خرم: ، قمسخنوران معاصر ایران، (4919)، محمدباقربرقعی، 

 .نیلوفر: تهران ،واژگان اصطالحات ادبی، (4913)حسینی، صالح، 

 .مروارید: ، چاپ دوم، تهرانفرهنگ اصطالحات ادبی، (4913)داد، سیما، 

 .سمت: ، تهرانانواع نثر فارسی، منصور، (4941)یی، رستگار فسا

 .طرح نو: ، ترجمه عباس مخبر، چاپ دوم، تهرانراهنمای نظریۀ ادبی معاصر، (4912)سلیمانی، محسن، 

 .میترا: ، چاپ دوم، تهراناشارات فرهنگ، (4941)شمیسا، سیروس، 

 .فکر روز: ، تهرانفرهنگ اصطالحات نقد ادبی از افالطون تا عصر حاضر،  (4914)مقدادی، بهرام، 

 .کتاب مهناز: ، تهرانیسینو داستانهنر   نامه واژه،  (4911)و میمنت،  میرصادقی، جمال

 .فرهنگ معاصر: ،تهرانفارسی ادبیات تانی درداس اشارات فرهنگ اساطیر و ،(4946)، --------------------
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 .32-41، صص 4944، آذر و دی 46ش ، بخارا، «من و دکتر باستانی پاریزی»(. 4944)اشراقی، احسان، 

، 911و  233، سال نوزدهم، ش جهان کتاب ،«باستانی پاریزی و سبک سهل و ممتنع او»(. 4939)امیر فریار، فرخ، 

 19-62، صص4939بهشت فروردین و اردی

، 4966 ماه ید، 46، ش بخارا ،«(گفتگو با دکتر باستانی پاریزی)چاره مور بی»(. 4966)، میمحمدابراهباستانی پاریزی،  

 .44-4صص 

 .44-26صص ، 4911، فروردین 49ش ، کلک، «(4)کنگره ی ها هیسا»(. 4911)، ---------------------
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، زمستان 46، ش فرهنگ مردم، «به طنز در آثار استاد باستانی پاریزیۀ نگا مین»(. 4944)خلعت بری لیماکی، مصطفی، 

 .431-433، صص 4944

کتاب ماه تاریخ  ،«نقد و نظر درباره تاریخنگاری دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی»(. 4942)، اندیش،عبدالرسول خیر
 49-91، صص 16و  13شماره  ،4942دی و بهمن ، و جغرافیا

 .29-44صص ، 4944، آذر و دی 46ش ، بخاراباستانی پاریزی،  میمحمدابراهکتابشناسی آثار (. 4944)دهباشی، علی، 

 .46 -42صص ، 4944دی ، آذر و 46، ش ، بخاراگذشته مقدمه حال است(. 4944)زریاب خویی، عباس، 

صص ، 4941، اردیبهشت و خرداد 29، ش رودکی باستانی پاریزی، میمحمدابراهطنز در آثار (. 4941)شول، حسین، 
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 بررسی اسم در االبنیه عن حقایق االدویه
 زاری الله پور نجف فاطمه

 فارسی و ادبیات زبان ارشد کارشناسی

 دکتر محمود عباسی

 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 چکیده

ه اش برقراری ارتباط بین افراد جامعه وتفهیم و  تفیاهم  زبان یک نظام وسیستم است و به عنوان یک امر اجتماعی وظیف

است زبان همیشه درحال تغییر وتحوّل است؛ اما این تغییر وتحوّل براساس قواعد وضوابطی است که از  پیش تعیین شده است 

ظیور همیان کشیف    وبر مبنای آن زبان تغییروتحوّل پیدا می کند نه تصادفی واتّفاقی و هرگاه که از دستورصحبت میی شیود من  

قواغد وتحلیل وتوصیف آنهاست ودرواقع نخستین کسی که کلمه دستوررا برای نام کتاب قواعد فارسیی خیویش اختییار کیرده     

 «میرزا حبیب اصفهانی صاحب کتاب دبستان فارسی است»است وقواعد فارسی را از عربی جدا کرده وآنها را مرتّب نموده است 

کیه در سیال    «سنجر قزوینیی صیاحب کتیاب دسیتور سیخن  اسیت      »درکتاب خود آورده است  واوّلین کسی که واژه دستور را

 .چاپ شده است .م 44ق برابر با  .ه4236

در کتاب االبنیه عن حقایق االدویه تألیف ابومنصور  «اسم»دراین مقال سعی براین است که به بررّسی توصیف دستوری 

 .پنجم است ست سدهموفّق هروی در نیمه دوم سده چهارم یا نیمه نخ

 االبنیه، زبان، دستور، اسم: هاکلیدواژه

 :مهمقد

درگذشته ایرانیان به دارو شناسی که شاخه ی بسیار مستندی است از ادبیات پزشکی بسیار ارج می گذاردند و هرچنید  

را بر آنهیا افزودنید وکتیب    بیشترین بخش دارو شناسی بر بنیان مجموعه های داروهای گیاهی بود امّا ایرانیان داروهای بسیاری 

که جزء کهنترین اثرهای به جا مانده در این دوره « االبنیه عن حقایق االدویه»کتاب :گوناگونی را در این زمینه نوشتند از جمله

است وتنها یک نسخه ی باستانی از آن به خط اسدی توسی شاعرنگاشته شده که مؤلّف آن موفّق الدین ابو منصیور پسیر علیی    

ایین کتیاب کیه درنیمیه ی دوّم     .روشناس ایرانی است که آنرابه پادشاه سامانی منصور یکم پسر نوح پیشکش کرده بودهروی دا

سده ی چهارم یا نیمه نخست سده ی پنجم نگاشته شده اسیت وحیدوداً پانصیدو هشیتادو پینج دارو را بیر طبیق مأخیذ هیای          

ومیوّآد معیدنی    (گیل گاوزبیان  )داروها را اعم از داروهای گیاهی مثل هندی وایرانی مورد بررّسی قرار داده و،سوری، تازی،یونانی

 .را بر حسب تأ ثیراتشان طبقه بندی وشرح کرده است (پنیر وشراب وماهی)وموّاد حیوانی وغذایی چون  (آهن ومس)چون 

یشیه   انید  می تواند جهانبا توجّه به این نکته که زبان تنها وسیله ای است که می تواند افراد جامعه را به هم بپیوندد و 

ودنیای درون مارا با جهان بیرون مرتبط کند این زبان والگوهای زبانی چنان با افکار واحساسات ما پیوند خورده اند کیه تجزییه   

ی آنها اغلب غیرممکن به نظر می رسد ودستور هم که مجموعه ای از قواعد وضوابط است جمالت را از جهات گونیاگون میورد   

که یکی از انواع کلمه است در کتاب االبنییه عین حقیایق االدوییه میورد       «اسم»می دهد در نوشته ی حاضر مبحث بررّسی قرار

 .بررّسی قرار می گیردتاشاید بتواند رابطه ی مستحکم تری بین زبان ودستور ونثرهای پارسی گذشته ایجاد کند

 تعریف اسم

های اسمها با اینکه ویژگی ،چیزی یا مفهومی به کار می رود کلمه ای  است که برای نامیدن شخصی یا حیوانی یا ،اسم

        .مختلف بایکدیگر متفاوتند مشترک فراوانی دارند ولی از جهات
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           اسم ازجهت ساختمان

 :دراالبنیه برسه نوع است ،ازجهت ساختمان ،اسم

 مرکب -9 مشتق  -2   (ساده)بسیط  -4

 :تشکیل شده باشد مانند ،یک تکواژقاموسیاسمی است که از :(ساده)بسیط  -4

   49/43رطوبت     3/41ماهی     9/24دریا    6/4گندم   

   2/4مردم        41/43طبیعت   6/41لیمو     41/39پیکان 

 3/994زبان   6/922مداد     4/241مثانه   1/243خون  

 :شکیل شده باشدت ،اسمی که ازیک تکواژقاموسی ویک یا چند تکواژاشتقاقی :مشتق -1

مشتق کلمه ای است که ازبن فعل گذشته  :بعضی مشتق را دربرابرجامد به کاربرده اند ودرتعریف آن گفته اند :یادآوری

 (93 :4932خیام پور،) «بتکده»مثل     .وجامد کلمه ایست که ازبن فعل گذشته نشده باشد «کوشش»مثل  .شده باشد

 :آمده استاسم مشتق دراالبنیه به صورت های زیر

 پسوند+ اسم  :الف

 4/24هندوستان    44/41جایگاه   

 6/232زهدان         1/249زخمگاه     3/414گرده گاه 

   6/413   سنگستان    44/41شبانگاه     49/444تهیگاه    

   2/419شیرینه       44/241گرمابه     41/221زمستان  

 بن ماضی+ پیشوند  :ب

 ندپسو+ اسم + پیشوند  :ج

 پسوند+ قید  :د 

 

 مرکّب -9

 :اسم مرکب به صورت های زیرآمده است

 :اسم+ ال + اسم :الف

 2/44بُقلَۀ الُمبارک      4/64عصرالبول        49/4عودالصّلیب   
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دهن  3/439دَهَن السُبل   6/216شوکه المصریه   2/91داء الثعلب       2/24اظفارالطیبب    4/91کلبُ الکلب     

 9/439دهن اال قَحون     1/443    الوَرد

 :بن مضارع+ اسم  :ب

 3/431دیودار           9/929صفایح دار     9/49آذربوی     4/216کهربا   

 :اسم+ صفت شمارشی  :د 

 2/924چهارپا       6/42پنج انگشت     

 :اسم+ اسم  :ذ 

            4/49شاه بلوط      4/12خرگوش       4/424شفتالو    2/423خردل   

    44/294شاهترّه        1/431آبسال      4/21بادرَنجو   3/26مرزنگوش    44/911برف آب  

شیجرۀ     3/441ماس میاهی   6/ 4خربُزه         3/94خیارشَنبر     6/411ناردان       49/24جُلّاب      1/241خارپشت 

 1/212مریم 

              

 :اسم+ میانوند + اسم  :ه

 49/9مُردا سنگ      1/219اروز   شب

 :بن ماضی+ اسم  :و

 2/33باد آورد         49/34جفت آفرید    

 :اسم+ صفت : ز

 4/34جوان سپرم     442/ 4زرد آلو   

 

 اسم ازجهت معنا

موارد زیراسیت کیه هرییک جداگانیه میورد بررسیی        ،اقسام دارد اما آنچه ازنظردستورقابل توجه است ،اسم ازجهت معنا

 :قرارگرفته است

 معرفه ونکره -4

 اسم جمع –جمع  –مثنی  –مفرد  -1

 اسم مصدر -مصدر -9
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 اسم مصغّر -1

 نکره –معرفه  -4

 :معرفه :الف

اسمهای معرفه، اسامی هستند که برای مخاطب شناخته شده اند در االبنیه اسمهای معرفیه بیه صیورت هیای زیرآمیده      

 :است

 اسم به صورت خاص -4

 4/21 .چنین گفت که بدلش نیم وزن وی فرفیون است زکریامحمّد بن و  -

 2/41 چنین گوید که بادنجان گرم وخشک است اندردرجه ی دوّم  یُوحَنّاو  -

 44/14 ......چنین گوید که زهرخود بردوگونه است فیثاغورس -

 3/31 .....که حبص سرد وخشک است جاطَک هندیچنین گوید  -

 1/421 ......مخنقه یی بکنی ازگردن درآویزی و گوید که ازاین سنگ نُوفلو  -

 :به وسیله وابسته های معرفه سازازجمله صفت اشاره -1

 41/3 وی غلیظ است ومعده را بد است  این گوشتو  -

 3/444 .به جای روغن بلسان کارکند این روغنو  -

 6/33 .را مضمضه کنند درد دندان را منفعت کندن آب چون اب پزند وآ  -

 44/244 .که برسرهمی شود منع کندآن بخارو  ،خاررا که برسرشده ببردو ب -

 :رای نشانه مفعولی -9

 1/43 را سود دارد چون بدو بسیاراسهال کنند مالیخولیاو ......-

 41/6 برگندم تفضیل دادند به بسیاری خصلتهای پسندیده  برنج راحکمای هند که  -

 4/422 ا که ازسردی خیزد سود کندر خفقانی ،حزنبل جنسی است ازبهمن سپید -

 44/242  .را زیان کند عصبولیکن ......و دوغ سردترازماست است -

 4/61.   را منفعت داردریش رودگانی وتب را بنشاند و ......و روغن وی سرد است لطیف -

 :معرفه به اضافه -1

 44/99 .کنند رب خشخاشسرخ را ازاو اندر ،سرخ وسیه :اقاقیا دوجنس است -
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 4/34 .بیامیزی و برشکم طال کنی بادها را سود کند روغن یاسمینو چون با  -

 6/213 بر ریشها را فراهم آرد که ازسوختن آب گرم خیزدپوست دارصنوو  -

 1/266 .بکوبند یا با عدس و روغن گل براو زنند پوست جوو چون با  -

    6/443. را روی زرد کردند ستووبچه ی پرو چون حکیمان خواستند که وی را بشناسند برفتند  -

 :اسم جنس -0

 (41 :4969 ،معین) «کلمه جمع بسته می شود ،گاهی برای بیان معرفه ی جنس»

 1/49  .آسان گرداند زنانو زادن بر..... .-

 2/469    .را مردانو زنانو خون را که ازبربرآید و زیر بشود و سود کند  -

 4/14     ....ان دلیل کند کهگوشاسب و سستی وسردی چن مردو گربر -

 .اسم جنس درمورد فوق به صورت مفرد آمده است :یاداوری

 نکره :ب

 :اسم های نکره به صورت های زیر آمده است

 :نکره درآخراسم «ی» -4

 3/1صدسال بزید جز کرنج نشناسد    مردی و باشد که -

 43/44اشد    است حاضرنبیذ را که کوزه نب کوزه ییو  ،و بوی آهک ازتن ببرد -

 1/443بیاورد     کوهیبرفت و آن سنگ را از.... .چون مادرشان بازآمد و بچه ی خویش را روی زرد دید -

 3/226....   .و پیشینگان گفته اند که اندرهرماهی که هفت روزبه هربامدادی هفت مثقال مویزبخورد -

 44/231    .نهی که منعقف شده بود ناخنیو پیه خاییده چون بر -

 6/11اورا به دانایی به کارتواند آوردن وتدبیربراو گرد تواند کرد تا بازکارآید     طبیبیو چون  -

 :دراول اسم «یک» -1

 2/414...   .بدهی یک جوشو چون اندرآب وی را  -

 49/443.. .ازپیش آنکه به کاربایدیک مثقال و گرازاوبا انگبین بسرشند و -

 42/291    .است یک درمسنگ ونیمو شربتی ازاو -
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 :دراول اسم «یکی» -9

 4/441که      یکی حنظل بودو آن حنظل به کارنباید داشت که بردرخت او  -

 6/443است به رنگ یرقان     یکی مهره ی زردحجرالیرقان  -

 41/916    .هنرآب آن است که مشرقی باشد یکی عالمت -

 :درآخراسم «ی»دراول و «یک» -4

 4/234بخایند نیک نیک اندکی بگوارد     یک جاینا بود وبه و چون ازجانوری بر -

 :اسم همراه با صفت مبهم -0

 42/414بگیرد  هر روزو آن تب نیز که  -

 9/443.. .گویند او میوه ی داری است به سرندیب که دگر حکیمانو  -

 41/34گویند جُوان سپرم شاهدانه است  بعضی طبیبان

 1/914شکم بگشاید  همه افزارو سرد  -

 3/43را از وی خالی نباید داشت  هیچ مطبخو  -

 44/244بُوَد  همه صبرهاو او بهتر  -

 اسم جمع –جمع  –مثنی  –مفرد  -1

 :مفرد :الف

 .مفرد اسمی است که بر یک چیز داللت کند

 :نمونه مثال

 41/1از چند گونه است و بهترینش بستی بود  آلو -

 4/11در درجه ی دوم سرد و خشک است ان درخت توتو پوست  -

 1/443.. .خویش را روی زرد دید گمان برد که آن از یرقان است بچّه یچون مادرشان باز آمد و  -

 46/244است  اُشترو شیر بُز میان  خرو  اسباما  -

 :مثنّی :ب

 اسمی است که بر دو چیز داللت کند ،مثنی
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بعضی از واژه های  ،از جمله االبنیه به تَبعیّت از زبان عربی وجود ندارد اما در کتب قدیمی ،شماره مثنی ،در زبان فارسی

 :در چندین مورد دیده شد «ین»فقط نشانه ی  «االبنیه»دخیل عربی در زبان فارسی به کار رفته اند که در 

 41/442.. .بکشد و منخرینو آب اصلش چون به بینی باز افکنی فضل دماغ و  -

 4/241را نیک باشد  کلُیتینو پاکی مثانه و  ،افکند و هر چه رطوبت بود اندر سینه بر -

 :جمع :ج

 :نشانه های جمع در االبنیه بر دو نوع است .اسمی است که بر تعدّد یا کثرت داللت کند ،جمع

 دخیل -2 اصیل  -4

رسید و  به فارسیی باسیتان میی     «ان»به فارسی میانه و  «ها»که سابقه  «ان» ،«ها»عبارتند از  ،نشانه های جمع اصیل

 «ات»فقط دراالبنیه ازنشانه های دخیل فقط  «ین»و  «ات»عبارتند از  ،نشانه های جمع دخیل که از زبان عربی وارد شده اند

 (41 :4919 ،باقری) .آمده است

 :«ان»جمع با  -4

 42/46محروران  3/44پیران  41/46طبیبان  4/44کودکان 9/9حکیمان 

 2/466بیطاران  49/444پاسبانان  49/444 خادمان 46/429مردمان  44/441خوکان 

 44/929آبستنان 3/929مرطوبان  41/923صیادان  3/234درستان  41/231خراسانیان 

میانجی به عنوان واسـطه   «گ»ختم می شوند  «ه»جمع به اسمهایی که به  «ان»برای اضافه کردن  :یادآوری

 :این کلمات با نشانه ی جمع آورده می شود مانند

 3/226پیشینگان  4/441جنبندگان   3/4 فریشتگان

 41/433زنده گان     4/234خردگان  41/236گزندگان 

 :«ها»جمع با  -1

 49/413بیخته ها  9/36رودها  9/36چاهها  9/9دارو ها و غذاها 

4/993جراحتهییییییییییا  4/994بادها   41/923ریشها  1/36دُملها  41/46دفترها  44/412بانگها 

 44/944فضولها  

 «هـا »که جمع مکسر است و یک بار دیگیر بیا    غددبعضی از کلمات دوبار جمع بسته می شوند مثل کلمه ی  :ییادآور

 جمع بسته شده است

 42/93غُددها

 «ات»جمع با  -9



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

116 
 

 44/921مرارات  6/3خیرات   3/14مخدّرات   42/12یتوعات 

 جمع های مکسّر -1

 6/4اولیا  :افعال

 6/232خروج  -  4/424قروح  :فعول

 2/234قوانص   42/211توابل  :اعلفو

 2/244اسافل  :افاعل

 6/3اعمال  – 49/462اقماع  :افعال

 1/213ذراریح  :فعالیل

 42/93غُدد  :فُعل

 9/424اغشیه  -  42/43اغذیه  – 4/2ادویه  :افعله

 2/6حُکما  :فُعال

 اسم جمع :د

 4/1هندوستان کرنج به غذا کرده اند  مردمبیشتر  -

.. .عرب و ترک و هند و وروم و غیر ایشان از آدمی چون گوشت و شیرخوردن بیه عیادت کیرده باشیند     از قومی نبینی -

3/1 

 مصادر -9

 مصدر کامل

 تاختن

 3/42را بسیار گرداند  تاختنو آب  ،و درد بندهای دست و پای را که از سردی بود سود دارد -

 گزیدن

 2/41 گزیدنو زبان  ،دلیل گرمی و تیزی اویستو  ،...یُوحَنّا چنین گوید که بادنجان گرم و خشک است

 خوردن

 6/34وآنکه فرماید خوردن ازجهت آن گوید که اوسودا را براند بی دردی    

 ساییدن –کردن 
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 42/34و خطرش خرد کردن وساییدن نیزو به روغن گوزمعجون کردن ببرد  ،.......یُوحَنّا چنین گوید که شربتی ازاو

 آوردن

 6/11    .به دانایی به کارتواند آوردن وتدبیربراوگرد تواند کرد تا بازکارآیدو چون طبیبی اورا 

 دادن

 4/41ازآن ایمن بود که کس اورا زهرقاتل تواند دادن ازآنکه براوکارنکند   ...... .و جالینوس گوید که هرکه

 آمدن

 44/19     .دلیل کند که اززهرهای گرم وتیزاست ،و پیچش روده ها و خوی برون آمدن

 رهاندن

 6/246قبرسی را بهترین خوشبوی تربود آنکه زبان بگیرد چون زبان بدو باززنی و زبان ازاو به دشواری بتوان رهاندن    

 پختن

 6/294و گرخواهی که قبض بسیارنکند به آب بباید پختن    

 راندن

 وزنند و چون باید که خون راندن بازگیرد باید که برسرآتش بریان کنند آنگه سرکه برا

 بستن –آویختن  –هشتن 

و این چنین گوشت را دوسه روز باید هشیتن وبییاویختن وسینگی گیران ازپیای او انیدر بسیتن تیا گوشیت وی سسیت           

 44/239نشود

 به معنای گذاشتن .هشتن ازمصادرقدیمی است :یادآوری

 پاییدن

 1/914می بایست     و راطا گوید که حاجت به آب واستعمالش برای تندرستی بردرستان به پاییدن ه

 شوریدن

 2/999و خرد را نگذارد که به وقت شوریدن بشورد      -

 مصدرهای جعلی

 3/43اونیزچشم تاری کند ومنی بخوشاند      :خوشانیدن -

 4/42چون مست شدند بخفتند     :(ازبن ماضی خفت ساخته شده است) :خفتیدن -
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 44/43و به آب اندرآغارند    ... .پزندو قولو طیس گوید که گاورس باید که ب :آغاریدن -

 44/441... .چون کسی را خنازیرپدید آید پیش خوکان بخُسبد تا خوکان آن را به دندان بگیرند و بلیسند :لیسیدن -

 44/441...  .چون کسی را خنازیرپدید آید پیش خوکان بخُسبد :(ازبن مضارع خسب ساخته شده است)خسبیدن  -

 44/424ومستی دوّم اندراین حال که رفت بعضی تغییرآرد زمانی بخنداند و زمانی بگریاند     :گریاندن – خنداندن -

 44/462و گربسوزد خاکسترش تجفیف ریشها بیش کند     :سوختن -

 49/413....  .زود بگندد چون ،و آبهای پلید وعفن لزج باشد آن وسست :گندیدن -

 6/216ید بپرورند   و آنکه از رزبگیرند و اندرخورش :پروریدن -

 41/216و درد دندان بنشاند چون به آب بپزند و مضمضه کنند بدو    :پزیدن -

 اسم مصدر

 :انواع اسم مصدرازجهت ساختار

 گی+ اسم / صفت  -4

 4/3بنشاند      تشنگیو  ،و جگرو معده ا قوی گرداند -

 4/23بنشاند اندرتن     رنجگیو مرد رنجه را  -

 41/41....   .هرچه کهنگیو تازگیاج مختلف است برحد و بادنجان را مز -

 6/42 سوزندگی   وخشک گرداند بی  ،......و همه سرد وخشک است ریشهای سرطانی را -

 3/246   خُردگیو چون بره باشد رطوبتش زیاد بود ازجهت  -

 416 :4914 ،معین) ،می داند« حاصل مصدر»را ازحروف  «گی»دکترمعین  :یادآوری

 ی+  صفت -1

 (44 – 43 :4944 ،معین) .می داند« یای حاصل مصدر»را  «ی»دکترمعین این  :یاد آوری

 41/44    شیرینیو نا  شیرینیو قوّتش مختلف برای  -

 3/39چشم را که ازخلطهای غلیظ  بود منفعت کند چون درچشم کشند     تاریکیو  -

 4/14...... و ،پدید همی شود سرخیو اندرچشم ...... و گرچنان همی نماید که سوهمی زند و -

 9/49......   بود و نیزو تیزیو اندراو  -
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 2/442    ،و اندراو قبض است و تلخی سردیو گرمیحضض معتدل است به  -

 41/296دندان ببرد     کندیو چون به سرکه بپزند دندان را سود کند و  -

 4/269     .است شوریو تلخیاما بحری طبیعت نرم کند که اندر وی  -

میزاج   نرمـی بیراو مُسیتَفرِس گیردد و بیا      پیری خشکیو  ،بزرگیو چون بزرگ شود رطوبت وی کمترباشد ازقبیل  -

 41/246اصلیش پس آنگه موافق گردد    

 ـِـ   ش+ بن مضارع  -9

 (49 :4944 ،معین) .بعضی ازکتب آن را مصدرشینی دانسته اند

 44/31را     گوارشری دهد و یا ،وی همه ی علتهای سرد را سود دارد -

 4/49اندرچشم افکند     خارش و خاصیتش آن است که چون برپلک چشم نهند -

 3/43    .را ازاو پرهیز نباید داشت خورشو هیچ  -

 41/444....   وی آن است که کندوزی یا برگ گندنایی اندراو زنند و آزمایشو دگر -

 :ار+ بن ماضی  -1

 44/3   کرداراست به و برگش به پرستش نزدیک  -

 :گار+ بن ماضی  -0

 2/4    .جهان است آفرید گارسپاس باد یزدان دانا وتوانا را که  -

 مصدرهای عربی

 41/464تقطیر    42/469تسهیل     3/442تلطیف     41/444نقطیع   

 44/463تشنج     42/469تطفیه      42/461تجفیف    42/461تسخین  

  1/231 اختالف 4/241متخلخل   

 (مصغّر)اسم تصغیر -1

 .آمده است«یچه»و «ک»فقط یک نشانه  ،ازبین نشانه های تصغیردرزبان فارسی

 9/214بزیچه   3/49خردک     1/443کنیزکان     41/444کنیزک   

 نقش نحوی اسم

 :نهاد -4
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 9/46دوجنس است با استه و بی استه          آمله -

 9/41  دوم  گرم وخشک است اندردجه ی بادنجان -

 46/49  گوید که صمغ تربد بهترازتربد است   بهایلو  -

 3/462  ترش وشیرین با پسِت جو درد معده بنشاند نارو  -

 42/249  .سیاه معده پاک گرداند فلفلو  -

 4/214  .رذهن را تیزگرداندکنُدو  -

 :مفعول -1

حرف نشانه را و گاهی هم همراه با دوحیرف نشیانه آمیده    مفعول دراالنبیه دربعضی جاها با را آمده و درجایی دیگربدون 

 .است

 :یک مفعول بدون حرف نشانه ی را :الف

 4/444 بنشاند  آماس بن دندان ،روغن مصطکی گرم است و قابض -

 42/249    پاک گرداند   معدهو فلفل سیاه  -

 3/36  .به هم آرد چون خشک کرده و سوده برآنجا فشانده آید جراحتهای عظیمو  -

 44/226ببندد       طبیعتبنشاند و قی ببرد و  تشنگیا بشکند صفر ،و رب حصرم سرد وخشک است -

 :چند مفعول بی را  (ب

 6/32ببرد      قوّتو ضیق النفسو گرکوفته کسی بخورد غمی براوافکند و کربی سخت و  -

علتی که پوست ازتن بازکنید همیه را    وآن برش ونمش وکلف وبهق ،بان را دانه گرم وخشک است اندردرجه ی دوم -

 2/61    .سود کند

 44/423    .خوش گرداند بوی بول وغایطو  ،....و خونی ،و اوگرم است همه اندامها گرم کند -

 43/444    .درست گرداند کُلی ومثانه وپشتو  ،......روغن حسک کسی را که -

 :چند مفعول با یک را (ج

 4/434را سود دارد           درد رحم ورعشه وزخم هوامو  ،تدارصینی وقَرفه گرم وخشک اس -

 4/444را سود کند       آماسهای سرد ورحم سرد وکلی ومثانه ی سرد، و ....و ماده ها ازبند گشادها ببرد و -

 4/443را سود کند     قولنج وصرع وفالج واستسقاو  -
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 44/443را سود کند     قیقهدرد جگرومعده وقولنج ودرد گوش وصداع وشروغن ناردین  -

 :یک مفعول با حرف نشانه ی را :د

 4/92را روشن گرداند     چشمرا بچیند و بلغمو ،تن را فربهاودل خرم کند و -

 3/41را بنشاند    اسهالو  ،.....ترنجبین اندرتبهای گرم سود کند -

 4/464د    را که ازسردی باشد ببر وجع المفاصلو  ،......وچون به روغن بپزند و -

 41/236را سود کند     ریشهای انگشتان پایو  -

 یک مفعول با دوحرف نشانه (د

 41/429همچنین     مر رطوبت آب راو  ،وبا خویشتنش بکشد تا به همه اندام برساند ،و طعام را به گوار برد -

 43/444را ناردین خوانند    سنبل رومی مرو  -

 43/234     تبِ چهارم را مرمنع کند  ،دو چون همچنین کنند ازپیش تب سر -

 1/923 را نرم گرداند مرهمه سفتهامخ  -

 9/244      را هیرازمای خوانند  مر جویباری و -

 .جداگانه می آیند «را»گاهی چند مفعول درجمله با  :ه

 3/3 توفیق دهاد  شما را را و  خدای ما -

 :متمّم -9

 4/14.....     .دیگوشاسب افکند وسستی وسر بر مردو گر  -

 41/419.....     .بپزند وبراوطال کنند به آبوچون  -

 3/446 سبک گرداند  برمست و مستی -

 44/266 بیامیزند کوفته آبله ی دهن را ببرد  وبا گل ،و گربکوبند نیک -

 49/916     آبهایی بُوَد که خورشید به خویشتن کشد  از بخارازقبیل آنکه باران  -

 3/44بمالی زود خوب شود      ستبردو چون  -

 6/441حنظل نباید خورد که مخاطره بود       اندرتابستانو  -

 :است وکلمه ی قبل ازآن متمم محسوب می شود مانند «برای»به معنای  «را»درجمالت زیر :یادآوری
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 4/411را بد بود      محرورانو تقطیرالبول را منفعت کند و -

 4/421 را وسموم قاتل را  اصحاب جذاماست و راطا گفت که یشم نافع  -

 4/241را نیک باشد      زخم هوامو ...... .نیک باشد وکلیتین راو پاکی مثانه  -

 4/239را نیک بود      سال کهنو  ضیق نفس راا و عصب رو فسخ  -

 :گاهی کلمه ی متمّم با دو حرف نشانه می آید مانند :یادآوری

 1/494ا را بیشتراست    مرسوده بخورند آن را که داروی مسهل به کارآید و اندر داروهای تیزودیرین -

 4/439را که برعَضُل بود موافق است    مرجراحتها روغن اقحوان گرم کند و  –

 3/291خرد را موافق است     مرکودکانو اوغذایی است که  -

 مسند -1

 4/49است    طعم نوشادرو طعمش چون  -

 44/433است     آب رازیانهو اصالحش  -

 41/916   شمالیباشد یا  مشرقییکی عالمت هنرآب آن است که  -

 3/292است     استخونعظم  -

 2/211شاهسفرم ضمیرآن باشد به تازی وریحان       -

 :تمییز -0

 42/413خوانند      کبَستحَنظل را به پارسی  -

 1/496نیز خوانند     قاتِلُ الذّیبخانِق النّمر را  -

 4/231خوانندش اندراوپاره یی قبض است    معصفرلش که وگ -

 3/3    .نهادم «االبنیه عن حقایق االدویه»و لقبش کتاب  -

 41/431گویند    قاطردم االخوین خون سیاوشان باشد و او را  -

 43/444خوانند      ناردینو مرسنبل رومی را  -

 :بدل -6

 9/429تن     ودوم منفعتیکی خرمی دل  :ستجالینوس گوید که غرض اندرخمرخوردن دوچیزا -
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 3/436    یکی قابض ،یکی حریف ،دارشیشعان از دوجوهرمرکب است -

 3/214    بستانیو کوهی ،شقایق ازدوجنس است -

 6/234    مادهو  نَردوجنس است  قرنفُل -

 3/99است     دگرهندویو جنس سبز  و ،وزرد سپید :اشنان چهارجنس است -

 :اضافی -7

 42/43گفته اند که زود برگها بشود   کتاب اغذیه و اندر -

 6/414کسی را که تازیانه زده باشند اندراوگیری نیک بود     پوست بزومیشو  -

 44/444برویاند چون درچشم کشی    موی مژهو  -

 44/994جامه بدو رنگ کنند     زنان عرب ،رنگش زرد باشد عطری -

 4/244لتی بود با مقل بیامیزد     عاسافل تن و هرکس را که اندر -

 44/243روید    درخت زیتون و ازآن پرهیزباید کرد که به زیر -

 1/246تن مردم را به که گوشت بَرّه     گوشت گوسپندازاین جهت  -

 :انواع اضافه -

 :اضافه ملکی

 41/31اندراوی افکنند     موی خرگوشو چون با گرد آسیا بیامیزند و  -

 44/243خوک رطوبت انگیزد     بچّه ی گوشتو اما  -

 6/443را روی زرد کردند    بچّه ی پرستو و چون حکیمان خواستند که وی را بشناسند برفتند و -

 49/4همه بجستم    ...... پیشین و کتابهای حکیمانکه من .... .چنین گفت حکیم ابومنصور -

 :اضافه اختصاصی

 1/413تا ازصداع ایمن باشند     گ گشنیزبرباید که با برگ کاهو خورند یا با  -

 44/444برویاند     موی مژهو اوطبیعت ببندد و  -

 9/442بکشد    پلک چشم ورطوبت از ،و ماده ازوی دورکند -

 :اضافه توضیحی
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 49/443ماند     دارزیتونو دگرحکیمان گویند اومیوه ی داری است به سرندیب که به  -

 3/421را     اصحاب جذامت و راطا گفت که یشم نافع اس -

 44/221خیزد     کوههای پارسواز ،و اوی انگبینی بود خشک ازاوبوی داروآید -

 44/994جامه بدورنگ کنند     زنان عرب ،......رس طلی است برگیاه افتد -

 اضافه جنسی

 2/944دارد بی آنکه خرّم بود خرّمی همی آوردش   نگینی یاقوت و گرکسی  -

 اضافه تشبیهی

 1/4بگستردند     بساط حق و طریق مبطالن برنوشتند و -

بعضی کلمات دارای دونقش هستند یعنی تنازع دارند درزیرنمونه هایی ازکلماتی که دراالبنیه تنـازع   :نکته

 :دارند ذکرشده است

 6/32کسی بخورد غمی براوافکند      کوفتهو گر -

 .دوم است جمله ی «نهاد»جمله ی اول و «مفعول»کلمه ی کوفته 

 4/61    .که ازبهرباد گوش آمیزند منفعت کند داروهاییو اندرآن  -

 .جمله ی دوم است «مفعول»جمله ی اول و «نهاد»کلمه ی داروها 

 41/414   .و جراحتها را نیزکه ازآتش سوختن افتاده باشد منفعت کند -

 .جمله ی دوم است «مفعول»جمله ی اول و «نهاد» جراحتهاکلمه ی 

 4/41که ازصفرا وسودا خیزد ازمعده ورگها بیرون کند     فضلیهرو  -

 .جمله ی دوم است «مفعول»نهاد جمله ی اول و «فضلی»کلمه ی 

 4/924وهرچه را اندردهان بجوشد ببرد     قالعو  -

 .جمله ی دوم است «مفعول»جمله ی اول و «نهاد»کلمه ی قالع 

 دارند مانند ... .که نقش صفتی ومفعولی و کاربرد جمالت عربی دراالبنیه کم است: نکته

 3/4    (درنقش صفتی) .بودند عَزوّجل پاکان که اختیارواولیای خدای و همه  -

 9/914  (درنقش مفعولی) «اَلماءُ حَیوةُ کُلّ شَی ء»و پیغامبرگفت صُلَیّ اللّه عَلیِه  -
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 :گیری نتیجه

د؛ همچنین این کتاب یکی از کهن تیرین نثرهیای پارسیی در اواخیر     کتاب االبنیه از امهات کتب فارسی به شمار می رو

قرن چهارم واوایل قرن پنجم می باشد واز آنجا که یکی از کارهای ضروری در زبان فارسی تدوین تاریخ زبان اسیت نگارنیده بیا    

که بعداز پژوهش وبررّسیی   در این کتاب بپردازد، «اسم وویژگی های آن»توجه به موارد فوق وظیفه خود دانست که به بررّسی 

 :نتایج زیر حاصل شد

بعالوه وجود ،وجود اسامی خاص به دلیل معرفی داروها به وفور دیده می شود همچنین شمار اسمهای مرکب بسیار است

 اسمهای مصغر در این کتاب محدود است الزم به ذکر  است 

اما شمار مصدر های جعلی نسبت بیه بقییه مصیادر    ،ازنظر مصادر نیز مصدر کامل واسم مصدر به وفور به چشم می خورد

از نظیر نقیش نحیوی    . کمتر می باشد همچنین در این کتاب بعضی از واژ ه  هاواسامی به تبعیت از زبان عربی به کار رفتیه انید  

 . تقریبااسم  تمام نقش ها را به خود گرفته است

 منابع 

 .سمت :تهران. چاپ اول .ن فارسیدستورتاریخی مختصرزبا  ،(4911)محسن   ،ابو القاسمی -4
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 .توس :تهران. چاپ هفتم  .2ج  ،سبک شناسی ،(4919)بهار، محمّد تقی  -3

  .توس :تهران. چاپ چهارم.به کوشش عفّت مستشارنیا ،دستورتاریخی زبان فارسی ،(4914) (ناتل)پرویز ،خانلری -6

 .آفتاب: تهران. چاپ هفتم. ، دستورزبان فارسی(4932)خیامپور، عبدالرسول  -1
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 عزیزی احمد  مثنوی های در اجتماعی انتقاد و طنز جایگاه
 محمد نجفی آقابابا

 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی

 چکیده

می توان گفت . دی و اجتماعی و در حقیقت اعتراضی بر نابسامانی های جامعه استطنز یکی از شاخه های ادبیات انتقا

که امروزه یکی از کارآمد ترین شیوه ها برای اصالح کژی ها و کاستی هاست و بهره گیری از آن برای هر شاعر و یا نویسنده 

پرسش . ر اثر بخشی آن کمک زیادی می کندکاربرد این شیوه با اصطالحات و تعابیر امروزی ب. ای یک امتیاز تلقّی می شود

تحقیق بر این شکل گرفته است که آیا احمد عزیزی در مثنوی هایش برای بیان مقاصد خود در کنار استفاده از سایر شگردها 

از زبان طنز نیز بهره جسته است؟ هدف این مقاله بررسی بیان انتقادی و طنزآمیز در مثنوی های احمد عزیزی و میزان 

مورد  ۀبشر امروزی است و نمون ۀوی از این نوع ادبی برای نشان دادن کاستی ها و ناکارآمدی های موجود در جامع ۀفاداست

تحقیق نیز بر این استوار است که این شاعر در مثنوی های خود از چاشنی طنز  ۀتحقیق مثنوی های این شاعر است و فرضی

 . برای تاثیر گذاری بیشتر بهره برده است

 طنز، طنز کالمی، طنز تصویری، انتقاد اجتماعی: هادواژهکلی

 مقدمه

 خینده و شیادی دو زخیم همیدم اند             زخیمیی اند اما به رنیگ میرهیم اند

 خنده غیر از غنچه ای بر زخم نیست            پس چرا لب سرخ شد گر زخم نیست

 (449:4941عزیزی،)

به مسایل پیرامون خود و اعمال و رفتار کسانی که صحنه گردان اصلی جامعه  در مواردی که فرد نگرشی انتقادی

می توان  دو راه در پیش گرفت یکی زبان جد است و دیگری آراستن سخن به شوخی و در ظاهر  غیر جدّی  ،هستند، دارد

ن جد کارایی الزم را نخواهد جلوه دادن کالم است که در بسیاری از موارد مخصوصاً مواردی که نویسنده پی می برد که زبا

داشت سخن خود را با پوششی از خنده و شوخی می آراید و به طور غیر مستقیم فرد را متوجّه اشتباه خود می کند که 

 .تأثیرش به مراتب از نقد مستقیم بیشتر و کار آمدتر است

تعبیرات زبانی مردم نیز تغییراتی با پیشرفت علم و تکنولوژی و با تغییر در شیوه های زندگی بشری در ترکیبات و 

ۀ واژگانی به تدریج عالوه بر گفتار به زبان نوشتاری نیز راه پیدا می کند و گا ۀحاصل می شود و این امر عالوه بر گسترش دامن

برای نشان دادن پیامدهای زشت و ناگوار جلوه های ناهمگون زندگی با تمام مشکالتش که انسان امروزی با آن دست به 

 .این نوع واژگان در القای پیام های انتقادی طنز آمیز مؤثر هستند. یبان است، به کار می رودگر

بخصوص واژگان مربوط به زندگی شهری و عرفانی ی  -گذشته از اینکه شاعر سبک خاصی در استفاده از الفاظ و واژگان

ز سوی دیگر نیز با استفاده از این شگرد مشکالت ا. دارد و توانایی او در انتخاب واژگان و وسعت اطالعات وی چشمگیر است

نقد  ۀاجتماعی روزگار ما را با زبانی خاصّ انتقادی و طنز آمیز به تصویر کشیده و با این کار زشتی های جامعه و افراد را به بوت

م هایی بر تن جامعه که نمودار زخمی بر لب است؛ زخمی که وجود زخ ،کشانده است و با انتقادی غیر مستقیم تؤام با گلخند

او در برخی از مثنوی های . را نشان می دهد، همگان را متوجه عیب ها و کاستی ها می نماید تا شاید بر اصالح آن اقدام شود
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خود با گریزی رندانه به گذشته، علل عقب ماندگی قوم ما را بیان می کند که می تواند هشداری برای نسل امروز و نسل های 

 .آتی باشد

 قیوم ما در قیریه ها گینیدم شدند              قیوم میا بر روی زیین ها گیم شدند        

 قیوم میا در دشیت کیاال جاده شد              قیوم میا در قیطیب هیا بیراده شید        

 قییوم ما شیمشییر را بی ارج کیرد               قیوم ما انیدیشیه ها را خیرج کیرد       

 قیرن گیل می چیید از میرداب ها              کیس نرفیت از ما به عمیق آب ها     

 قیرن ما تیقیویم را وا کیرده است                 قیوم میا تارییخ پییدا کیرده است     

 (23-26:4941،عزیزی)

 تحقیق پیشینه

فناوری در زبان امروز  ،هنری و بالغی کنایهکارکردهای  ،تاکنون پژوهش هایی در زمینه های زیبا شناسی و سبک شعر

او ی انجام گرفته است اما پژوهشی از منظر طنز و انتقاد غیر  ۀبه ویژه در کفش های مکاشف یو سیمای زن در آثار احمد عزیزی 

نظر داشتن  مستقیم اجتماعی در آثار این شاعر انجام نگرفته است لذا این ضرورت احساس شد تا پژوهشی در مثنوی های او از

 . محتوای طنز آمیز صورت گیرد

 روش تحقیق

کاربرد طنز و  ۀو هدف آن بررسی نحو. کتابخانه ای برای گردآوری اطالعات استفاده شده است ۀدر این تحقیق از شیو

 ۀست تا به وسیلانتقاد غیر مستقیم اجتماعی برای انتقال مفاهیم و تأثیر گذاری بیشتر در افراد است و در آن به دنبال دالیلی ا

 . آن ها وجود طنز و انتقاد غیر مستقیم اجتماعی در مثنوی های عزیزی را توجیه و اثبات کند

قبل از پرداختن به این  ،در این مقاله مثنوی های عزیزی را از لحاظ ساختار معنایی طنز مورد بررسی قرار خواهیم داد

عزیزی و همچنین به مبانی نظری طنز و طنز پردازی رویکرد های  زبان شعر احمد ۀموضوع الزم است ابتدا مختصری دربار

نوین آن اشاره ای کوتاه داشته باشیم و سپس مثنوی های او را از لحاظ طنز رفتاری و موقعیتی با رویکرد طنز کالمی و 

 .تصویری و با ارایه نمونه هایی بررسی می کنیم

 بان شعر احمد عزیزیز

شعر با شعر خود  ۀعر حادثه ای است که در زبان روی می دهد و در حقیقت گویندش»شفیعی کدکنی معتقد است که

لذا شاعر با استفاده از  (9:4964)« عملی در زبان انجام می دهدکه خواننده میان زبان شعر او و زبان روزمره تمایز احساس کند

در شعر عزیزی می توان . جذاب و پذیرفتنی شود همان زبان و ترکیبات آن می تواند آثاری متفاوت بیافریند که برای خواننده

هنجار گریزی هایی که عمومی نیستند اما در آثار برخی از کارکلماتور نویس ها مثل »نوعی هنجار گریزی را مشاهده کرد 

 (424:4934،جهرمی .طالبیان)«.عباس گلکار و شاپور و یا شطحک های احمد عزیزی آن را می توان یافت

عث خلق ترکیب ها و واژه های جدید می شود که در ادبیات ایران سابقه ای طوالنی دارد از مهمترین نیاز های بشر با

روش های واژه سازی می توان به ترکیب و گسترش معنایی اشاره کرد ترکیب مهمترین روش واژه سازی در زبان فارسی 

. از کارآمدترین شیوه های واژه سازی استمحسوب می شود چنانکه این روش با ساخت دستوری زبان هماهنگ باشد یکی 
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« .ترکیبات وصفی و اضافی یکی از محور های نوگرایی کالم را تشکیل می دهد و بسیاری از این ترکیبات تصویری اند»

 (443:4934،همان)

 عصر ما عصر سیاست پیشه هاست                 عصر خشک طاسی اندیشه هاست

 (914:4963،عزیزی)

 ر سرب آجین شده                      وای بر این مردم نفرین شدهوای بر این عص

 (414:4941عزیزی،)

 فیلسوفان لفظ پاشی می کنند                     عالمان معنی تراشی می کنند

 (919: 4963همان،)

ود را از دست تغییر و یا گسترش معنایی نیز یکی از روش های واژه سازی است که در این روش گاه کلمات معنای خ

 .هم با حفظ معنای قبلی معنای جدیدی را می پذیرد و گسترش معنایی پیدا می کندۀ داده معنای جدیدی می پذیرد و گا

 چک تو بی محل ما را کشانده                    دو سیلی دیگرم عمرم نمانده

 (491:4932،به نقل ازشعبانی)

 قرن تعویض دالر و بشکه نیست     قرن دیگر قرن نان خشکه نسیت              

 (491:4941عزیزی،)

اشعار او  ۀلغات این شاعر بسیار گسترده است و با مطالع ۀنیز عنوان شد وسعت اطالعات و دامن "همان طوری که قبال 

در شعر او »مشخص می شود که او با ژرف اندیشی به بررسی مسایل اجتماعی روز و پدیده های نوظهور پرداخته است 

تسلط فناوری بر  ،نظام آموزش و پرورش ،هایشۀ مضامین متعددی نظیر زندگی فالکت بار کالن شهری چون تهران و تبا

اینجا به نمونه ای از  (. 423:4932 ،شعبانی)«و هرچه انسان امروز با آن دست به گریبان است حضور دارد... زندگی و اقتصاد و

 .ار او اکتفا می کنیمانعکاس زندگی شهری و جلوه های آن در اشع

 شیهر آمید با مجییالت قیشینیگ                      بیا زنیان روی جیلید چیار رنیگ                

 با اتیوبان هیایی از سیییرب سییاه                      با تیب کیم رنیگی از هیذیان میاه                 

 از کاله و کییف و پییپۀ نگ کیپ                       با سیپامیردمان سیرد ساکت ت                 

 بیوی سیییم اخیتیالالت حیواس                       بیوی کییاال در بیهییار اسییکنیاس                 

 (441-444:4941عزیزی،)

 (442:همان)های بازار سییاه        شیهر نییهر آب های زییر کیاه                  شهیر اس اس                    

 شهر رهن آب و شهر پول پیش                  شهر قتل هوش در پای حشیش

 (431،4963: همان)
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 مبانی نظری

 طنز در اصطالح ادبی -4

در ادبیات کهن ایران طنز به عنوان نوع ادبی مستقل شناخته نشده است و مرز مشخصی با دیگر مضمون های      

طنز اغلب معنی لغوی آن یعنی تمسخر و طعنه زدن مورد  ۀخنده آمیز همچون هجو و هزل نداشته است و از واژانتقادی و 

انتقاد غیر مستقیم اجتماعی با چاشنی خنده که بُعد آموزشی و اصالح طلبی آن  ۀنظر نویسندگان بوده است ولی امروزه جنب

خاص بیان مفاهیم تند اجتماعی و انتقادی و سیاسی و  ۀشیو»ز بهزادی در کتاب خندمین تر از افسانه به نقل ا. مورد نظر است

طرز افشای حقایق تلخ و تنفر آمیز ناشی از فساد و بی رسمی های فرد یا جامعه که دم زدن از آن ها به صورت عادی و یا بطور 

ریشه های فساد موارد بی رسمی را جدی ممنوع و متعذر می باشد، در پوششی از استهزا و نیشخند به منظور نفی و برافکندن 

 ( 43:4943،امینی)«.طنز نامیده است

بشر امروزی آنقدر درگیر مادیات شده است که این گرفتاری از یک سو باعث ناهنجاری های رفتاری شده و از سوی 

ز آن ها بی خبر است و یا دیگر در برخی مواقع  او را از پرداختن به جهان پیرامون و روابط انسانی باز داشته است که یا او ا

بدی ها نه در ذات انسان ها بلکه در شرایط محیطی و اجتماعی آن ها باید جست و  ۀدر طنز سرچشم»به آنها ندارد ۀ اصالً توج

شادمانه از این جهت که ما را به پلیدی هایی جلب کند : جو کرد و به قول لونا چارسکی طنز باید شادمانه و خشم آگین باشد

جودشان بی خبریم و یا توجّه نکرده ایم و از آن جهت خشم آگین است که طنز پرداز معتقد است دشمن در که از و

 (441:4934طالبیان و جهرمی،)«.رودررویش، بس سهمگین و خطرناک است

عی، در طنز نویسنده یا شاعر با بزرگ نمایی و نمایان تر جلوه دادن زشتی ها و عیب و نقص های حاکم بر روابط اجتما

اخیر جایگاه مناسبی برای خود باز کرده است و اوج پررنگی آن در  ۀدرصدد تذکر و اصالح و رفع آن ها برمی آیدکه در سه ده

 ۀاین گون. مشروطه دیده می شود و نمودهای آن پس از انقالب اسالمی نیز به صورت های گوناگون وجود داشته است ۀدور

 ،تذکر ،دادنۀ قی و هدفمند را طی کرده است و از آن بعنوان ابزاری مناسب برای آگاادبی در پس از انقالب نیز مسیری منط

از دیدگاه . تاکید و برجسته سازی و بهبود رفتارها و مناسبات اجتماعی و سیاسی به صورت های گوناگون استفاده شده است

نوعی انقالبی گری مداوم علیه کژی ها و کاستی  در پی تثبیت نیست و از این رو با "رویا صدر  جوهر طنز انتقاد است و اصوال

 ۀادبی در سه ده ۀهای جامعه، نهاد های مستقر را شوخ طبعانه به چالش می کشد و بعنوان مردمی ترین و اجتماعی ترین گون

زبان آن فکری و اجتماعی حرکتی پرفراز و نشیب را طی کرده است و متناسب با آزادی بیان قالب و  ،اخیر با تحوالت سیاسی

( گل آقا)بارز آن را در نوشته های کیومرث صابری  ۀنیز دستخوش تغییر و تحول شده است پس از انقالب می توان نمون

ادبی به طنز داشته اند و طنز را با ادبیات پیوند داده اند و توانسته ۀ مشاهده کرد و از آن بعنوان طنز انقالب یاد کرد ایشان نگا

و نمونه ای موفق و تازه از این ( http://bookfriend.blogfa.com. )ادبی از آن احقاق حق کنند ۀاند به عنوان یک گون

نوع را به جامعه عرضه کند و بعدها مورد اقبال و توجه و الگو گیری شاعران و نویسندگانی قرار گیرد که می خواهند از این 

 .منظر به مسایل اجتماعی بپردازند
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 درونی و معنایی طنز ساختار :4 ۀنمودار شمار

 

 طنز کالمی -1

طنز کالمی اغلب برای ایجاد تجسم برای شنونده یا خواننده در قالب زیبایی های ادبی و در تمام شرایط استفاده می 

تشبیه است و یا حالت تابلوی نقاشی داشته  ۀتجسم عینی کردن امور ذهنی و به اصطالح تصویری کردن آن به وسیل». شود

و از قدرت کلمه برای ایجاد فضاهای طنز آمیز استفاده ( 61:4961،شمیسا)« غریب را در ذهن مجسم کندباشد و تصویری 

 ۀدییش لیتحلیزبا یایاختهیس زبان شناسان ۀبه عقید ،ریمییب میراییبک همرروز ناییبز در هییک اتییکلم از ریبسیا». کند

عبارت ( شوخی کالمی)طنز کالمی (224:4943،نییکه یویینغزگ)ت«ییسا یخیراییت رتویسد یویینح و رفییص یاییه کلیش

ابهام ایجاد می شود و لُبّ  ۀاست از تضاد میان آنچه مورد انتظار است و آنچه در شوخی اتفاق می افتد و این تضاد به واسط

 (43:4931حری،)«.شگفتی است چرا که برخالف انتظار شنونده است ۀمطلب خود مای

 :مضحکمعادل یابی یا اصطالح  1-4

می توان با استفاده از این شگرد با تعابیر کوتاه و تبسم زا و یا با استعاره هایی مضحک موارد سیاه و تلخ جامعه را 

 (491:4934درویش علی پور، .صفایی. )برجسته نمود

 شهر باران مگس از کوه قاف                شهر وزوز در فراق پیف پاف

 شهر مسئوالن طرح مرگ موش          شهر صرّافان کیمونو فروش        

 (449:4941عزیزی،)

با بیانی مضحک به نبود نظارت در جامعه شهری اشاره شده است که  «وزوز در فراق پیف پاف»در نمونه اول در تعبیر 

رگ مسئوالن طرح م»دوم با آوردن  ۀاگر لحظه ای در آن نظم حاکم نباشد، هر کسی ساز خودش را می نوازد، و در نمون

 ساختار درونی و معنایی طنز در مثنوی های احمد عزیزی

طنز موقعیتی   

مبتنی بر تصاویر ، تصورات و مفاهیم به گونه ای که جنبه ی 
 تمثیل و مقایسه داشته باشد

 طنز کالمی 

 مبتنی بر صناعات ادبی
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با طنزی تلخ و گزنده وضعیت زندگی شهری طرح های مسئوالن شهری را به باد انتقاد می گیرد و با ظرافت تمام آن را  «موش

 .نقد می کند

 در میان شیاخه هایی از نیبیات                عکس می اندازی از عین القضات

 طاهر استعکس های باطن تو ظاهر است                رنگ روحیت چاپ بابا 

 (14:همان)

عکس و چاپ و با ایجاد تضاد میان ظاهر و باطن و همچنین با  ،شاعر با استفاده از اصطالحات چاپخانه ای مانند رنگ

چاپ باباطاهر بودن رنگ روح و بیان مطالب عرفانی در بستری از تلمیح،  ،بیان مفاهیمی چون ظاهر بودن عکس های باطن

 .استمحیطی طنز آمیز پدید آورده 

 نقیضه 1-1

در لغت به معنی نقض کردن و شکستن است و در اصطالح ادبی به کالمی گفته می شود که کالم قبل از خود را از »

در بیت زیر ( 63:4941 ،حری. )و تا حدودی نیاز به آشنایی با اثر اصلی دارد«  .حالت جدّی به حالتی مضحک تبدیل کند

 .ارای چنین ویژگی هستندد «زمین الدوله و دین الدوله»ترکیب های 

 خاک در دست زمین الدوله هاست                        فقه از امالک دین الدوله هاست

 (323:4963عزیزی،)

مانند ( 423:4934درویش علی پور، .صفایی. )نقیضه از راه ترکیب واژه های دو زبان متفاوت بدست می آیدۀ و گا

 : در بیت زیر «مجنون سیتی»

 حسرت هایئتی است                       شهر لند مجنون سیتی است شهر ما در 

 (442:4941عزیزی،)

 هم آوایی با هم وزنی و جناس  1-9

میدان داری طنز پردازان در باز تحلیل صرفی استفاده از ظرفیت هم آوایی و دو معنایی کلمات و  ۀبیشترین عرص

با ایجاد هم آوایی و هم وزنی در کلمات و جناس می توان بر (423:4934درویش علی پور، .صفایی.)اصطالحات و کنایه هاست

صنایع بدیع لفظی از قبیل  ۀموسیقی درونی متن به وسیل». تاثیر کالم افزود و جهت آفرینش صحنه های انتقادی بهره جست

آل )هایش را آل سکوت  عزیزی  یکی از مثنوی( 49-44: 4914،شمیسا)« انواع جناس و انواع تکرار بوجود می آید ،انواع سجع

می توان نمونه های . تا با طنزی تنفر آمیز مدعیان دروغین را مورد سرزنش و نکوهش قرار دهد. نام گذاری کرده است (سعود

 .دیگری را در اشعار وی پیدا کرد که جهت استحکام بخشیدن به لفظ و معنا از آن ها استفاده کرده است

 عصیر مسخ پاک ها با کیار پوک عصر خالی عصر خولی عصر خوک      

 (416:4941عزیزی،)

حروف  با طنزی تلخ و کوبنده مدعیان  ۀپوک و تکرارعصر و نغم ،خولی و پاک ،با استفاده از جناس میان کلمات خالی

 . دروغین حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داده است



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

132 
 

و مصراع و تصویر آفرینی با استفاده از تلمیح و تناسب زیر شاعر با قرینه سازی وزنی میان واژه های د ۀهمچنین در نمون

 .به سخن خویش استحکام بخشیده که گویای فضایی انتقادی و طنز آمیز است

 عصر نشر شمر در چاپ جدید                    عصر قاب عکس در قطع یزید

 (416:همان)

 دو معنایی و توجه به کنایه ها  1-1

که در این نوع ترکیب ها به معنای زیر ( 49:4931حری،)« .ؤلفه های شوخ طبعی استدو معنایی یکی از مهمترین م»

 .ساختی و رو ساختی کلمات توجه می شود

 (444:4963عزیزی،)را به طور   ۀ تا بگییردد در خییابان بلور               تا بییندازد گینیا

ر مستقیم و همراه با طنزی تلخ است که با استفاده از بیانی غی ،را به طور انداختن  به معنای مرتکب گناه شدنۀ گنا

 .مکنیه به تصویر کشیده شده است ۀکنایه و استعار

 کرمکی در سیب ماست      گاه مرگی سال ها در جیب ماستۀ مرگ گا

 (46:4941عزیزی،)

اننده را به تردید کنایه آمیز مرگی که سال ها در جیب ماست  در عمق خود  دارای طنزی نیش دار است که خو  ۀجمل

زیر خلق دوشان صاحب مدرک با استفاده از معانی  ۀو در نمون. در انتخاب معنی آن وا می دارد و بر تاثیر سخن می افزاید

 .فضایی انتقادی و طنز آمیز را در ذهن ها مجسم می کند «صاحب مدرک»و ایهام در  «خلق دوشان»کنایی در 

 (24:همان)خلیق دوشیانی که صاحب مدرک اند               دیین فروشیانی که در دنییا تک اند 

 تلمیح 1-0

« .تلمیح در اصطالح بدیع آن است که گوینده در ضمن کالم به داستان و یا مثلی یا آیه و حدیثی معروف اشاره کند»

 (63:4961،شمیسا) «اشاره به داستانی است که دو ساخت تشبیه و تناسب دارد»و یا (. 924:4911،همایی)

 (23:4941عزیزی،)قرن ما در باالی ابر عفلقی است                قوم ما در صحرای نثر بیهقی است   

در این ابیات با تلمیح به گذشته و بارورهای دینی با نگرشی انتقادی به پیشرفت قرن ما و در مصراع های دوم به قوم ما 

 .خواب و خیال رؤیاهای گذشته به سر می برداشاره می کند که هنوز در گذشته زندگی می کند  و در 

، اشاره طنز آمیز (عج)بهره مندی از وجود امام زمان  ۀدربار( ص)زیر با تلمیح به حدیثی از پیامبر  ۀو یا اینکه در نمون

را دارند ۀ یت الدارد به اینکه عده ای به ظواهر امر تکیه می کنند و بدون اینکه کاری انجام دهند و یا حرکتی بکنند، انتظار عنا

و همچنین می تواند اشاراتی داشته باشد به پیشرفت کشور هایی توسعه یافته در بهره مندی از نور خورشید برای ساخت 

 باطری خورشیدی 

 قرن ما خورشید می گیرد ز نور                     قوم ما از ابر می خواهد ظهور

 (26:همان)
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 خراب کردن نمادها 1-6

بیات هر ملتی نمادها و نشانه هایی وجود دارد که هریک از آن ها معرف کسی یا چیزی است مثالً صوفی در زبان و اد

و معموالً چنین . نماد تارک دنیاست هر گاه منتقد در هر یک از این صفات ضد معرف آن را ببیند به تخریب نمادها می پردازد

زاهد در اشعار حافظ از این دسته اند واژه هایی بار معنایی منفی پیدا می کند مانند صوفی و 

(http://sunnight49.blogfa.com) که شاعر با برهم زدن نمادها مطلب را از حالت جدی خارج و به طنز تبدیل می

 .کند

 (24:همان)راهبییان رهن در دییر دغل                             عالمییان سفته در فین بدل    

 .بان و عالمان صحنه ای مضحک بوجود آمده است که بیانگر واقعیتی تلخ و نفرت انگیز استبا دادن صفاتی منفی به راه

 ما جوجه هایی خسته داشت          گربیه هایی زاهید و وارسته داشت ۀکوچ

 (944:4963همان،)

گربه صحنه ای  از سویی با ایجاد تناسب و تضاد میان جوجه و گربه و از سویی دیگر با دادن صفات زاهد و وارسته به

 .طنز آمیز ایجاد شده است

 

 

 متناقص نما 1-7

زیبایی باشد و ترتیب سخن به گونه ای باشد  ۀآوردن دو واژه یا دو معنی متناقض در کالم است به گونه ای که آفرینند

در واقع عالم  سازش اضداد یکی دیگر از ویژگی های زبان طنز و مطایبه است»که از قدرت اقناع ذهنی و زیبایی آن نکاهد

ترکیب و نوشتن این  ،آمیخته ای از عناصر متناقض و ناهماهنگ است و طنز پرداز کسی است که قدرت کشف، درک

در ساخت طنز هم به عنوان ابزاری کارآمد مورد این نوع ادبی ( 441:4934طالبیان و جهرمی )«.ناهماهنگی ها را داشته باشد

ترکیب های متناقضی هستند که به نوعی  «گناهان حالل و هوس های زالل»در بیت زیر .استفاده طنز نویسان قرار گرفته است

 .مطلب را طنز آمیز کرده اند

 (36:4963 ،عزیزی)دین ما یعنی گناهان حالل                      دین ما یعنی هوس های زالل            

 (31:4941همان،)از سیرود دختیران ناامییید     از زنان تیره بخت رو سپید                                

 .فضای طنز آمیز کالمی بوجود آورده است «تیره بخت روسپید»و ترکیب متناقض نمای « تیره و سپید»تضاد میان  

 تشبیه  1-3

تشبیه یکی از عناصر تصویر سازی است و توجه به آن اولین قدم در جهت گیری کالم به سمت تصویر از اهمیت ویژه »

نویسندگان و شاعران طنزگو برای بیان مقاصد خود از جانواران و ( 419:4934طالبیان و جهرمی،)«.برخوردار است ای

 حیوانی و نفسانی صفات دارای اگر را بزرگان و رجال طنزآمیز و انتقادی لحنی با تا. برده اندها سود  صفات و حرکات آن

پروری و تنبلی آنان را به خوک  تن "مثال. اند کرده می  مد است تشبیه، سرآ صفت آن در که حیوانی به هستند، ای برجسته



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

134 
 

کردن گاه به  این تحقیر و کوچک البته ... کاری را به روباه و حماقت را به خرس و درندگی را به گرگ و و مکاری و نهان

 (http://sunnight49.blogfa.com)  .رسد یعنی به گیاهان و اشیاء نیز می  تر از حیوانات سطح نازل

 است در سجاده ها                           گاه گرگی می دود در جاده هاۀ روباۀ گا

 (444:4963،عزیزی)

تصاویر طنز آمیز کالمی است از افرادی که متناسب با موقعیت های مختلف «  گرگی در جاده»و «در سجادهۀ روبا»

 . در می آورند رفتارهای متناقضی دارند و خود را به لون های گوناگون

 (31:همان)جانور های غم انگیزیم ما                    گربه های عصر چنگیزیم ما    

نیز با تلمیحی تاریخی و تشبیه در عمق خود دارای تصویری واضح و « گربه های عصر چنگیز»و «جانورهای غم انگیز»

 .ش درآورده استتوأم با چاشنی طنز است که ریاکاری ها و خوی حیوانی را به نمای

 استعاره 1-3

ژرف ساخت هر استعاره ای یک جمله »دو چیز با استفاده از کلمات به گونه ای غیر حقیقی است  ۀاستعاره بیان رابط

آن با ۀ که در ذهن سازند(31:4914،شمیسا) «در تشبیه ادعای شباهت است و در استعاره ادعای یکسانیۀ است منتۀ تشبی

اژگان نام هایی برای پدیده های پیرامون خود بر می گزیند و با این روش جهان اطراف خود را به استفاده از گسترش معنایی و

گونه ای دیگر  تصور می کند و مخاطب را به تالش ذهنی برای دریافت مفهوم مورد نظر وا می دارد و این شیوه برای تاثیر 

 .گذاری انتقادی می تواند مورد استفاده قرار گیرد

بدن به عنوان کاال به کار رفته که دارای  طنزی تلخ و  ۀقرینه ای برای دریافت مفهوم عرض «قیمت مقطوع»در بیت زیر 

 .مکنیه بیان شده است ۀکه در قالب استعار. گزنده و تحقیر آمیز و هشدار دهنده است

 (31:4941،عزیزی)شیهیر بیدن       ۀدختیران قییمت مقیطیوع تین          دختیران بیرد        

 (414:همان)مهربانی در قفس می نوشد آب           عشق پرپر می شود الی کتاب     

به رخت بربستن  ،مکنیه ۀبا تصویر آفرینی درعبارات در قفس آب نوشیدن و پرپر شدن در الی کتاب به کمک استعار

 .طنز آمیز داردۀ عاطفه و هم نوع دوستی از جوامع امروزی نگا

 ایهام 1-45

اعر یا نویسنده با استفاده از معانی مختلفی که  به واژه ها می دهد خواننده یا شنونده را به تالش جهت دریافت ش    

کلمات موهوم معانی مختلف اند و ممکن است با آن معیانی مختلف با کیلمات دیگر کیالم،  ،در روش ایهام»معانی وا می دارد

ز طرفی با ایجاد تناسب میان کلمات به اثربخشی سخن می افزایند که در طنز و ا(  414:4961شمیسا،)« .رابطیه ایجاد کنند

 .نیز می توان از این شیوه بهره برد

 (413:4941عزیزی،)پر از آب منی         نسل نا مشروعی از آبستنی    ۀ نسل خودخوا

که با ،و آبستن در ارتباط است و از طرف دیگر با کلمات نامشروعۀ از یک طرف با خود خوا  «آب منی»در این نمونه  

 .طنزی نیش دار عمق زشتی ها و ناپاکی ها را متذکّر می شود
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 (442:همان)ایستگاه شرک مسجد می شود         دین انسان خط واحد می شود   

یا  (ذووجهین)اغفال  ۀباال ایهام در تر کیب خط واحد باعث ایجاد طنز شده است  و عالوه برآن از شیو ۀدر نمون

که از هر . در هر دو مصراع استفاده کرده است( 44:4963شمیسا،)«در علم بدیع از فروع ایهام است»که (  محتمل الضدین)

در نمونه زیر . تا بدینوسیله با چاشنی طنز خطرات و تهدیدات پیش رو را هشدار دهد. یک از آن ها دو معنی برداشت می شود

 .ش ذهنی برای دریافت پیام می کشاند و مطلب را از حالت عادی خارج می کندنیز در فضایی طنز آمیز مخاطب را به چال

 (234:همان)ببر برمی خییزد از چشمانشان                   غرش شیر است در پستانشان   

 طنز موقعیتی -9

تقابل و مقایسه داشته  ،تطبیق ،تمثیل ۀکه مبتنی بر تصاویر و تصورات و مفاهیم به گونه ای که جنب

 (94:4934طالبیان،جهرمی.)شدبا

 طنز تصویری -9-4

شاید این تصور ایجاد شود که طنز تصویری یا کاریکاتور تنها در عالم نقاشی می تواند نمود پیدا کند در صورتی که می 

توان به کلمات نیز خصلتی تصویری داد شمیسا زبان ادبی را تصویری می داند که به جای گفتن و روایت به نمایش می 

 (43:4943).و شفیعی کدکنی طنز را به هم ریختن دائمی تصاویر می داند( 31:4914)دازدپر

در نمونه های زیر شاعر استفاده ازتجسم و  تصویر آفرینی و تشبیه مطلب مورد نظر خود را طنز آمیز کرده است که 

 .خواننده می تواند در ذهن خود مجسم کند و به عمق مطلب پی ببرد

 گ از راه میش                      شمر یعنی رهن یعنی پول پیششمر یعنی نقب گر

 شمیر یعنیی رقص خنیجر زیر نور                      شمیر یعنیی بربریت در شیییعور

 شمر یعنی هر که در صبحی عبوس                     قیوقیولی قو را بگیییرد از خروس

 (444:4941 ،عزیزی)

صحنه هایی از طنز تصویری اند که در  «رقص خنجر زیر نور و قوقولی قو را از خروس گرفتن ،نقب گرگ از راه میش»

 .قالب کلمات به نمایش گذاشته شده اند

 مقایسه  ةشیو -9-1

برای اینکه مفهوم مورد نظر روشن تر بیان شود و یا میزان تفاوت ها و شباهت های دو پدیده بهتر نشان داده شود از 

مقایسه  ۀمقایسه حد و مرز دو یا چند مفهوم را دقیق تر بیان می کند در ادبیات عرفانی نیز از شیو. ده می شوداین شیوه استفا

استفاده می شود در مثنوی سمت الدن با تصویری آمیخته با طنز به مقایسه میان وضعیت مطلوب و نامطلوب می پردازد و از 

 .ن یاد می کندآن ها به ترتیب با عنوان های سمت الدن و سمت آه

 سمت الدن استییراق سمع نیست                   سمت آهن خاطر گل جمع نیست  

 سمت الدن رخش می آرد خروش                   سمت آهین جاز می آید به گوش 
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 (94:4941عزیزی،)

 .یا در بیت زیر موقعیت قرن و جایگاه قوم ما را در آن با چاشنی طنز به تصویر می کشد

 رویا کشف می کرد ،در آییینه آوا کشیف می کرد                     قوم ما در خواب قرن

در مثنوی بغض بعثت نیز شیوه های دین شناسی زاهدان و عارفان را مقایسه می کند که به ظاهربینی زاهدان و سبک 

ک حکایت از ظاهر بینی و خشکه مذهب چشم بر  انگشتری داشتن زاهد با اشاراتی مضح. بالی عارفان اشاراتی طنزآمیز دارد

 .بودن و غرور و تکبر داشتن است و در طواف مشتری بودن روح عارف اوج کمال و وارستگی اورا نشان می دهد

 دین زاهیید در فشییار قبییرهاست                دین عیارف روی سقییف ابرهاست         

 روح عارف در طواف مشتری است        چشم زاهد خیره بر انگشتری است                

 (34-33: 4963همان، )

 تمثیل -9-9

در ادبیات عرفانی و مثنوی های طنز آمیز مولوی از تمثیل بسیار استفاده شده است و همچنین در قرآن نیز از شیوه 

همچون دانه ای است  ،شندمثل کسانی که اموالشان را در راه خدا می بخ».تمثیل برای عینی کردن مفاهیم استفاده شده است

 ۀبقره آی ۀسور)«.که هفت خوشه می رویاند و در هر خوشه ای یکصد دانه و خداوند برای هر کس که بخواهد چند برابر می کند

نوعی اسلوب معادله می داند با این تفاوت که در معادله دو »تمثیل شاخه ای از تشبیه است و شفیعی کدکنی تمثیل را ( 264

 (69:4966)« .امالً از لحاظ نحوی مستقل هستندطرف تشبیه ک

 (449:4941 ،عزیزی)شاعر شبییکور این عصر سیاه                  باید از مشییعل بگیرد ردّ ماه    

با نگرشی طنز . بیانگر اوضاع نابسامان اجتماعی و به نوعی انتقاد از شاعران بی بصیرت است« شاعر شبکوروعصر سیاه»

های جامعه ۀ دانسته است که چشم دارد اما در سیا -که شبکوری دارد-شاعرِ این عصر و زمانه را مانند انسانی  آمیز و انتقادی

قدرت تشخیص و بصیرت ندارد و رد ماه را از مشعل گرفتن  مثالی از اوضاع نامساعد و متناسب نبودن جایگاه های افراد با 

 .شایستگی و عرف معمول جامعه است

 (46:همان)در سیب ماست      گاه مرگی سال ها در جیب ماست    کرمکی ۀ مرگ گا

ماست و به تدریج آن را ( جسم)و تنبیه آمیز مرگ را مانند کرمکی فرض کرده که در سیبۀ که بصورت تمثیل تشبی

. غافلند و این هشداری است طنز آمیر همراه با تصویری مجسم در ذهن برای کسانی از این امر ،فرسوده و پژمرده می کند

و استعاری رخت بر بستن عواطف انسانی را در جوامع پیشرفته و متمدن غربی متذکر ۀ ابیات زیر نیز در محیطی تمثیلی، تشبی

 .می شود

 از محبت طیییعم کییالی مانده است                      از دل انسییان سفییالی مانده است

 (966:همان) دند                     عشق ها هم مومیییایی تر شدند هر چه انسییان ها طییالیی تر ش              
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 گیری نتیجه

طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه و  ۀفاصل ،تأملی کوتاه در اشعار عزیزی نشان می دهد که شاعر تضادهای اجتماعی

ه ای شیرین، کنایی و خنده آور، عفیف ولی به طرزی هنرمندانه و به گون عمیق و گزنده طنزی تلخ،علل عقب ماندگی ها را با 

جامعه  ۀطنز کالمی و تصویری برای نمایاندن زخم هایی که بر پیکر ۀو منصفانه بیان کرده و در البه الی اشعار خود از شیو

ه هشدار می دهد و ذهن ها را ب ،غیر مستقیم خواننده را موافق و همراه  خود می کند ۀبا این شیو. است استفاده کرده است

 . ابعاد مختلف نابسامانی های زندگی اجتماعی و  مشکالت  پیش رو و لزوم توجه به آن ها متوجه سازد
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 (غزل، مثنوی و مقطعات)بررسی نوستالژی در اشعار میرزاده عشقی 
                                                                                                                               زهره نجفی                                                                                                                                          

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه                                                                                   

 ناصفها

 رویا هاشمی زاده                                                                                                                          

 فهان                      کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اص                                                                         

 چکیده 

نوستالژی که از روانشناسی وارد ادبیات شده است، روشی ناخودآگاه برای بیان اندوه و دلتنگی شاعر نسبت به موقعیت 

جمعی و جمعی دارد، که در نوع فردی  -نوستالژی سه گونه فردی، فردی. های آشنای مطلوب در گذشته یا آینده است

کند، اما در نوع جمعی به دلیل فشارهای شدید جامعه نابسامان کنونی، با اش را بیان میاندوه شخصینویسنده حسرت و 

هایی که جمعی نیز حسرت -در نوع فردی. ای از فضا و مکان گذشته که مطلوب مردم سرزمین شاعر بوده، روبه روایمگستره

با توجه به . شودژی عالوه بر نویسنده، شامل تمام افراد میشود و به همین دلیل، این گونه نوستالفلسفی هستند، مطرح می

 ....تصویر، زبان، آرکائیسم، آرمانشهر و: های نوستالژی عبارتند ازنکات گفته شده، مؤلفه

میرزاده عشقی از شاعران رمانتیک مهم دوره مشروطه است که این عناصر در شعرش مطرح است اما با توجه به تناقضی 

در این مقاله با رویکرد تحلیل محتوا، . توان گفت او به نوعی آنارشیسم دینی معتقد بوده استشود میدیده میکه در اشعارش 

نتیجه آن شد که به دلیل این که شاعری اجتماعی است، . مفاهیم نوستالژیک در شعر عشقی مورد بررسی قرار گرفته است

اجتماعی،  بیشترین بسامد را  -الژی اجتماعی گله از اوضاع سیاسیبیشترین مضمون اشعار او وطن است و به همین دلیل نوست

 . در این اشعارش داراست

 .میرزاده عشقی، نوستالژی، آنارشیسم، رمانتیسم، وطن :هاکلیدواژه

 مقدمه 

زبان مهمترین ابزار برقراری ارتباط است و از طریق آن انسان می تواند به بیان مفاهیم و نیازهای گوناگون خود 

است، ( درون و بیرون)یکی از شگردهای بیان نیز سبک  ادبی است، که بازتاب نگرش احساسی و مخیل به جهان . پردازدب

شاعر یا نویسنده . و با زبانی تصویری و عاطفی همراه می شود که همین ویژگی، مشخصه جدایی آن از زبان عادی است

کند و به کمک دیگر ابزارهایی که زبان در ر خود استفاده میهای ادبی برای بیان منظوهم در دنیای ادبیات از سبک

به عبارت دیگر تصویری که نویسنده در اثر خود از جهان باز . بخشددهد، به گفته خود رنگ و لعاب میاختیارش قرار می

-اش را میی شخصیهاتاباند، تحت تأثیر دیدگاه و ایدئولوژی اوست، بنابراین هر فرد جهان منحصر به خود، با ویژگیمی

جوید که به دلیل شرایط ستیزه واره هستی، به ناگزیر دور از چشم مادر به آن بخش از سرشت ما توسل می»: آفریند، زیرا

های متوالی اندیشه ها را دور میریزد، خرد دگرگون شونده نسل.. .شودتر نگهداری میتر و مقاومدر محفظه عناصری سخت

جوید که وابسته به ولی هنرمند به آن بخشی از وجود ما توسل می. کوبدد، و نظریه را در هم میکندر واقعیات تردید می

 (.23: 4964ایرانی،)«خرد نیست، به آن بخشی که در ما هدیه است نه فطری و نه اکتسابی

یان احساس دلتنگی و از آنجا که برای ب. با توجه به این معنا، مکتب ادبی رمانتیسم را نیز باید مد نظر داشته باشیم

ای تخیلی به سیر در گذشته بپردازد، این ویژگی آثار رمانتیک یعنی گریز و سیاحت  حسرت، نویسنده نیاز دارد تا به شیوه

آزردگی از محیط و زمان موجود فرار به سوی فضاها و زمانهای دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا ». شوددر آثارش دیده می

در واقع برای (. 32  :4941سیدحسینی،)«ی یا بروی بالهای خیال از مشخصات آثار رمانتیک استجغرافیایی، سفر واقع

گریختن از موقعیت های تنش زا و اندوهبار انسان از دیرباز به استفاده از بیان خاطرات و تجدید قوای ذهنی و روحی با 
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. دهداتنگ نوستالژی با خاطره را نشان مییادآوری زمانهای خوش گذشته روی آورده است، و این مسأله ارتباط تنگ

انسانی است »او . کندتوان نوعی تجربه شخصی از تاریخ دانست، که ما را با تاریخ گذشته و سنت مرتبط میخاطره را می

که با زندگی صنعتی آرامش روح و سادگی زندگی روستایی و یگانگی با طبیعت را از دست داده و خواهان گریز به ناکجا 

انسانی که تشنه بازگشت به دامان طبیعت و زندگی رها و آزاد از رنج و دغدغه . د، به کودکی، به رویاها و شیدایی استآبا

های جاذبه زمان گذشته و گذشته: موضوعاتی از قبیل»مهمترین مسائل مطرح در این مکتب (. 11: 4943ثروت،)«است

: 4913فورست،)« ش و جستجو در امور فوق طبیعی و خارق العادهدور، شیفتگی شدید نسبت به امر طبیعی و ساده، و کاو

در این مکتب نوستالژی فقط . ها بعدها به ارتباط واقعیت و خیال پردازی توجه بیشتری کردندباشند، اما رمانتیکمی( 14

مطلوب را در آینده مربوط به گذشته نیست، شاعر یا نویسنده گاهی بر طایر خیال سوار و آرزوی فضایی بس زیبا، مجلل و 

 (. 499: 4949سه یر و لووی میشل،)گویندمی کند، که به این حالت نوستالژی آرمانشهر می

های روحی در جای دیگر مهمترین عوامل تاثیر گذار در ایجاد این حالت را مسائل سیاسی، مشکالت فردی، ویژگی

: 4941عالی عباس آباد،)اند ها بر شمردههای انسانهو روانی، و تاثیر مدرنیسم و صنعت جهان معاصر بر روابط و روحی

433-413.) 

هایی چون یادآوری حسرت آمیز خاطرات و گرایش به گذشته، گرایش به ها و شاخصنوستالژی دارای مؤلفه

ر پی در این مقاله د(. 431: همان)شهر است پردازی و پناه بردن به آرمانبازگشت به زادگاه و وطن، آرکائیسم، اسطوره

رویکرد ما بازتاب نوستالژی . آنیم که این گونه مفاهیم را با ذکر مصادیق آن در غزل، مثنوی و قطعات عشقی نشان دهیم

های این های ذهنی نویسنده بیشتر به مکتب رمانتیسم نزدیک بوده است، مثالدر افکار شاعر است، و از آنجا که گرایش

پرستی افراطی امر به دلیل پیوند محکمی است که میان رمانتیسم و وطن این. چنینی بیشتری در آثارش وجود دارد

ای احساساتی به ایران کهن های بسیار، به شیوهافرادی چون عشقی وجود دارد، چرا که در آن دوران به دلیل نابرابری

 :شوند عبارتند ازهایی که در اینجا مطرح میپرسش. توجه داشتند

 ثنوی و قطعات عشقی چیستند؟انواع نوستالژی در غزل، م

 بسامد هر کدام از این موارد چه مقدار است؟

 بیشترین مضمون در مفاهیم نوستالژیک متعلق به کدام حسرت  است؟

 پیشینه تحقیق

« عشقی و مسئله تجدد»: درباره تحقیق در آثار عشقی تاکنون مقاالت متعددی نوشته شده است که از آن جمله

-494:  4939طرفان،شمعی و بی)« تحلیل مفهوم وطن در شعر و اندیشه میرزاده عشقی»، (433-443: 4946محمدی،)

توان نام برد، اما درباره را می.. .و( 96-43: 4934مدرسی و صمدی،)«تأثیر رمانتیسم در آثار میرزاده عشقی»، (461

بررسی مفهوم  نوستالژی در ادبیات نیز درباره . بررسی مفاهیم نوستالژیک در اشعار او پژوهشی مستقل انجام نگرفته است

بررسی »، (34-13: 4943صفری و شمسی،)« نوستالژی در شعر ناصرخسرو»: تاکنون مقاالتی نوشته شده، از آن جمله

قابل ذکر .. .و( 464-494: 4932سبزیان پور و صالحی،)« تطبیقی نوستالژی سیاسی در شعر بهار و جمیل صدیقی زهاوی

 . است

 بحث و بررسی 

 نوستالژی و انواع آن
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به معنی درد و رنج ( algos)به  معنی بازگشت و (  nostos) یونانی متشکل از دو واژه ( Nostalgia)نوستالژی 

: 4916انوشه،)اند های لغت به معنی حسرت گذشته، غم غربت و درد دوری آوردهاین واژه را در فرهنگ. است

هر یک از گونه »از طرفی . جمعی و جمعی است -گونه فردی، فردی نوستالژی همچنین مشتمل بر سه(. 4936و4933

ی اثر منظور از نوستالژی فردی آنی، گرایش آفریننده. شوندبه دو دسته آنی  و مستمر تقسیم می[ فردی]های  نوستالژی 

اثر شاعر یا نویسنده  نوستالژی فردی مستمر در بردارنده تمامی ....خویش است[ آثار]  به لحظه یا لحظاتی از گذشته در 

« ای که متاثر از این نوع نوستالژی باشد در سراسر اثر خود تمام و کمال به گذشته می پردازدشاعر یا نویسنده. است

 .پردازیمدر زیر به سه رویکرد اساسی این روش می(. 4933: همان)

 گرای فردینوستالژی گذشته

کند و بر آن حسرت می ظه یا لحظاتی در گذشته خود را ترسیم میدر این گونه از نوستالژی شاعر یا نویسنده، لح

مفاهیمی از قبیل نالیدن و شکایت از پیری . کنداما دیگران را در این حسرت با خود همراه نمی(. 4933: همان)خورد 

 .انداز این جمله.. .، گذر شتابان عمر و(همراه با یاد جوانی ثروت و مکنت از دست رفته)

 جمعی -فردینوستالژی 

شود، اما از آنجا که این طور که گفتیم در این گونه از نوستالژی، ابتدا حسرت فردی نویسنده مطرح میهمان

-بنابراین این نوستالژی بیان کننده امیال کلی مردم درباره موقعیت. دلتنگی حالت فلسفی دارد، کل افراد در آن سهیمند

 .گرا و آینده گراستان، حبس و اسارت، آرمانشهر گذشتهگ یار و یارغم مر :های مطلوب است و شامل انواعی چون

 گرای جمعی نوستالژی گذشته

گرایی خواننده را با خاطرات و رویدادهای گذشته دور یا  نزدیک که برای هویت جمعی در این مفهوم، گذشته

ای را آزرده و آنها را که خاطر مردم منطقه ها و دردهایی ستآید غصهآن چه بر زبان شاعر می. کندشاعر رخ داده آشنا می

به این ترتیب در این نوع از نوستالژی با نوعی از حسرت و رنج (. 4933: همان)در حقیقتی ناگوار مشترک کرده است 

درست . ای از تاریخ مردمی خاص استجمعی سر و کار داریم، نوعی موقعیت جمعی و نه فردی، که متعلق به زمان ویژه

در نوع فردی شخص احساس دلتنگی اش را در آثار . دلیل است که  خاطره نیز بر دو گونه فردی و جمعی است به همین

بنابراین . کند، اما جمعی بودن آن به دلیل اشتراک ما با دیگران در زمان مطرح کردن خاطراتمان استخود منعکس می

ویم، چراکه این خاطرات به سرگذشت اجتماعی کشور یا شگویی ما با بازگویی خاطراتمان با دیگران در آنها سهیم می

 .منطقه ای متعلق است،که نویسنده نیز جزئی از آن است

شود که نوستالژی اصطالحی مربوط به مسائل روحی و باطنی با توجه به مطالب گفته شده چنین نتیجه گرفته می

به ابزار انتقال و انعکاس ». بردز امکانات زبان بهره میاست، و نویسنده نیز، همان طور که گفتیم برای ارائه این مفهوم ا

و پر  ،(92: 4913شمیسا،)«گویندسازی مییا ابزار شبیه« Imagery»جهان وجود به دنیای زبان و ادبیات، ایماژ 

برای  ....تمثیل و کنایه، مجاز،: کاربردترین آنها تشبیه و استعاره است، اما انواع دیگری از این ابزار نیز وجود دارند، مانند

-زمان و مکانی را که در آن عمل داستانی صورت می». ترسیم چنین فضایی پیش از هر چیز به صحنه سازی نیاز است

شود، و تنها احساس ای تک بعدی روایت میاگرچه شعر بیشتر از زاویه(. 443: 4943میرصادقی،)«گویندگیرد، صحنه می

دهد، اما منظور ما نیز در اینجا اتمسفر کلی و حال و هوای فراگیری ضوع نشان میشاعر را از مواجهه با یک چیز یا مو

نکته دیگر این که اگرچه واژه نوستالژی مفهومی روانی و  باطنی دارد، اما تنها به . است که بر کل شعر گسترده است

-اصر روساخت و محسوس زبان میانعکاس جنبه های محتوایی و نامحسوس زبان تکیه ندارد، بلکه از خالل آن متوجه عن

با در نظر گرفتن واژه، ایماژ و رنگ به عنوان سه عنصر اصلی بیان . اندشنویم که در خدمت ارائه این مفاهیم قرار گرفته
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به عبارت دیگر واژه ها رنگ را . اندیابیم این سه عنصر به شدت به یکدگر وابسته و در هم تنیدهمفاهیم نوستالژیک، در می

در »: کنندآید، و از سوی دیگر هر دو اینها در ترسیم تصاویر نقش بازی میدهند و رنگ هم از دل واژه بیرون میمینشان 

روز ابری و گرفته به نظرمان غم انگیز . زندگی، ما از ارتباط طبیعت با حالت های روحی و روانی خودمان آگاه هستیم

آید که خصوصیتی در طبیعت وجود دارد که با اما گاهی هم پیش می .کند، روز آفتابی، پر نشاط و روح پرورجلوه می

از . کنداین مطلب به خوبی ارتباط این موضوع ها را آشکار می(. 433: همان)«حالت روحی ما در تضاد و معارضه است

. های اصلی هستندگهای آبی، زرد، قرمز، و سبز رنرنگ»: انددیرباز رنگ ها نمادهای بسیار گویا و روشن ذهنیت ما بوده

هر رنگ به تنهایی یا در کنار (. 91  :4914لوشر،)«های روانی هستند و چهار رنگ اصلی نام دارندها ارجحیتاین رنگ

اند که هر رنگ به صورت جداگانه دارای اثری خاص گذارد، و امروزه روانشناسان دریافتههای دیگر تأثیری بر فرد میرنگ

                                                                             .                  است

اند گرای فردیدر خدمت بیان نوستالژی گذشته( تصویر، واژه و رنگ)های زبان باید در نظر داشت که این قابلیت

اما در نوع دوم که . دهدنشان میاش را زیرا در این نوع است که شاعر با آوردن تصاویر گوناگون ذهنیت و حاالت شخصی

 -، گله از اوضاع سیاسی (آرکائیسم)های نوستالژی مانند باستانگرایی برخاسته از ناخودآگاه جمعی است، دیگر مؤلفه

 .همراه با کارکردهای زبانی کاربرد دارند.. .اجتماعی  و

 میرزاده عشقی

سالهای کودکی را . در شهر همدان زاده شد 4212 سید محمد رضا فرزند حاج سید ابوالقاسم کردستانی، در سال

دوران . در مکاتب محلی و از هفت سالگی به بعد در آموزشگاههای الفت و آلیانس بتحصیل فارسی و فرانسه اشتغال داشت

تحصیل او تا هفده سالگی بیشتر ادامه نداشت، پس از آن به اصفهان آمد، سپس برای ادامه تحصیالت به تهران آمد، سه 

وقتی که در همدان بود، اوائل جنگ جهانی اول بود و او . ماه بعد به همدان بازگشت و چهار ماه بعد باز راهی تهران شد

نتیجه این (. 3: 4931عشقی،.رک)که به طرفداری از عثمانیها پرداخته بود، به همراهی ایرانیان دیگر به استانبول رفت

بود از جمله اپرای رستاخیز شهریاران ایران که آنرا به مناسبت دیدن آثار  (اپرا)سفر او سرودن چند نمایشنامه موزیکال

 4999او پس از چند سال که به ایران بازگشت، در سال . مخروبه ایوان مدائن هنگام عبور از بغداد و موصل دیده بود

ایدآل مرد »و « کفن سیاه» عشقی چند سال آخر عمرش را در تهران بسر برد، و قطعه. روزنامه قرن بیستم را منتشر کرد

ای از انقالب را در حمایت از مظلومیت زنان و تجسم روزگار سیاه آنان سرود، که اثر اخیر در واقع تاریخچه« دهقان

گرفت و دائم در حال در چنان دوره پر آشوبی ذهن جوانی پرشور چون او، آرام نمی. مشروطه و علت شکست آنست

های به دلیل همین ضرورت. م به مبارزه و ایجاد روحیه استقامت در برابر بیگانگان بودسرودن اشعاری برای تشویق مرد

سرود وطنی و ملی بود و به مالحظه افکار انقالبیش، دم از خون و خونریزی  بیشتر اشعاری که می»موجود در آن زمان، 

نجام باعث کشته شدن عشقی در سن تهور و شجاعتش در سرودن این اشعار تند سرا(. 614: 4911ذاکرحسین،)« زدمی

 .سالگی، به دست عمال رضاخان شد 94

 انواع نوستالژی فردی در اشعار عشقی

در زیر انواع آن  . و قطعات عشقی، نسبت به نوع جمعی آن بسامد کمتری دارد، مثنویاین گونه نوستالژی در غزل

 .شودبررسی می

 های خوشگذر شتابان عمر و از دست دادن فرصت

است که شاعر « شب وصال»غزل  های شعری شاعر یافتیم، نها موردی که درباره این گونه نوستالژی در این قالبت

در آن آشکارا  از  وضعیت فردیش  و جایگاهی که به عنوان یک روشنفکر، جامعه آشفته آن زمان بر او تحمیل کرده است، 
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داند، با وصف او بسیار اندک بوده است، جزو عمر مفید خود میهای زندگی او که تنها همین شب را که در شب. نالدمی

 :داندتازگی و زیبایی یار، خود را پژمرده و افسرده می

 روی فیروزان ییار و گیونیه سییرخیش                    

 جیورسیت                      عمیر پییر از یادگیار جیور به

 !                     رعم روی ایبیست و دو سال ست تند می

 روز خییراب میین از خرابییی بخییتم                      

 

 روی حباب سیت حقه آن سرخ گل بیه 

 عشیق فقط یادگار عهد شباب سیت

 اندکیی تأمیل ایین چه شتاب سیت؟

 !ستنیست که از اصل روزگار خراب

 946ص                                               

هایی که دهد، فرصتهای اندک و پرشتاب عمر نشان میاش را از بهره نبردن از فرصتنحوه بیان شاعر، نارضایتی

خورد که بر به ویژه در آن روزگار پرآشوب، ذهن انسان حساس و لطیفی چون او بسیار به آنها نیازمند است، اما دریغ می

در این غزل آرزوی . شوداش استفاده کند و دارد پیر میاست از جوانی های زندگی، نتوانسته آنطور که الزماثر فعالیت

هایش تر شود تا بتواند توازنی میان فعالیتعشقی این است که در این شرایط بسیار سخت، اندکی گذران روزگار آهسته

-در همین غزل دیده می( اژها، رنگ و ایمواژه)به همین دلیل بازتاب مفاهیم نوستالژیک در زبان ادبی عشقی . ایجاد کند

 :گویدآنجا که می. بینیمای به این موضوع  میشود، و این تنها جایی است که در بخش  نوستالژی فردی او، اشاره

 نقش گل سرخ بر حباب چراغست                        

 روی فروزان ییار و گونه سیرخش                        

 ر اسیتجوعمر پر از یادگار جوربه

                         

 :خوبی این منظر نکو ز دو بایسیت 

 روی حبابستحقه این سرخ گل، به

 عشیق فقط یادگیار عهد شبابست

 همان                                                  

شاداب معشوق که با  چهره جوان، زیبا و. شویمبخوبی تقابل واژگان را برای ساخت فضای اندوهگین متوجه می

است، در پرتو نور چراغ، دو چندان شده و عشقی را  بشدت بر سر ( نیروی حیاتی)رنگ سرخ که نمادی از عشق و شهوت 

پشتکار، قدرت، استقامت، ]...[ آورد این رنگ، زندگی نوین و شروع تازه را با خود به ارمغان می»: ذوق آورده است، چرا که

این در حالی است که بار منفی کلماتی چون (. 61: 4914سان،)«های خاص این رنگ هستندینیروی جسمانی، از ویژگ

، نشان دهنده نارضایتی او از وضعیت «روز و بخت خراب»، در کنار «تند رفتن و شتاب عمر»، «یادگار عهد شباب»

ای زندگی اجتماعی پردغدغهامان ناراحت کننده فعلی، و پیر شدنش در عین جوانی است، امری که حاصل فشارهای بی

ها برای القای این اگر چه در اینجا شاعر بصورت مستقیم از رنگ. است که در آن روزگار پرفتنه و اضطراب  برگزیده است

ها، به نحوی هوشمندانه این کسالت و پژمردگی چهره و نیز روحیه او را به تصویر مفهوم استفاده نکرده، ولی انتخاب واژه

، «گل سرخ شاداب و زیبا»به  «چهره معشوق»تشبیه : ها نیز به ایجاد این مفاهیم کمک کرده استتشبیه نوع. کشدمی

تاباند، چنانکه نور چراغ در برابر این که در زیر پرتو چراغ، سرخی و طراوتش دو برابر شده، و نیرویی دو چندان را باز می

رسد، و چهره یار بر روی آن انعکاس یافته به نظر می همه شادابی و درخشش چون حباب درخشانی است که کم نور

بازتاب تصویر صورت معشوق بر روی شیشه چراغ، که اکنون با این تصویر مانند جعبه زینتی شده است، به دلیل . است

. همین زیبایی بسیار زیاد چهره معشوق است که حتی چراغ را هم که کاربردش زینت دادن به محفل است، آراسته است

کند، و از بیند، خود را پیر و ناتوان احساس میاعر هنگامیکه این همه زیبایی، تازگی و سرزندگی را در معشوق خود میش

گوید که این زوال جوانی تنها به دلیل کند، اما در انتها میگذر پرشتاب عمر و از دست رفتن نیروی جوانی شکوه می

 . ین مقصر آن استها نیست و روزگار پر آشوب بیشترشتاب ثانیه

 در حسرت آرامش

اینکه نویسنده برای رسیدن به جهان و شرایط آرمانی خود ناراحت باشد، نوستالژی و حسرت آرامش و آرزو را به 

این گونه . کنددر این حالت شاعر به موقعیت مطلوب خود اشاره و از شرایط فعلی اظهار نارضایتی می. آوردوجود می
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در . است« آرزوی دل»ین بخش از شعرهای عشقی، دو بار دیده شد و یکی از این موارد در مثنوی دلتنگی و افسوس در ا

 :  های جهان را به او بدهند، برابر با آرزوی قلبی و واقعی او نیستگوید که اگر تمام خوشیاین شعر او می

 همین کامیابی روز و شب               

      نیرزد به آن دم، که دل آرزو        

 

 همین روز و شب،  بانگ عیش و طرب 

 به چیزی نمود و نشد زان او

 943ص                                              

او در شعری که به این مناسبت . است« عارف قزوینی»مثال دیگر نیز مربوط به گله دردمندانه شاعر از دوستش، 

ا زبانی بسیار تند، دلیل اعتبار و ارجمندی این گونه افراد را، نادانی و فقر را نکوهش کرده و ب« عارف»سروده، خودخواهی 

 :فرهنگی مردم دانسته است

 «                آئین خودخواهی»همانا خوی حیوانیست،این

 مگو یاسین بود در گوش این خلق خر، آوازم               

      تو در این خلق عامی، عارفی گر زانکه اینان را        

 

 مانداگر انسان شوند این خلق، این آئین نمی 

 ماندکه گر آدم شوند، از اصل این یاسین نمی

 ماندتمیزی شد حنایت، نزد کس رنگین نمی

 963ص                                              

 

 هبوط به جهان

اجتماعی جامعه در  -از آنجا که شرایط سیاسی. کندبیان می در این گونه از حسرت، شاعر تمایل خود به مرگ را

پرستی دوران مشروطه بسیار وخیم و آشفته بوده است، شاعرانی مانند عشقی، که وظیفه راهنمایی و ایجاد حس وطن

مرگ را اند، بنابراین این حس در آنها تمایل به ای به جز ایفای نقش قهرمان نداشتهجمعی را بر عهده داشتند، چاره

هایش تنفرش را از زندگی کوتاه و پرذلت نشان داده و تمایلش را به مردن عشقی در یکی از رباعی. داده استافزایش می

 :در این شرایط بیان کرده است

 من این  پیری  جوانی  را  نخواهم               

 چو نام نیک باشد، زندگی چیست؟             

 

 نخواهمبمیرم  زندگانی   را    

 چو باقی هست فانی را نخواهم

 442ص                                              

در این شعر عشقی از اینکه علی رغم تمامی . در قسمت آخر یکی از شعرهایش نیز این گرایش را نشان داده است

او خود را همانند . دت گله کرده استاش همواره تحت آزار قرار دارد و زندگانی فالکت بار دارد، به شفضایل اخالقی

اش را مانده اسیر مانده و کسی قدر آثار و کارهای  ارزندهای عقبداند که در جامعهمی.. .و« بن جبرول»، «شکسپیر»

 :هستنداش  پس از مرگ وی خواری و سوءاستفاده از خوش نامیداند و همگی تنها به فکر مردهنمی

 شدم سیر                باری ازین  عمر سفله  پیر 

 پیر پسند ای عروس  مرگ  چرایی               

 !             کنی، بکن ای دهرزود به من هر چه می

 

 !تازه  جوانم  ز  غصه   پیر  شدم   پیر 

 ؟«بی پیر»من که جوانم، چه عیب دارم 

 !آنچه  ز  دست  آید،  مباد  کنی  دیر

                                                 

 944ص

طور کلی آرزوی مرگ در این دوره به همین دالیل است که گفتیم، و گرنه شاعر هرگز از زندگی خوب و آرام به 

که نوعی ( به استقبال مرگ رفتن)دهد این کار این مسأله نشان می. گرداندجوید و روی بر نمیبخش بیزاری نمی

برای مثال، . های پرخطر و هراسناک هر کشور استهای اجتماعی دورانآسیبگردد، یکی از خودکشی محسوب می

 :نیز، به طور کامل این گرایش را نشان داده است« شراب مرگ»شعری به نام 
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 شراب مرگ خورم بر سالمتی وطین          

 چنیییان در آرزوی درک نیسیییتی هسیییتم          

 ز پیییش آنکییه اجییل هسییتیم فییدا سییازد   

                                                                                                                                                      

 بجاست گر که بر این مستی افتخار کنم  

 کییه گییر اجییل بکنیید همییت، انتحییار کیینم     

 چییرا نییه هسییتی خییود را، فییدای یییار کیینم    

            941ص                                            

 

 

 هبوط به جهان حیوانات و حشرات

 :بینیم، این گالیه را از زبان عشقی  به این صورت می«در نکوهش نوع بشر»در مثنوی 

 دمی است            اگر آدمیت بدین بی

 چو اجدادم ای کاش میمون  بدم           

                  مرا آفریدند انسان چرا        

 

 ستدمی کو که من عارم از آدمی 

 که در جنگلی راحت اکنون بدم

 چرا آفریدند اینسان مرا

 933ص                                               

در ادامه ابیات در همین صفحه، تمایلش را به بازگشت به عالم حیوانی و یا جهان حشرات، از انواع گوناگون آنها 

از کل نژاد  قبیل اش رابیان کرده، و به دلیل  پلیدی انسان نمایان  بیزاری( پشه،شتر، مورچه، شغال، پرنده، عقرب و روباه)

اند، که اجتماعی  آنقدر شاعر را  تحت فشار  قرار داده -همچنین در جای دیگر  فشارهای  سیاسی.  بشر نشان داده است

ها  بدون  لباس بود، زیرا در آن حال دیگر  دغدغه  خوراک، پوشاک و مسکن آرزو کرده چون اجداد انسان در جنگل

 :نداشت

 ی آدم و حوای دروغ است دروغ                 قصه

 کاش همچون پدران لخت به جنگل بودم            

 من همان دانه بی قیمت و قدرم که روم             

 

 نسل میمونم  و افسانه بود از خاکم 

 خود غصه مسکن بد و نی پوشاکم که نه

 در دل خاک درون، تا که بر آید تاکم

                                                           

 963ص                               

 

 

 جمعی -انواع نوستالژی فردی

بت فیزیکی، حبس و اسارت و  از انواع این گونه نوستالژی، در این قسمت از اشعار عشقی، نوستالژی غم غر

  .شودگرا دیده میآرمانشهر آینده

 غم غربت فیزیکی

عشقی در شعری که برای دلتنگی اش برای کشور، در زمان فرار ناگزیر به ترکیه سروده، از نادانی و سستی شدید 

 :مردم گله کرده است

 بوآلو شاعر گویای مغرب             

 را درین نکته چه خوش گفت این سخن

 که اندر چارپایان چرائی

 ز هر تیره گروه نسل حیوان               

 

 حکیم بخرد دانای مغرب 

 :که بس خوش آمد ازین نکته من را

 و یا ماهی و مرغان هوائی

 ندیدم ابلهی مانند انسان

 943ص                                                

در این شعر هم که در زمان فرار شاعر به ترکیه سروده شده، عالوه . است« آرزوی دل»مورد دیگر نیز  در مثنوی 

 .، این نوع از نوستالژی نیز مطرح شده است(که ذکر شد)بر نوستالژی فردی در حسرت آرامش 
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 حبس و اسارت

ی اجتماعی را در بر دارد، از شدت فشارهایی که بر رو -شاعر در شعری که انتقاد شدید او از اوضاع سیاسی

 :روشنفکران وآزادی خواهانی مانند اوست، به شدت شکایت کرده است

 زبانه کشان آتش از قول شاه

 که گر نامه های تو افروختم

 اگر دوختم من لبانت به سیخ

 نویسنده بر هر که آهش گرفت               

 

 :چنین زان نویسنده بد عذر خواه 

 به جبرانش این بس که خود سوختم

 !ن خود را به میخکنون دوختم جا

 شه ار بود بر تخت، آتش گرفت

          946ص                                               

. ، شاعر پرآوازه دیگر این دوره دید«فرخی یزدی»ای به ماجرای دوختن لب توان اشارههم چنین در این شعر، می

را نشان داده و خواهان آزادی، آسایش و امنیت  برای این قشر  های مختلف دگراندیشانعشقی به این شیوه آزار و اذیت

 .فرهیخته است

 گراآرمانشهر گذشته

دوران طالیی بشر عصری است که در آن خبری از رنج،  .این نوستالژی، همان آرزوی عصر طالیی بشر است

این اندیشه در ایران باستان . تها نیست، و هر آنچه که هست، خوشی، سربلندی، سالمت و شادی اسعدالتیتبعیض و بی

 :ای، جمشید، اشاره داردبه دوران پادشاهی شاه افسانه

پیش از آنکه وی  -های کهن باز مانده از دوران باستان و در شاهنامه فردوسی روزگار فرمانروایی جمشیددر متن»

 (.93: 4914اصیل،)« مرتکب گناه شود و تباه گردد، عصر زرین جامعه ایرانی معرفی شده است

از طرفی نباید این موضوع را با آرمانشهرهای دیگر که خیالی هستند اشتباه کرد، چرا که این نوع نوستالژی به 

ای گرانه انسان از جهان واقعیت به گذشتهاسطوره عصر زرین گذار واپس»: انداموری تعلق دارد که در زمانی وجود داشته

چرید و به تباهی و درد انسان فارغ از رنج هستی، بر دامن طبیعت می عصری که آدمی معصومانه و. اساطیری است

تفاوت   «تجسم ذهنی و انتزاعی مردم روشنفکر است»هاست و با آرمانشهر که از این رو، رویای توده. اجتماعی آلوده نبود

هایی از تاریخ خود که را در دورهها آن اما تصور عصر زرین تنها به قلمرو اساطیری تعلق ندارد بلکه بسیاری از ملت. دارد

چه بسا عصر زرین دورانی باشد که کشور به حد اعالی قدرت و نفوذ . جوینددر آن قدرت و عظمتی سراغ دارند، می

 (.24: همان)« سیاسی و فکری  خود رسیده باشد

 :این گرایش  را  بازتاب  داده است« در صفحه غرب»در اشعار عشقی، 

 م                   ایا خسرو کشور پاک ج

 نه این خاور دوزخی مردمان               

 

 تو را کشوری  بایدا  چون  ارم 

 که تاریخشان باید این داستان

 

ای دانسته، و  در حسرت مقابله و شکست دادن  بیگانگان و در صفحه بعد خودش را مانند سام، قهرمان افسانه

 :استعمارشان است

 !                             نژادایا  غربیان  مبارک  

 گر ایران زمین است این مرز و بوم                  

 ایا  دیو  دینان  دون  دغل                          

 هم  از سایه شوکت شهریار                           

 شما را  چرا  شوم گشته  نهاد؟ 

 ز چه دست روس و پروسند عموم

 شما را چه در سر بود زین عمل؟

 !بر آرمتان ای نابکاران دمار
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 مرا نیز باشد بیانی چو سام                          

 ه کلکم نهنم                       به میدان کاغذ، چ

 

 به عنوان وی،  بس سپاه  کالم

 مانور سپاه  خود آنگه  دهم

                                                                            

 943ص                                    

 

 انواع نوستالژی جمعی 

در این میان نوستالژی گله از . شودهای مختلف دیده میدر این بخش از اشعار شاعر نوستالژی جمعی به صورت

 .شوندهریک از این موارد در زیر توضیح داده می. وضعیت سیاسی و اجتماعی بیشترین بسامد را دارد

 اجتماعی -اوضاع سیاسی

اجتماعی بسیار نابسامان کشور نالیده، و تمایل قلبی خود را به اوضاع  -از وضعیت سیاسی در این گونه موارد شاعر

این حسرت به دالیل مختلفی در اشعار . نشان داده است( کشورهای پیشرفته)سیاسی کشورهای همسایه، و یا جهان 

یکی از این موارد، دوری از اصول و  .آوریمشاعران دوره مشروطه بازتاب داشته که برای هر کدام از این دالیل مثال می

 .های کهن کشور استفرهنگ

اندیش به انسان صدمه زده است، و او را از مسیر درستی و این مطلب که هوشیاری سطحی و عقل معاش

به روشنی این « شراب مرگ»او در غزل . شودخردگرایی واقعی به دور افکنده است، در اشعار عشقی بسیار دیده می

به . های کهن دانسته استماندگی ما را برای عدم پایبندی به اصول و سنتتوصیف کرده است و دلیل عقب موضوع را

پرستانه و اومانیستی را برتر از این زندگی ذلت بار های وطنهمین دلیل عشقی در این شعر مرگ و شهادت در راه آرمان

                                                             :                                  داندبسیار خموده می

 به جامی از می چرخ است مستی ای ساقی            

 شراب مرگ خورم  بر سالمتی  وطن 

               

 گرم که مست کنی هستی خود نثار کنم  

 که گیر اجل بکنید همیت، انتحیار کنیم

 

 : خوانیمچنین میتر این مطلب را چند بیت پایین

 ز بس که صدمییه هشییاری از جیهان دیییدم              

 جنون که برهمه ننگست، من به محضردوست            

 مین ایین جنیون چکنیم،یافتیم زپیرتیو عقیل              

 

 بدان شیدم که دگر مستی انتخیاب کنیم    

 قسیم به عشیق، بدیین ننیگ افتیخار کنیم 

 فرط عقل جنون است من چکار کنم؟چیو 

 941ص                                                 

کند، اما به رسم اشعار اینگونه در آن عشقی سخن خود را با ابیاتی عاشقانه آغاز می« استاد عشق»در غزلی به نام 

 :     روددوران، در ابیات بعد به سراغ اصل ماجرا می

 لس ملیی و آزادی فکیر              به به از این مج

 رأی من اینست کاندید از برای انتیخاب              

 های تازه را فرعیون هم ناگفته بیود               حرف

 ای خیدا این مهید استبداد را وییران نیما               

 

 من چه بنویسم قلم در دست کس آزاد نیست 

 از شیییداد نیسیت ترکساندریین دوره مناسیب

 بلکه از چنیگیز هیم تارییخ را در ییاد نیسیت

 ای آباد نیستگرچه در سرتاسرش یک گوشه

 946ص                                                

تحمل زندگی اجباری به ویژه زمانی که با حکومت خودکامگان همراه باشد، همواره برای روشنفکران بسیار سخت 

البته این مسأله بیشتر به . ست، چنانکه در دوره مشروطه نیز به همین دلیل نویسندگان از دین رویگردان شدندبوده ا
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این امر البته به دلیل ارتباط رمانتیسم و . دیده شده است..( .زرتشت، مانی و)صورت گرایش به ادیان باستانی ایران 

که یکی از اصول این مکتب است، بسیار در ،عشق به وطن راناسیونالیسم  نیز هست، چراکه او شاعری ست که موضوع 

ناسیونالیسم و رمانتیسم خواهران توأمانند، به همین دلیل »: در این راستا کدکنی نیز گفته است. شعرش تکرار کرده است

جب با این حال گاه شدت این فشارها مو(. 91: 4941کدکنی،)«خورداوج ناسیونالیسم در عشقی بیشتر به چشم می

 . گشترویگردانی کامل نویسنده از تمامی باورهای متافیزیکی می

همچنین استفاده نادرست از اصول دینی و خرافات مذهبی، میرزاده عشقی را هم مانند بهار و فرخی، بسیار زیاد 

ر رسا در طلب طلبی خود را بسیارسد، چنانچه شاعر فریاد حقاین بینش در شعر زیر به نقطه اوج خود می .رنجانده است

ای که با دخالت روحانیان ناکارامد و اساساً  مزاحم در عالم سیاست، منافات به شیوه غربی سر داده است، آزادی آزادی

 :دارد

 سازی  نیست             بتا نظام دگر ناز و عشوه

 مکن  مداخله در کار مملکت ای شیخ              

 

 نیست که این  معامله سربازی است  بازی 

 نمازی  نیستکه این مباحثه  غسل  بی

 

عشقی آنقدر از دخالت روحانیان بی . لحن طنزآمیز شاعر در این ابیات گویای شدت تمسخر و نهایت انزجار اوست

سواد در امور مملکتداری ناراحت است، که دین و مذهب را تنها به حیطه تشخیص اعمال مربوط به عبادات و نیز امور 

ین باره تقلیل داده است، اما گویا بعد از ترس اینکه این کار خشم مردم مذهبی را برانگیزد، اندکی از موضع خود زنانه در ا

 :  ای تحقیر، در دفاع از دین اسالم در ادامه شعر آورده استنشینی کرده و ابیات زیر را، هر چند با گونهعقب

 خیود این فضیاحت اعمیال روز عاشورا               

 تو نعش دشمن دین آر، مردی ار، ور نیه           

 

 !قییسم بخییدا جزء دیییین تییازی نیییست؟ 

 !!تو خویش نعشی، حاجت به نعش سازی نیست

 961ص                                            

داند و به دلیل ریاکاری و رست میاست، ناد..( .امام حسین و)شاعر این کار آنها را که به تأسی از بزرگان دینی 

 .دانداشان، آنها را الیق سرپرستی کشور نمیبیسوادی

فرخی و عشقی در مبارزه با حکومت تمامی هم و غمشان  سرسپردگی  به  مذاهب ایران کهن است، و حتی در 

 :بینیمدر شعر زیر یکی از این موارد را در مورد عشقی می. این  موضوع  تعصب دارند

 نقش طبع خویش، دراین مملکت ز  نو                از 

 

 کنمتجدید  عهد  نقشه  ارژنگ  می 

 944ص                                                

در واقع این تقدس زدایی، گرایش ذهنی شاعری است آشفته که به واسطه اقامت نسبتاً طوالنی در ترکیه و 

مفهوم تجدد ادبی ارتباطی دقیق و تنگاتنگ با رمانتیسم و گسترش »: هیم رمانتیسم را شناختآشنایی با زبان فرانسه، مفا

: 4944جعفری،)«ترین نماینده شعر رمانتیک عصر خود استآن در ادبیات مشروطه و بعد از آن دارد و عشقی برجسته

دارد، که شاعر نیز عضوی از آن و از سوی دیگر این تناقض موجود در آراء عشقی، ریشه در تناقض جمعی جامعه (. 44

ای زیر سئوال بردن در واقع  ورود مفهوم تجدد به هر کشوری، همراه با تناقض است زیرا به گونه. فرزند خلف آنست

رعیتی روسیه نیز به خوبی دیده  -له در اروپا و برای مثال در نظام اربابئاین مس. انجامدها و رسوم رایج در آن میسنت

های اجتماعی و روحیات انقالبی چنان نیرومند انگیزه. گرفتهای اجتماعی و آنارشیسم سخت قوت میزهانگی: شدمی

یکی از ممیزه های این افراد . گردید که انسانهایی خاص پدید آورد و به جامعه عرضه داشت که تنها حرفه شان انقالب بود

گر اینکه تناقض در کشور ما با تناقض در کشورهای دیگر دی(. 43-46: 4961بردیایف،)جزمیت و تعصب بی حد و مرز بود 

خواست در مکان و مفاهیم و عناصر تجددی که در سرزمین دیگر و متفاوت بالیده بود، این بار می»تفاوتهایی داشت، زیرا 

-دا میها را پیسرزمین دیگری به محک گرفته شود، طبیعی ست که با عناصر بومی و گذشته فرهنگ ما بیشترین تناقض
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-از همین روست که در اشعارش سخنانی پارادوکس گونه درباره ماهیت انسان دیده  می(. 443: 4946محمدی،)« کرد

 : شود

 من آن نیم که یکسره تدبیر مملکت                

 

 تسلیم هرزه گرد  قضا و قدر کنم 

 

 911ص                                 

 :ه روشنی در تقابل با تحقیر کلی نژاد انسان در شعر زیر استاین بیت ب

 بر ایین دم بریییده دنی جانییور                   

 !                  ها بر آدم کیم استهمه فحش

 

 چه فیحشی به از فحش نوع بیشر؟ 

 ها آدم استکه فحش همه فحش

 936ص                                                 

ماندگی شدید کشور و احساس حقارت و ذلت بسیار زیادی است که مردم در آن زمان مورد دیگر به دلیل عقب

خرد به این شیوه مطرح شده است که برای رسیدن به یک جامعه آزاد، شاد « درد وطن»به همین دلیل در غزل . داشتند

پر افتخار باستانی، و از آن جمله دین  آن  را  به کنار نهاد و های دست و پاگیر گذشته، حتی گذشته و مترقی، باید سنت

 :زیست( سردمداران علم  و تکنولوژی)به شیوه اروپاییان 

 ایییرانیی ار بییسیان اروپییائییان نییشیید           

 زحمیت بیرای خییود بکیش که خیود به خود         

    کم گو که کاوه کیست تو خود فکر خود نما       

 

 شیودایران زمین بسیان اروپییا نمی 

 شیوداسباب راحیت تو مهییا نمی

 شودبا نام مرده، مملکت احیا نمی

 993ص                                                 

ل رمانتیسم در اص»بینیم، زیرا نیز گرایش رمانتیسمی به خیزش را در اندیشه شاعر می «لزوم انقالب»در رباعی 

یک جنبش مطلقاً انقالبی است و شعارهای آن همان سخنانی فلسفی و سیاسی است که تقریبا همه آنها در عصر 

شاعر در اینجا خواهان طغیانی فراگیر علیه نظام به روشی (. 436: 4941سیدحسینی،)«روشنگری مطرح شده است

 :                  آنارشیستی  است

 و بس               خواهد  این ملک یک انقالب می

 امیییروز دگیییر درخیییت آزادی مییا               

 

 خواهد  و بسخونریزی  بی حساب می 

 خواهد  و بساز خون من  و تو  آب می

 442ص                                                

قلم و برپایی حکومتی سوسیالیست  زادی بیان، داند و تلویحاً خواهان آاو تنها راه رهایی از این وضع را همین می

 .                است

است، اگرچه در این باره نیز دوگانگی در « اومانیسم»به طور کلی مبانی اعتقادی او برخاسته از نوعی انسان مداری 

یشتر از همه توان اکثر جوانب تجدد را مشاهده کرد، اما آنچه که بدر شعر او می. خورداعتقاداتش به چشم می

چشمگیرست، رویکرد متناقض او به این امورست، که منجر به توجه و نگاه متناقض او به انسان نیز، به عنوان یکی از 

ها تبدیل کرده است، چرا که این مطلب نقد آثار او را به نقدی فراگیر از روحیه ما ایرانی. مظاهر این هستی گشته است

به عبارت دیگر جهانی که از دیده (. 449: همان)«انعکاس عوالم مرموز و ناپیداست» شاعر  فرزند خلف زمان خود است و

های معمولی پنهانست، از ورای ابتذال موجود خود را به شاعر که برآیند جریان هنری و شعور جامعه است، نشان انسان

حال نحوه بروز این جهان را . وانند درک کنندتبینند یا نمیای باشد از هستی هایی که عوام یا آنها را نمیدهد تا نمونهمی

برای شاعری که تنها سی سال مجال زیستن یافت، و تحصیالتش تا هفده سالگی بود، نمی توان با شاعرانی که فرصت 

در .. .به همین دلیل مفاهیم مشروطه از قبیل آزادی، قانون و. ستهای زیادی داشتند مقایسه کرد، و این امری طبیعی

گوید، به جای آنکه در ستایش آزادی یا در شاعر اثباتا در قضایای یادشده سخن نمی»: ای دیگر مطرحندبه گونهشعر او 
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لزوم قانون سخن ساز کند، از قانون شکنی و تجاوز به آزادی یا فقدان آزادی سخن می گوید، آن هم با زبانی طنزآمیز و 

گرایی و ارائه دلیل اهمیت بسیار زیادی است که عشقی برای انسانشاید این مسأله به (. 423: 4942آجودانی،)«انتقادی

تصویری از جهان خصوصی افراد قائل است، موضوعی که در آن دوران به دنبال آشنایی نویسندگان با اصول علوم غربی، 

ناپذیر فرد تالی صالح این فردگرایی، پذیرفتن و رعایت حقوق طبیعی و تفکیک ». بیشتر مورد توجه  واقع  شده بود

انجامد، زیرا انسان به حال رعایت این مسائل آشکارا به تناقض مفاهیم مطرح شده در شعر می(. 3   :4949میالنی،)«است

بنابراین . گویند به همین دلیل استای از همه چیز است، و اینکه در متون عرفانی نیز به او عالم صغیر میطور کلی ملغمه

ی طبیعی ست، اما شاعری چون عشقی در پی آنست که همه چیز و کس را با هم همانند تضاد امیال و آرزوهایش امر

قرآن یکی از » :های اخالقی دینی نیز در پی آنند که این اختالف ها را یا فرو بنشانند و یا بکاهندسازد، در حالیکه ارزش

نهایی در میان مردم روز قیامت برداشته  البته اختالف. شماردعلل بعثت انبیا را همین رفع اختالف از میان مردم می

با توجه به (. 994: 4932سروش،)«خواهد شد، و در این جهان همیشه رنگی از اختالف در بین انسانها باقی خواند ماند

این نکته باید دانست که هر اختالفی نیز ناپسند نیست چراکه انبیا هم با آمدنشان اینگونه تعارض ها را به وجود آورند، 

وحدت اولیه ای که مردم پیش از آمدن دین داشتند  .حل نهایی این اختالف ها با خداوند و در روز قیامت خواهد بود پس

زیرا این وحدت، وحدتی حیوانی ست . رفت و این شرط انسانیت است، باید از طریق بعثت پیامبران از بین می(249:بقره)

اند، محمودند زیرا باعث آنها که از نوع بازی. جهان عبارتند از بازی و جنگدو گونه اختالف موجود در این . و البته ناکامل

شود، اما نوع جنگ است که به دیکتاتوری و شوند و برنده و بازنده آنها در همان بازی مشخص میرشد و رقابت افراد می

اگر چه (. 944-941: 4932سروش،)تسلط می انجامد، آن هم وقتی فرد یا حکومت حاضر به شنیدن صدای افراد نیست 

عشقی همواره با حکومت خودکامه و عمال فاسدش مبارزه کرده است، اما این مطلب که در اغلب موارد دین را منحصر به 

اش با دین اسالم دهنده عدم اطالع کافی او از امور دینی و عناد شخصیدهند، دانسته است، نشانآنچه که آنها اشاعه می

-توان دنباله و بازتاب همان رمانتیسم و ابراز احساسات شدیدش دانست، گویی دین تنها وسیلهرا میاین دیدگاه او . است

-پرستی مخاطب بهره میای است برای شاعر که از آن برای متنبه کردن و یادآوری شکوه گذشته برای تهییج حس وطن

ای رتری و استیالی کشورهای دیگر بر ما  به شیوهدر غزلی از او این ب. برد، بی آنکه تفکر عمیقی درباره آن داشته باشد

گیرد، او که بسیار شیفته فرهنگ کهن بود، در کشور ترکیه در شرایط بسیار دشواری قرار می. دردناک مطرح شده است

 را  نیز  ترک نژاد  معرفی کنند و این میراث گرانسنگ« زرتشت»شود که ترکان یغماگر، حتی قصد دارند زیرا متوجه می

آورد، که تنهایی او  را  نیز  بیشتر  زجرآور این مسأله دریغ زیادی برای  او به وجود می. را از چنگال مردم ما در آورند

 :کندمی

 جایی کشید کار ز یغما که این زمیان                

 !                   زرتیشت دل نبود که آنرا توان ربیود

 

 ید؟ یغمای شت، پیمبر پیشین ما کن 

 حاشا قییاس دل ز چه با انبیا کنید؟ 

 914ص                                           

 

 نوستالژی عرفانی، وحدت شهود

ای فلسفی نیز حتی اگر در قالب نظریه. استنشأت گرفته عرفان  سرچشمهاز آغاز از  است کهۀ وحدت وجود دیدگا

برخی از اندیشمندان بحث وحدت را هسته اصلی همه . انی آن نباید فراموش گرددارائه شده باشد، باز هم منشاء عرف

-عارف کسی است که درجه. یعنی در عرفان همواره با نوعی وحدت انگاری مواجهیم. اندهای عرفانی شمردهاقسام اندیشه

رده و چشیده و در عمل و در یعنی عارف کسی است که تجربه عرفانی وحدت را تجربه ک. ای از شهود وحدت را دارا باشد

وحدت شهود نیز با این دیدگاه عرفانی شباهت بسیار دارد و نوعی تفسیر از وحدت وجود . است طریق وحدت قدم زده

 .شودمحسوب می
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های فروخورده انسان بر فراموش شدن دین، اخالق و آنچه که در ایجاد این نوع نوستالژی دخیل است، حسرت

-در قسمت پایانی یکی از اشعار عشقی، این گرایش دیده می. اندکه برگرفته شده از متون دینیهای انسانی است ارزش

، (که یکی از آنهاست)شاعر که از مردم ریاکار به شدت بیزار و خسته است، عشق خود به آنها و نیز معشوق را . شود

 :ستهاحدت قلبی انسانداند، و دلتنگ آن روزگار شیرین و وبرگرفته از عشق الهی روزگار ازل می

 آتش مهر تو بگداخته قلبم زآن روی

 نقش مهر تو چه الزم، که به قلبم باشد         

 نه گمان دار پس از مردنم از من برهی          

 

 تا که مهرت بنشیند، به دل چون الکم 

 از ازل مهر تو کنده است به دل حکاکم

 باد هر روزه فشاند به قدومت خاکم

 911ص                                            

گرا این موضوع در شعر او تنها در همین مورد وجود دارد، چرا که چنانکه گفتیم، شاعر دیدگاهی مادی و غرب

ه او در این شعر از دیرباوری و عدم اعتماد، که در نتیجه فساد و تباهی ماهیت انسان آن دوره به وجود آمده است، ب. دارد

 .شدت ناراحت است

 

 (آرکائیسم)باستانگرایی        

های جهان باستان و یا  فرهنگ و تمدن گذشته تاریخی هر کشور این نوع از نوستالژی که شامل گرایش به اسطوره

عشقی هم که شاعر انقالبی است، و خواهان دگرگونی شرایط . دانیم از مسائل مطرح در رمانتیسم استاست، چنان که می

یابد ارائه تصاویری از شکوه و جالل گذشته ایران برای ایجاد روحیه شورش در یار ناگوار موجود، راه حل دیگری که میبس

 .ای در این بخش از اشعار عشقی وجود دارداسطوره -این نوع نوستالژی به دو صورت تاریخی و تاریخی . مردم است

 آرکائیسم تاریخی 

ی کشور است، که سرگذشت آنها در بخش روشن تاریخ اتفاق افتاده و حالت این گرایش، گاه به اشخاص تاریخ

از آن جمله دوران شکوه و اقتدار شهر همدان در زمان حکومت سلجوقیان موجب حسرت شاعر  .ای نداردمبهم و اسطوره

 :در این شعر شده است

 تپه پیر مصلی ز جوانی یادش

 گویدخفته با بالش و با ناله چنین می

 ایزد به همه لذت پیری خوشیکه نیر

 

 از فر سنجر و از شوکت اهخامنش است 

 گرچه اندر دهن ساده دهان خمش است

 که چراغانی مشتی کلش است

 991ص                                            

 ایاسطوره -آرکائیسم تاریخی

و دوره تاریخی نیز بیشتر  ،...د، سام وای جمشیای مطرح در اشعار عشقی بیشتر دوران اسطورهگذشته اسطوره

توان یافت، برای نمونه در قسمت های مختلف اشعار او این مطالب را میدر قسمت. دوران ساسانی، هخامنشی و نادر است

 :شودتا آخر شعر، این موضوع دیده می 42، از ابیات «نطق لرد معروف»آخر غزل 

               ست در ایران بسیی شییر          ولی خفته

 ز صفییاری ز سلجییوقی و دیلییم                          

 شه اسماعیل و شه طهماسب دییده                        

 اگیر سیام و نریمیان شیید فسییانه                         

 کیه ایران شیییر نیییر بسیییار دارد                        

 نان ملک جییم نی                        تیهی هرگیز از آ

 کجیا گردن نهد در زییر زنیجییر 

 بیش ییا کیم« آل بویه»نگویییم ز

 چو شیه عبیاس، مردی پروریییده

 !ز نیادر کی تیوان جستین بیهانیه

 هییژبیر حمییله بییر بسییار دارد

 کیه شیرانش برند از دشمنیان، پی
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 934ص                                             

: باید توجه داشت که اسطوره. ای از اسطوره فرو رفته استدانیم زندگی این اشخاص در هالههمانطور که می

خواه به  -ی کالم رخ داده استای که به مفهوم سادههمواره بازگو کننده چیزی ست که به واقع روی داده است، حادثه»

اگر این نکته (. 46  :4942الیاده،)«ه آفرینش جانور یا گیاه یا نهادی بسیار بی اهمیتآفرینش جهان مربوط شود، و خواه ب

توان گفت که او نیز این مطلب را تأیید کرده است، چنانکه در مثالی که پیشتر آوردیم را در دیدگاه  عشقی بسنجیم می

ایش ناخودآگاه ذهنی مبتدی به دین شمرد، توان گربنابراین گرایش به این گونه نوستالژی در شعرش را می. مشهود است

طلبی برای در واقع توجه او به ایران باستان برای ایجاد روحیه مبارزه و حق. بی آنکه خود اطالع عمیقی از آن داشته باشد

ی گوی. ها وجود داشته استاحقاق حقوق مظلومان است، بدون توجه به این نکته که در دوران گذشته نیز این گونه تعارض

زای دیگری باشد، یا زاست حتی اگر این کار سقوط به محیط خفقاناو تنها به فکر راهی برای تغییر این محیط خفقان

رسد او ای آنارشیسم، چرا که به نظر میشاید بهتر باشد این گونه بگوییم که در حقیقت برای او دین عبارت است از گونه

این نکته از روی قراینی که در اشعاری . یی شاد و آزاد زیستن را ندارد، رسیده بودبه این باور که نوع بشر به طور کلی توانا

 . ایمای از آن اشاره کردهشود و به نمونهکه در این مقاله  مورد نظر است، آشکار می

به  به طور کلی باید گفت اگر میزان کاربرد مفاهیم نوستالژیک در این گونه اشعار عشقی را با هم مقایسه کنیم،

دهد، بنابراین جای عشقی یک شاعر اجتماعی است که به وضعیت کشور خود بسیار اهمیت می. رسیمای معنادار مینتیجه

مورد  43این گونه از نوستالژی  . شودتعجب ندارد که بسامد انواع  نوستالژی جمعی در این گونه اشعارش بیشتر دیده می

این خرد، خردی . مطلب  نشان از اندیشه ظلم ستیز و خردگرای عشقی دارد این. های شعری او وجود دارددر این قالب

است که کامالً در خدمت ایجاد مفاهیم رمانتیک و دور از دسترس، در عالمی از واقعیات فانتزی، همانند اسطوره است، 

ن پیوندی عمیق و های انسان و جهان مدرزیرا چنانکه گفتیم، برای شاعری رمانتیک چون او، خردگرایی با تناقض

همچنین در . ای متفاوت حتی به وسیله آنارشیسم در پی دستیابی به این هدف استناگسستنی دارد، بنابراین به شیوه

مورد  4مورد آرکائیسم تاریخی و  2)مورد  9نیز، با ( آرکائیسم)این گونه از اشعارش نوستالژی جمعی باستانگرایی 

از دیگر انواع نوستالژی جمعی، نوستالژی عرفانی، . ین امر در تأیید مطلب قبل است، مطرح شده و ا(ایاسطوره -تاریخی

از انواع نوستالژی فردی، نوستالژی فردی گذر عمر و . مورد در این بخش از اشعار عشقی یافته شد 4وحدت شهود  نیز 

 2هان حیوانات و حشرات مورد، نوستالژی هبوط به ج 2مورد، نوستالژی فردی در حسرت آرامش  4های خوش فرصت

 2جمعی نیز، نوستالژی غم غربت فیزیکی  -از انواع نوستالژی فردی. مورد دیده شد 3مورد و نوستالژی هبوط به جهان 

 .مورد یافتیم 4گرا مورد و نوستالژی آرمانشهر گذشته 4مورد، نوستالژی حبس  و اسارت 
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 گیری نتیجه

 های ادبی بیان است، که روشی ناخودآگاه برای ثبتواژه نوستالژی که از روانشناسی وارد ادبیات شده است، از گونه

است، و نوع فردی  و جمعی جمعی -، فردیگونه فردی سهاین گذشته بر . رودشمار میه لحظات دلتنگی برای گذشته ب

در نوستالژی فردی نویسنده به بیان احساس عالقه و حسرت خود . شودهم به دو گونه فردی آنی و مستمر تقسیم می

پردازد، بی آنکه دیگران را در این احساس دخالت بدهد، اما در نوع جمعی به بیان خاطراتی اش مینسبت به گذشته فردی

جمعی نیز، چنانکه از نامش  -گونه فردی. شود که خود نیز جزئی از آنستیان میاز گذشته جمعی جامعه و افرادی ب

کند و از این رو بازتاب دهنده احساس دلتنگی نویسنده، به هایی را که جنبه فلسفی دارند، بیان میپیداست، حسرت

پیری، از دست دادن گله از  با توجه به این نکات نوستالژی فردی دربرگیرنده. های آن روزگار استعنوان نماد انسان

یابد، در حالی که بازتاب می( واژه، ایماژ و رنگ) است که با استفاده از ابزارهای زبان.. .و ، در حسرت آرامش نیروی جوانی

در نوستالژی . بردبرای ایجاد این حس بهره می ...و آرمانشهر حبس و اسارت،هایی چون جمعی از مؤلفه -فردینوع 

در این مقاله با عنایت به این مطالب، . مطرح است.. .اجتماعی، آرکائیسم و -ردی مانند گله از اوضاع سیاسیجمعی نیز موا

ایم و دوران مشروطه، بررسی کرده  انواع مفاهیم نوستالژی را در غزل، مثنوی و قطعات میرزاده عشقی، شاعر پرآوازه

یجه رساند که با توجه به اینکه پر بسامدترین نوستالژی در این گونه این بررسی ما را به این نت. ایمبسامد هر یک را یافته

. عشقی به نوعی خردگرایی گرایش داشته است اجتماعی است، -از نوع اوضاع سیاسی ،نوستالژی جمعی اشعار او

از در خدمت خلق مفاهیمی آنارشیستی و فانتزی است، که گاه بدور  ومخصوص یک شاعر رمانتیک که  ای خردگرایی

وند ناگسستنی یل پین به دلین مطلب همچنیا. توان این موضوع را آرمان دینی او دانستای که میواقعیت است، به گونه

کار رفته در قسمت نوستالژی ه نوع زبان ب. دهدل میین مضمون اشعار او را تشکیشتریسم است، که بیونالیسم و ناسیرمانت

ست، در که عشقی شاعری اجتماعی از آنجا. کندهمین دلیل تغییر می جمعی نیز بهجمعی و  -، با نوع فردیفردی

جمعی مطرح است، زبانی جدید همراه با تعبیرات تازه و عامیانه را در جمعی و  -فردیشعرهایی که در آنها نوستالژی 

 .کند، در حالی که در نوع فردی این مطلب چندان چشمگیر نیستفضای سنتی قالب شعر وارد می

 :منابع

 .،چاپ چهارم، تهران،اخترانی ایرانیمشروطه،(4942)آجودانی، ماشاءاهلل،.4

 .،رویا منجم،چاپ سوم، تهران، علماسطوره،رویا،راز،(4942)الیاده،میرچا،.2

، فارسی گزیده اصطالحات،مضامین و موضوعات ادبی:ی ادبی فارسیفرهنگنامه،(4916)انوشه،حسن،.9

 .سالمی، تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد ا2ج

 .، روزنامه شرق، بهمن«در اشتیاق روزگار گذشته»،(4941)اوحدی،بهنام،.4

 .نوجوانان کانون فکری کودکان وچاپ اول،تهران، ،عناصر و ابزارها تعاریف، :داستان،(4964)،ایرانی،ناصر.3

 .ایران زمین ، رضا عنایت اهلل، تهران،انتشاراتمنابع کمونیسم روسی و مفهوم آن،(4961)بردیایف،نیکالی،.6

 .،چاپ اول،تهران، نیلهای ادبی،آشنایی با مکتب(4943)ثروت،منصور،.1

،مجله زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه تربیت «میرزاده عشقی و رمانتیسم انقالبی»،(4944)جعفری،مسعود،.4

 .414-44، 41معلم تهران،ش
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 .،تهران،نشرعلم،چاپ اول(4ج) ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت،(4911)ذاکرحسین،عبدالرحیم،.3

 .، تهران،حکایت، زندگی با رنگ(4914)سان، هوارد و دورنی،.41

بررسی تطبیقی نوستالژی سیاسی در شعر بهار و جمیل »،(4932)سبزیان پور،وحید و پیمان صالحی، .44

، بهار و 4سال چهارم، ش ، ادبیات تطبیقی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان،«زهاوی صدقی

 .464-4932،494تابستان

 .،چاپ یازدهم، تهران،موسسه فرهنگی صراطاوصاف پارسایان،(4932)سروش،عبدالکریم،.42

، انتشارات سازمان چاپ، 2، ارغنون، ش«رمانتیسم و تفکر اجتماعی»،(4949)سه یر، رابرت و میشل لووی،.49

 .414-443تهران،

 .،چاپ چهارم، تهران، انتشارات نیلهای ادبیتبمک،(4941)سیدحسینی،رضا،.44

، مجله «تحلیل مفهوم وطن در شعر و اندیشه میرزاده عشقی»،(4939)طرفان،شمعی،میالد و مینو بی.43

 . 461-494، بهار،43پیاپی ،، ش اول6، دانشگاه شیراز، سال(بوستان ادب)پژوهی شعر

پژوهشنامه ادب  ،«الژی در دیوان ناصرخسروبررسی نوست»،(4943)صفری، جهانگیر و حسین شمسی،.46

 .34-13،، پائیز و زمستان43غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال هشتم، ش

، 2نشریه علمی پژوهشی گوهر گویا، سال ،«غم غربت در شعر معاصر»،(4941)آباد،یوسف،عالی عباس.41

 .413-433،،6ش

 .چهارم، تهران،سخن،چاپ ،ادوار شعر فارسی(4941)کدکنی،محمدرضا،.44

 .،چاپ هشتم، لیال مهرادپی، تهران،درساهاروانشناسی رنگ،(4914)لوشر،ماکس،.43

-443،،4، نشریه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش«میرزاده عشقی و مسئله تجدد»،(4946)محمدی،علی،.21

433. 

فنون ادبی، دانشگاه  ،«تاثیر رمانتیسم در آثار میرزاده عشقی»،(4934)مدرسی،فاطمه و علی صمدی،.24

 .96-43، (1)، پیاپی2، ش4اصفهان، سال

، تألیف و گردآوری علی اکبر مشیر سلیمی،چاپ کلیات مصور میرزاده عشقی،(4931)عشقی،سیدمحمدرضا،.22

 .هفتم، تهران، امیرکبیر

 .سخن تهران، ،چاپ پنجم،داستان عناصر،(4943)،میرصادقی،جمال.29

 .،چاپ دوم، اختران، تهرانو تجدد ستیزی در ایرانتجدد ،(4949)میالنی،عباس،.24

 

  



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

154 
 

 فردوسی   رابطۀ نوه و نیا در شاهنامه

 (بخش اساطیری و پهلوانی)
 شیدا نجفی                                                                                         

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 امیر کریمی                                                                                          

 کاشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

 چکیده

شد و  در گذشته از این ارتباط به عنوان سنت یاد می. ای است به قدمت تاریخ آفرینش انسان  نوه و نیا، رابطهۀ رابط

ی نیاها و به جا آوردن سنتِ احترام به بزرگتر، با  ها و پندگرفتن از تجربهۀ ها جهت کسب آگا ذشته نوهدر گ. امروز به عنوان نیاز

ها این سنت جای خود را به نیاز  نیای خود ارتباط داشتند و امروزه با ماشینی شدن زندگی بشر و کم شدن ارتباط انسان

ان خود دارند، فرزندان نیازمند جایگزینی برای این خأل  ارتباطی چون والدین فرصت کمتری برای ارتباط با فرزند. است داده

حکیم ابوالقاسم فردوسی در کتاب . تواند این مهم را به عهده بگیرد تر از نیاها می هستند پس چه کسی دلسوزتر و مطمئن

ه شناسان از آن به عنوان یک گهربار شاهنامه بسیار ظریف و ماهرانه مطالبی را مطرح کرده است که هزار سال پس از او، جامع

شان را آن چنان با حکمت خود  ها و تأثیر آن بر خود و جامعه بین نیاها و نوهۀ حکیم فردوسی رابط. برند نیاز اجتماعی نام می

ویژه دارد و نیازمند مطالعه و بررسی فراوان ۀ توصیف کرده است که امروزه در علم روانشناسی کودک و بزرگسال نیز جایگا

های شاهنامه و هدف از انتخاب این موضوع، شناساندن  نوه و نیای شخصیتۀ هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل رابط. است

هر چه بیشتر فردوسی به عنوان حکیمی داناست، حکیمی که نه تنها زبان فارسی را زنده کرد بلکه با بیان مسائل مهمی در 

توصیفی، تحلیلی  این مقاله به صورت. است ر را به شگفتی واداشتهشناسی دانشمندان معاص روانشناسی و جامعهۀ حیط

 . است ، شرح و تحلیل شده های شاهنامه پرداخته ها و نیاهای شخصیت ای از ابیات، که در آنها به ارتباط نوه شده و گزیده نوشته

 خواهی حکیم فردوسی، شاهنامه، ازدواج، نوه، نیا، پادشاهی، مهر و کین: ها کلیدواژه

 مقدمه

حضور نسل گذشته در . دهند را تشکیل می  تنها والدین و فرزندان نیستند که در فرهنگ غنی و پربار ایرانی، خانواده

آورد که نسل نو از تجربیات و حمایت نیاهای خود  تواند فضای آن را صمیمی کند، شرایطی فراهم می خانواده عالوه بر آنکه می

و زمانی که والدین . ماشین زده و هیجانی معاصر در خانواده، آرامش و امنیت را تجربه کنندۀ رغم جامع و علی. استفاده کنند

حکیم ابوالقاسم فردوسی . کنند برند پدر بزرگ و مادر بزرگ جای خالی آنان را پر  جهت انجام کار در خارج از خانه به سر می

ا زبان پارسی، اساطیر و تاریخ ایران، بلکه حکمت ملی هجری، آغاز به سرودن شاهکاری کرد که در آن نه تنه 913در سال 

های روزگار خود آگاه  حکمت یعنی جامعیت و حکیم، متفکری است که جامعیت دارد و از مجموعه دانش. ایران را هم زنده کرد

. شناسی استاد بود شناسی، فلسفه، پزشکی، روانشناسی، و جامعه تاریخ، ستاره: فردوسی در بیشتر علوم زمان خود از جمله. است

ها و  گذشته با نسل جدید، جهت حفظ سنت  کامل داشت و ارتباط نسلۀ شناسی آگا او از ارتباط علم روانشناسی و جامعه

همان گونه که با شرح سزارین تهمینه و تولد رستم، شگفتی دانشمندان را از . زند های ملی و انسانی در اشعارش موج می ارزش

اجتماعی و ۀ ها پس از خود برانگیخت، با مطرح کردن مسایل پیچید حکیم دانشمند با علم پزشکی قرنآشنایی آن زمان این 

 .شناس را جلب کرده است شناس و روان ها بدون اینکه مستقیم و آشکارا به آن بپردازد نظر دانشمندان جامعه روانی انسان

ربیان امروز نیز این است که فرزندان را به این والدین و مۀ محور اصلی اشعارش خردورزی و دانش است که هدف هم

ستاید و هر وقت که کسی نیازمند راهنمایی باشد ریش  در اشعارش عفت کالم دارد و راستگویی را می. مسیر هدایت کنند
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و رفاه و ۀ شاخانواده، بقای شاهنۀ هایی دارند که آیند پردازد و این ریش سفیدان نوه سفیدترین و داناترین فرد به هدایت او می

رفتار والدین با فرزندان اهمیت فراوان ۀ شناسی امروز به نحو در علم روان. آسایش مردم جامعه، در گرو اعمال و رفتار آنهاست

گذارند چون  ها می شود که بیشترین تأثیر را بر نوه شود امّا والدین فقط پدر و مادر نیستند، بلکه نیاها را هم شامل می داده می

 .ها از آنان حرف شنوی دارند شوند و هم بچه ها را بسیار دوست دارند و از بودن با آنها شاد می بچه هم آنها

فردوسی و هدف از انتخاب این موضوع شناساندن ۀ نوه و نیا در شاهنامۀ هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل رابط

ترین زوایای روح و فکر انسان  ترین و عمیق یدههرچه بیشتر فردوسی به عنوان حکیمی است که در سرودن اشعارش به پیچ

در این پژوهش سعی . کند شناسی توانا بیان می کند و رفتار نیا و ارتباط با نوه و تأثیر آن بر جامعه را همچون روان توجه می

ر دو بخش های شاهنامه و اهداف عاطفی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها د ها و نیاهای شخصیت بین نوهۀ شود رابط می

پرسش اصلی پژوهش این است که هدف فردوسی از مطرح کردن این ارتباط چه . ای و پهلوانی بررسی و تحلیل شود اسطوره

است؟ و آیا تأثیری هم بر تربیت خوانندگان امروز شاهنامه  بوده؟ و تا چه اندازه خواننده را با فرهنگ و تربیت ایرانی آشنا کرده

های ارزشمند و  ها، مقاله او کتابۀ فردوسی و شاهنامۀ هر چند که دربار. یلی توصیفی استدارد؟ روش این پژوهش تحل

نوشته ( فردوسی و شاهنامهۀ سی گفتار در بار)« های دیرینه سخن»کتاب : است؛ از جمله های فراوانی نوشته شده نامه پایان

فردوسی و ۀ که شامل سی مقاله دربار 4944جالل خالقی مطلق به کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر افکار، تهران، 

از شارل هانری دوفوشکور « اخالق پهلوانی و اخالق رسمی در شاهنامه فردوسی»هایی با عنوان  همچنین مقاله. شاهنامه است

نامه که در آن به بررسی اخالق پادشاهان و پهلوانان شاه 4911، زمستان 91ایران نامه، شماره ۀ نادرزاده، ب، در مجلۀ ترجم

، اردیبهشت 14از محمود روح االمینی در مجله چیستا، شماره « های شاهنامه ساختار اجتماعی ازدواج»است و در  شده پرداخته

است و  ، به چاپ رسیده است که به بررسی نهادهای اجتماعی شاهنامه و فرهنگ ازدواج در میان آنان پرداخته4911

، 4914« فردوسی، ادبیات تعلیمی و حکمت عملی در شاهنامه»ی احمد ذاکری با عنوان آقاۀ نام هایی از جمله پایان نامه پایان

از خانم شهربانو کاهید باصیری،  «فردوسیۀ ی، انتقام در شاهنام نامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و پایان 

ا تاکنون هیچ کسی به بررسی ارتباط نوه و نیا در آن شاهنامه، امّۀ ، دانشگاه اصفهان و هزاران تحقیق با ارزش دیگر دربار4942

 .است نپرداخته

 شاهنامه

کتاب شاهنامه نوشدارویی است که در قرن چهارم هجری شمسی، فردوسی برای حفظ فرهنگ و سنتهای ملّی و اصیل 

کردند  می را که با آن صحبت میهای مرد او زبان فارسی و ارزش. ایرانی به کالبد زبانِ در حال زوال و نابودی فارسی تزریق کرد

 . از مرگ و نابودی نجات داد

از نژاد پاک ۀ فردوسی آرزومند بازگشت آزادی و عظمت و فرمانروایی ایران بود و مانند نیاکان خود آرزو داشت که شا

زنده کردن نام و نشان از یاد این دوستی او را برانگیخت تا بتواند در ... ایرانی و از نسل شهریاران ایران بر وطن او حکمران گردد

ایران بکوشد و روح آزادمنش و استقالل جوی ایرانیان را که گذشت ایام و تسلط بیگانگان آن را ناچیز کرده بود تقویت ۀ رفت

 ( 113: 4963فلسفی، . )کند

است  به تصویر کشیدهشاهان و پهلوانان ایرانی ۀ فردوسی ده قرن پیش در قالب شعر و داستان تولد فرزندان را در خانواد

به . است و فرهنگ تربیت و آموزش و حمایت از آنها را از طرف تمامی اعضای خانواده و جامعه برای آیندگان به نظم در آورده

شناسان در  های جامعه دلیل اهمیّت ارتباط نسل گذشته با نسل جدید در دنیای امروز که تبدیل به یکی از مشکالت و نگرانی

نسل جدید، از دیدگاه ۀ نسل گذشته و نوه نمایندۀ است در این مقاله به بررسی ارتباط نیا به عنوان نمایند قرن معاصر شده

های  گیری سفید و رهبر خانواده است و در تصمیم ایرانی، نیا خردمند و ریشۀ سنتی جامعۀ در خانواد. شود می فردوسی پرداخته
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شاهان و پهلوانان شاهنامه و ارتباط و  ۀ رای اهمیت وجود نوه در خانودافردوسی دالیلی ب. اوستۀ مهم  نقس اصلی به عهد

 :مهمترین دالیل عبارتند از. کند حمایت نیاها از آنها بیان می

 بقای نسل از پدر و مادری صاحب گوهر و پاک نژاد  – 4

دهد و آن ازدواج  آموزش میهای ارزشمند ایرانی را به فرزندان این سرزمین  حکیم فردوسی با لحنی متین یکی از سنت

خانواده به عنوان اولین آموزشگاه بشری بر اساس نوع رابطه با فرزند . و تشکیل خانواده برای تولد فرزندانی سالم و صالح است

ثانیا، به صورت غیر مستقیم جامعه را . بیشترین تأثیر را اوالً بر چگونگی شخصیت روانی، اجتماعی و فرهنگی فرزندان دارد

در آیین . باشد ای می خانواده در ایران باستان دارای جایگاه ویژه( 44: 4943منادی، . )کند ثر از نوع روابط و فرهنگ خود میمتأ

رسمی زمان مذکور، احترام پدر و مادر، تیمار و پرورش فرزندان، پاکدامنی و عفت، حرمت و حراست افراد خانواده، سازگاری و 

 (46: 4934احمدی،. )کید قرار گرفته استمورد تأ.. .احترام به همسر و

توان یافت، خسرو و شیرین،  های مشهور عشقی را نیز می رزم و نبرد نیست در آن داستانۀ شاهنامه فردوسی تنها دربار

های لطیف و انسانی خود، هم سنگینی و تلخی  هایند، که با مایه این گونه داستانۀ بیژن و منیژه و زال و رودابه از زمر

این ۀ که نتیج. کنند ورزی و ازدواج و تشکیل خانواده تشویق می کنند و هم جوانان را به عشق های نبرد را تعدیل می هصحن

توان دید که شاهنامه دارای بعدی آموزنده است که در آن  به این ترتیب به روشنی می. ها تولد فرزندانی پاک نژاد است ازدواج

 ( 624: 4964هُنِوی، . )است شده برجسته است، دگی مردم ایران بودهم بر زنتاریخ حاک های معنوی و اخالقی که در طول ارزش

ها، در مهمترین تصمیم  دریغ از نوه ای و پهلوانی شاهنامه، نیاها عالوه بر حمایت بی در سراسر بخش اسطوره -الف 

ازدواج دختر ایرج با : مانند. موال انتخاب آنها درست بودهایشان، یعنی ازدواج،نقش هدایتگر را برعهده داشتند و مع زندگی نوه

مرگ ایرج به دست برادران تنها . پشنگ و ازدواج رودابه با زال که باعث تولد فرزندانی شد که سرنوشت ایران را تغییر دادند

امّا خوشبختانه یکی . تغم فریدون نیست نگرانی بزرگتر فریدون این است که ایرج فرزندی ندارد و نسلش در حال انقراض اس

آفرید  فریدون ماه. کند آفرید از ایرج باردار است و این موضوع نور امید را دل فریدون روشن می از کنیزان زیبای دربار به نام ماه

. آورد که کامال شبیه ایرج است آفزید دختری به دنیا می دهد و بعد از گذشت چند ماه، ماه را تحت مراقبت ویژه قرار می

آورد، زیرا برای فریدون بسیار  خود پشنگ در میۀ کند و او را به همسری برادرزاد یدون دختر ایرج را با دل و جان بزرگ میفر

نیا ۀ این ازدواج خجسته منوچهر پاک نهاد است و تولد او خنده را بر چهرۀ ثمر. مهم است که فرزند آنها از نژاد شاهان باشد

 .ماند خالی از جانشین نمی آورد و تاج و تخت ایران نیز می

 چو برجست و آمدش هنگام شوی         

 

 چو پروین شدش روی و چون قیر موی 

 نیا نامییییزد کییرد شویش پشنگ          

 

 بیییدو داد و چندی برآمییید درنیییگ 

 پشنگ آنکییییه پور بییرادرش بود           

 

 مایه گوهرش بیییود نیییژاد از گیییران 

 بییییدادش بدان نامبیییردار شوی 

 

برآمد بیر وی ۀ و یک چند گییییییا 

 (341ص2ب)ست

 

 

 یکیییی پور زاد آن هنیییرمند ماه           

 

 چگییییییونه سزاوار دیهیم و کیییاله  

 چییییییو از مادر مهربان شد جدا             

 

 سبییک تاختندش سوی پییییییادشا 

 ت ای تاجیییور           بییرنده بیییدو گف 

 

 یکییییی شاد کیییین دل به ایرج نگییر 

  

 

تا  44،619و  49، ص 4ج: 4949اتابکی، )   

644) 

 (341ص2ب)ست(644644

 

 

 :کند کند و به زیردستانش اینگونه سفارش می و فریدون به خاطر تولد منوچهر خدا را شکر می 
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 نهاد آن گرانمییایه را در کنار          

 

 کرد با کردگار نیایش همیییی 

 
 چونان پرورییدش که باد هوا           

 

 بیرو برگذشتن نیییدیدی روا 

 
 ای کش به بر داشتی            پرستنده

 

 زمین را بپیی هیچ نگذاشتی  

 
 بپای انیدرش مشک سارا بدی             

 

 روان بر سرش چتر دیبا بدی  

 
 

 

 (622تا  644 ،44، ص 4ج :همان)             

 

 

خواهند وجودش را باور  اند، نه می شان شُکه شده سلم و تور از شنیدن نام منوچهر به عنوان پسر برادر کشته شده  -ب

های او را پیش چشم دارند و تور به  شناسند و توانایی با این حال پدر خردمند و دانای خود را می. هایش را کنند نه توانایی

 :گوید لم راجع به منوچهر چنین میبرادرش س

 

 هنر چون بوَد؟           چنان نامور بی

 

 کش آموزگار آفریدون بود 

 
 نبیره چو شیید رایییزن با نیا           

 

 4از آن جایگیه بردمد کیمیا 

 
 

 

 (143و 144 ،34، ص4همان،ج)         

 

 

 

ایرج را برای بدست آوردن تاج و تخت کشتید امّا فریدون فرزند  گوید که پدرم، منوچهر در جنگ با سلم به او می  -ج 

 . او را یافت و پرورش داد و نسلش را زنده نگاه داشت

بکشتی بیییییییییرادر، زبهییییییییر 

  کییییییاله 

 

کلییه یافتییی چند پویییییییییی بییییه  

 راه؟
 ز تیییاج بزرگیییی گیریزان مشییو  

 

 است نوبییارۀ فریدونت گا 

 
 

 کنون زآن درختی که دشمن بکند          

 

 برومیییین شاخییییییی برآمییییید بلنییید 

 

 

 ( 4144تا 4194 ،412، ص 4ج: همان) 

 

 
 

خبر است، زیرا پس از قتل سیاوش پیران ویسه وزیر دانای افراسیاب، برای  کاووس از وجود خسرو فرزند سیاوش بی  -د 

بدگهرش او را به چوپانی سپرده تا از او نگهداری کند و از ایرانیان نیز کسی از وجود او باخبر نیست تا  جلوگیری از آسیب نیای

گیو پهلوان ایرانی به توران زمین فرستاده می شود و خسرو و . نمایاند اینکه سروش غیبی خسرو را در خواب به گودرز می

 : کند یدار کاووس کی و کی خسرو را این گونه زیبا توصیف میفردوسی اولین د. آورد فرنگیس را با خود به ایران می

 چیییو کیخسرو آمید بر شهرییییار        

 

 جهان گشت پربوی و رنگ و نگار 

 بیییه آیین جهیانیییی شد آراسته                   

 

 در و بییام و دیییوار پییر خواسته 

 نشسته بهر جیییای رامشگیییران         

 

 ب و میی و مشک با زعفرانگییال 

 چو کاووسِ کی روی خسرو بدیییید         

 

 سرشکش زمیییژگان بیییرخ برچکید  

 
                                                           

4
تدبیرجنگی-  فن،خدعه، چاره، فکر، حیله، عقل، با آمیخته حیله نیرنگو )بهاصطالحامروزتاکتیک) .) 1383اتابکی، ،4ج:

2517)
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 فرود آمد از تخت و شد پیش اوی         

 

 بمالییید بیر روی او چشم و روی 

 (  4466تا 4464، 339و  332، ص 4ج: 4949 اتابکی،)                                                                             

 :فردوسی بازگشت خسرو از گرفتن دژ بهمن و استقبال نیایش از او را این گونه توصیف می کند

 چییو از دور خسرو نیا را بیدید          

 

 بخندییید و شادان دلش بردمید 

 پیاده شد و برد پیشش نمیییاز           

 

 ییا را نییییازبدیییییییدار او بُد ن 

 بخندیدی و او را به بر درگرفت           

 

 ستایش سزاوارش انییدر گیرفت 

 کییه پیروز برگشت شیر از نبرد           

 

دشمنان خییییره ۀ دل و دییییییییییید 

 کییییرد

 

 

 (4426تا  4424، 364، ص 4همان،ج)                                                                                                

سام پهلوان نیز از ازدواج پسرش زال با رودابه، دختر مهراب کابلی ناخرسند و پریشان است، به همین دلیل از   -ه 

د روز تحقیق آنها بعد از چن. خواهد که طالع این ازدواج را ببینند و آینده را برایش پیش بینی کنند شناسان و موبدان می ستاره

آنها به سام گفتند حاصل این ازدواج . و جستجو در آسمان به سام پاسخی دادند که او را از نگرانی و دلواپسی به در آورد

برد و هیچ گرایشی به سمت نژاد مادری ندارد و شاهان ایرانی از  فرزندی خواهد بود که تمام ویژگی های نژاد پدر را به ارث می

بنابراین مانعی برای ازدواج زال با . شد و سرزمین ایران به یمن وجود او رونق خواهد گرفت مند خواهند رههای او به توانایی

فردوسی حتی ۀ در شاهنام.  شود رودابه نیست و درست است که  رودابه از نژاد ضحاک است اما با این پیوند، پاک نهاد می

شوند و جانب نیک را که جانب ایرانی است  صمیم قلب ایرانی میپیوندند از  زنانی که خارجی هستند چون با ایرانی می

 (113 :4911و 4963عادل،. )گیرند می

تیییییییرا میییییژده از دخییییت مهیییراب و 

 زال                      

 که باشند هیییییردو دو فیییییرخ همال 

           از ییین دو هنییییییییرمند پیلیییی ژیان                     

 

 بیایییید ببندد بییه میییییردی مییان 

 جهییییییانی به پای انییییییییدر آرد به تیغ                       

 

 نهیییید تخییییت شاه از بیییییییر پشت میغ 

ببیرّد پییییییی بیییییدسگییاالن  

                     زخییییییییاک

 

نمانید بیییییییه روی زمین بییییییر  

 مغیییییییاک

 

 

 از و بیشتییییر بیییید بتییییوران رسیییید                     

 

 همییییییه نیکیییییویی زو به اییییران رسییید 

بییییییدو باشیییید اییییییرانیییییان را  

         امییییید

 

 و زو پهلییییوان را خیییییرام و نوییییییید 

ر اختییییییر چییییییییو بشنید گفتا 

 شنییییییاس                   

 

بخندیییییید و پییییییذیرفت ز ایشان  

 سپییییاس

 
ببخشیدشییییان بیکییییییران زر و 

 سییییییییم                   

 

چیییییییو آرامش آمیییید به هنیییییگام  

 بیییییم

 

 

 

 (426تا  444، 444و  441، ص4ج: 4949اتابکی،)                                                                                  

های ایرانی مراسم  ها باعث شادی و سرور همگان است امّا این جشن و سرور در خانواده تولد کودک در تمام خانواده  -و 

.. .ور و مهمانی دادن، رقص و پایکوبی وای دارد مانند مژدگانی دادن به پیک حامل خبر، چراغ روشن کردن، س و فرهنگ ویژه

هنگام . بینند در میان اعضای خانواده نیاها بیشتر از همه از تولد نوه، شاد و خوشحالند زیرا بقای نسل خود را در این تولدها می

دند تا تولد رستم سام در سیستان حضور نداشت عروسکی از قیافه و هیکل رستم با موی سمور درست کردند و برایش فرستا

 . هم با دادن این خبر خوشحالش کنند و هم مژدگانی خوبی دریافت کنند

 یکییی کودکیییی دوختنییییید از حریییییر             

 

 بییییییه باالی آن شیییییر نیاخیییورده شیر 

 درون آنیییییییدر آگنده میییییوی سمیییییور             

 

 یییید و هییوربییییییه رخ بیییر نگاریده ناهیی 
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 بیییه بییییازوش بیییییییییر اژدهیای دلیر            

 

 بیییییییه چنگ اندرش داده چنگییییییال شیر    

 به زیر کش انییدر گرفته سنان             

 

  بیه یک دست گوپال و دیگیییییر عنان 

 نشاندندش آنگییییییه بر اسب سمند             

 

 یییدرش چاکران نیز چندبیییه گرد انیی 

 هیییییییییونی تییییییگاور بیییییرانگیختند             

 

 بیییییییه فییرمانبران بییییییر درم ریختند 

 میییران صورت رستم گییرزدار             

 

 ببردنییییییید نیییزدیک سام سوار 

  

 

 (4144تا  4111، 414و  411،صص 4همان،ج)                                                                                  

مهراب کابلی نیای مادری رستم در جشنی که به مناسبت بازگشت سام از جنگ برای دیدن رستم برپا شده شراب   -ز 

 :آورد نوشد و در عالم مستی آرزوهایش را این گونه بر زبان می فراوانی می

 نبید              خورد مهراب چندان  همی

 

کیییییه جیییییییز خویشتن را به گیتیی  

  ندیییید

 

 

گفیییییییت ننیییییدیشم از زال  همیییییییی

                    زر

 

نیییییییییه از سیییییام و از شیییاه با تاج و  

 فیییرّ

 

 

 من و رستم و اسب شبدیز و تیغ              

 

ییییایه گستیییرد نییییییییارد به ما سیی 

 کنم زنده آیین ضحّاک را                         مییییییغ

 

بییییییه پییییییی مشیییک سارا کنم خیییاک  

  را

 

 

 (4136تا  444،4139، ص4ج: همان)                                                                                                

  

 ة خوا داشتن نوه برای کین  - 1

نژاد و پهلوانان دالور   گیرد شاهان پاک فردوسی مرد خرد و عدالت است در شاهنامه کارها از روی خرد و عدل انجام می

نشینند، حتی اگر اهریمن کسی را بفریبد که ایرانی نژاد باشد باید به خاطر گناه و  عدالتی ساکت نمی ایرانی در برابر بی

کشند، هرچند که برای  به عنوان مثال سلم و تور پسران فریدون برادر کوچک خود ایرج را به ناحق می. بیه شوداشتباهش تن

خود منوچهر را برای انتقام خون ۀ پدرشان فریدون مرگ دو پسر دیگر سخت است امّا عدالت باید اجرا شود به همین دلیل نو

در زیر به نمونه هایی از . ه نه از روی تعصب، بلکه برای برقراری عدالت استدر شاهنامۀ خوا بنابر این کین. دهد پدر پرورش می

 :شود ها در شاهنامه اشاره می نوهۀ خوا کین

دهد تنها امید کیومرث  کیومرث اولین پادشاه ایرانی تنها پسرش سیامک را در جنگ با خُروزان دیو از دست می  -الف 

 . هوشنگ است: ال سیامک، یعنیو جانشینی به فرزند خرد سۀ خوا برای کین

 سیامک خجسته یکی پور داشت

 

 که نزد نیا جای دستور داشت 

 گرانمایه را نام هوشنگ بود                 

 

 تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود 

 بیه نزد نیا یادگار پدر  

 

 نیا پروریده مر او را به بر 

نیییییییییایش بجییییییییییای پسییییییر  

 ی داشتی

  جزو بر کسی چشم نگماشتی 

 چو بنهاد دل کینه و جنگ را                

 

بخیییواند آن گیییرانمییییییایه  

 همه رفتنیها بدو باز گفت                    هیییییییوشنگ را

 

همیییییه رازهییییییا بییییرگشیییاد از  

 (33تا41،34،ص4ج: 4949اتابکی،)                                                                                                    نهفییییت        

  

کند که ای کاش ایرج فرزندی داشت و انتقام خون پدر  فریدون در راز و نیازی که با خدای خویش دارد آرزو می  -ب 

 گرفت  را می
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            خواهم ای روشن کردگار                   همی  

 

 که چندان زمان یابم از روزگار 

کیییییییه از تخییییییییم اییییییرج    

 نامییییییور 

 ببینم که برای کینه بسته کمر 

 (344و 341، 42، ص4همان، ج )                                                                                                       

  

 :کند گونه توصیف می خواهیش از او را برای نیایش فریدون این منوچهر ماجرای کشتن تور و کین  -ج 

 به خفتانش بر نیزه بگذاشتم              

 

 زجای از بر زینش برداشتم  

 بینداختم چون یکی اژدها                               

 

بیییییییریدم سیییییییرش از تییییییییین  

 بها ییب

 

 

 فرستادم اینک بنزد نیا                                     

 

 بسازم کنون سلم را کیمیا 

 (323تا  329، 31،ص4همان، ج)                                                                                                    

 

ایرانی باز ۀ او در شاهنامه فراموش ناشدنی است و باید انتقام خون این شاهزادمرگ دلخراش سیاوش و مظلومیت   -د 

 (44و  49: 4944پور،  حسام). ازین رو داستان کیخسرو باز جست از کار قاتالن سیاوش است. ستانده شود

 .ند بگیردا خواهد که انتقام سیاوش و ایرانیانی که به دست افراسیاب کشته شده کاووس نیای کیخسرو از او می

 جهاندار بنشست و کاووس کی

 

 دو شاه سرافراز و دو نیک پی 

 
 ابا رستم گرد و دستان بهم

 

 گفت کاووس بر بیش و کم همی 

 
 از افراسیاب اندر آمد نخست

 

 دو رخ را به خون دو دیده بشست 

 
 بگفت آنچه او  با سیاوش چه کرد          

 

  از ایران سراسر برآورد گرد 

 هلوانان که بی جان شدند          بسا پ 

 

 زن و کودک گرد پیچان شدند 

 
 کنون از تو سوگند خواهم یکی

 

 نه باید که پیچی تو زو اندکی 

 
 که پرکین کنی دل از افراسیاب      

 

 دو آتش اندر نیاری به آب 

 
 به خویشیّ مادر بدو نگروی          

 

 نپیچیّ وگفت کسی نشنوی 

 
 (36تا  46 ،311، ص4همان، ج )                                                                                                       

                                                                                            

ضحاک است و پدر و برادر را از ۀ خردمند و صلح جو از نژاد و تخم اغریرث پسر پشنگ و برادر افرسیاب تنها مرد  -ه 

و انتقام خون ۀ خوا گوید اگر کسی به فکر کین او میۀ امّا پدردر جواب سخنان حکیمان. دارد جنگیدن با ایرانیان باز می

 .گذشتگانش نباشد، باید در اصل و نسب و همنژاد بودنش شک کرد

               نبیره که کین نیا را نجست    

 

 سزد گر نژادش نباشد درست 

 
                                                                                                                           (449، 436، ص4همان، ج)                                                                                                         

دهد و او را برای جنگیدن با  پشنگ پسر ضحاک ماجرای کشته شدن ضحاک را برای پسرش افراسیاب توضیح می  -و  

  .کند نیایش اینگونه تحریک میۀ ایرانیان و خون خوا

 سری را کجا مغز جوشیده نیست             

 

 بر او بر چنان کار پوشیده نیست 
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 که با ما چه کردند ایرانیان                   

 

 بدی را  ببستند، یکسر میان 

 
 کنون روز تیزیّ و کین جستن است          

 

 گه شستن است  رخ از  خون دیده 

 
 ز گفت پدر، مغز افراسیاب                 

 

 بجوشید و آمد سرش پرشتاب 

 به پیش پدر شد، گشاده زبان  

 

 نیا تنگ بسته میانبه کین  

 
 کنون هر چه مانیده بود از نیا            

 

 زکین جستن، از جنگ و از کیمیا 

 
 گشادنش برتیغ  تیز من است           

 

 گه شورش و رستخیز من است   

 
 (                                                                           39تا  49، 436و  433، صص4ج: 4949اتابکی،)                                                                                

او به جنگ ۀ زال در دست بهمن پسر اسفندیار اسیر است و فرامرز پسر رستم برای نجات نیایش و به کین خوا  -ز

  .بهمن می رود و در آنجا به دست بهمن کشته می شود

 رامرز در مرز بُست               غمی شد ف

 

 ز دردِ نیا دستِ کین را بشست 

 
                                     (                                                                16، 4926، ص9همان، ج)                                                                                                          

 جانشینی  -9

ای ایران، پسرش را در جنگ با دیوان از دست داد و تنها کسی که از  کیومرث اولین پادشاه اسطوره -الف 

 . اش هوشنگ بود نظر او لیاقت جانشینی و نشستن بر تاج و تخت را داشت نوه

 نیایش به جای پسر داشتی            

 

 کسی چشم نگماشتیجز او بر  

 
 جهاندار هوشنگ با رای و داد             

 

 به جیییییییای نییییییا  تاج برسرنهیییاد 

 
 (4و  34، 41، ص4همان، ج)                                                                                                           

                                                                                      

کند زیرا دو پسرش  اش منوچهر را جانشین خود می نوه (سلم وتور)فریدون با  وجود داشتن دو پسر  -ب 

ران کند و تاج و تخت پاک ای داند و عدالت را در مورد آنها اجرا می را به خاطر قتل برادرشان الیق تاج وتخت نمی

  .سپارد را به آن ناپاکان نمی

 نیا تخت زرّین وگییییییییرزگییران                 

 

 بدو داد و پیروزه تاج سران 

 کلید در گنج زرّ و گهر                    

 

 همان تخت و طوق و کاله و کمر   

 رنگ رنگ                ۀ سراپرده دیب 

 

 های پلنگ بدو اندرون خیمه 

 اسپان تازی به زرین ستام             چه 

 

چیییه شمشیر هنیییدی بیییییییه زرین  

          نیییییام

 

 

 چه از جوشن و ترگ و رومی زره          

 

 گشاینده مر بندها را گره 

 های چاچیّ و تیر خدنگ             کمان 

 

 و ژوپین جنگ   سپرهای چینی  

                 ها  بر این گونه آراسته گنج 

 

 ها به گرد آمده در بسی رنج 

 سراسر سزای منوچهر دید                  

 

 دل خویشتن زو پر از مهر دید    

    (699تا  626، 44، ص4همان،ج)                                                                                           
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کند وبه دلیل این  اش کیخسرو را جانشین خود می نوه( فریبرز)کیکاووس نیز با وجود داشتن پسر  -ج 

 :گوید کند و می انتخاب، توس، پهلوان ایرانی، به این مسئله اعتراض می

 
 نباشم برین کار همداستان                  

 

 مزن پیش من داستانز خسرو  

 جهاندار کز تخم افراسیاب   

 

 نشانیم بخت اندر آید به خواب 

 
 نخواهیم شاه از نژاد پشنگ

 

 نه خرّم بود با پلنگ 4فسیله 

 فریبرز فرزند کاووس شاه                    

 

 سزاوارتر زو به تخت و کاله 

 به هر سو دشمن ندارد نژاد 

 

 مهر و داد همش فرّ و بُرز است و هم 

 (4244تا  4293، 336، ص4ج: 4949اتابکی،)                                                                     

 چو فرزند باشد نبیره کاله                 

 

 چرا بر نهند بر نشیند به گاه   

                                                                                         (4246، 334، ص4همان، ج)                                                                                 

اوالً  کیخسرو فرّ کیانی دارد و ثانیاً از نظر درایت و کشورداری : شنود که از طرف شاه و بزرگان کشور این گونه پاسخ می

هدف فردوسی از بیان این جانشینی، وجود شایسته . کند فریبرز عموی خسرو هم اعتراضی نمی. ز تواناتر استنسبت به فریبر

 .  ساالری در دستگاه حکومت شاهان ایرانی قبل از اسالم است

 بشد خسرو و دست کاووس شاه            

 

 ببوسید و مالید رخ را به گاه 

   وزان پس نیا دست او را به دست        

 

 گرفت و ببردش بجای نشست 

 نشاندش دلَفروز بر جای خویش 

 

 ز گنجوَر تاج کیان خواست پیش 

 ببوسد و بر سرش بنهاد تاج 

 

 به کرسی شد از نامور تخت عاج 

 زگنجش زبرجد نثار آورید                    

 

 بسی گوهر شاهوار آورید 

 بسی آفرین بر سیاوش بخواند                

 

 که خسرو به چهره جز او را نماند 

 (4493تا  4491، 364، ص 4همان،ج)                                                                                       

                                                     

برای حفظ جاه و مقام، فرزندش شاه گشتاسب شخصی جاه طلب و عاشق تاج وتخت بود که   -د 

خویش، به ۀ داشتنی و محبوبش را به میل و اراد اسفندیار را به کام مرگ فرستاد امّا همین تاج و تخت دوست

 .اش بهمن تقدیم کرد نوه

 پس از من کنون شاه بهمن بود          

 

همیییییییان رازدارش بشییوتیییییییین  

 بییییییود

 

 

 اوی                مپیچید سرها ز فرمانِ

 

 مگیرید دوری ز پیمانِ اوی  

 یکایک بویدش نماینده راه                

 

 که اویست زیبای تخت وکاله 

 بدو داد پس گنجها را کلید              

 

 یکی باد سرد از جگر بر کشید 

 (4934تا  4934، 4943، ص2ج: 4949اتابکی،)                           

                                                           
4

 (1376:917عمید،.)اندهمگفتهگله،رمه،گلۀاسب،سیلهونسیله
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اندیشد، شاید از این سفر زنده برنگردد،  با خود می. رود گیو برای یافتن کیخسرو به توران زمین می -ه 

 : کند گونه سفارش می سپارد و این بنابراین تنها پسرش بیژن را به نیایش گودرز می

تییییییییییو مییییر بیییییژن خیییرد را در 

               کنار 

 

ییییییدارش از بپیییییییییرور نیییگهی 

 روزگیییییار

 

 

 بیاموزش آرایش رزم را

 

 نشاید مگر رزم با بزم را  

 ام بدین کودکی آن ازو دیده 

 

 ام ز مردی که او را پسندیده 

(369تا  364، 321، ص4همان، ج)                                                                                               

  

 شاهنامه  نیاهای بدِ

شر در قلمروهای متعدد به شمار ۀ یکی از شخصیتهای اساطیری شاهنامه، افرآسیاب است که بیش از همه نمایند

که خاص ( عقالنیت)ناطقه ۀ بدانیم، زیرا از قو( مال اندوزی)و شهوت ( جاه طلبی)دو نیروی خشم ۀ آید او را باید نمایند می

بدین دلیل او . دارد و به اقتضای ماهیتی که دارد، تمام پندارها، گفتارها و کردارهای او اهریمنی استنیکان است، هیچ نشانی ن

شرورترین انیرانی است که قوای اهریمنی خود را علیه ایرانیان به کار می گیرد برای این ادعا چهار دلیل روشن در شاهنامه 

مسبب گسترده ترین و شعله ور  -2. کشد خو است، می هورایی و فرشتهاو سیاوش را که در شاهنامه انسانی ا -4. وجود دارد

در برخی از منابعی که به دست مورخان مسلمان نوشته شده است، سیمای او به  -9ترین جنگلهای ایرانیان با انیرانیان است 

 (44و  41: 4941رنجبر،.)استتمام پندارها و گفتارها و کردارهای او در شاهنامه اهریمنی  -4شاهنامه سیاه نیست  ۀانداز

دختری خود خسرو آگاه نیست زیرا پیران ویسه پهلوان دالور و وزیر دانای دربار افراسیاب که ۀ افرآسیاب از وجود نو

نیکخواه سیاوش نیز بود از ترس آسیب رساندن افراسیاب به او، خسرو را به شبانان می سپارد و بعد از ده سال او را از آنان می 

. کند دارد و جانش را حفظ می در دامن مهر و هنر خود پرورش می دهد و او را  از چشم افراسیاب جادوگر دور نگاه میگیرد و 

 .کند روید که زبان عالمی ستایشش می سیاوش نو درختی میۀ و اینگونه از خون به ناحق ریخت

برگرداندنش به ایران به توران فرستاده  کند و گیو برای یافتن خسرو و سروش غیبی گودرز را از وجود خسرو آگاه می

. آورد یابد و  مخفیانه به ایران می تا اینکه  خسرو و مادرش، فرنگیس را می .گردد او هفت سال به دنبال خسرو می. شود می

 . کند را برای یافتن و کشتن آنها گسیل میۀ افراسیاب به محض باخبر شدن از فرار خسرو و فرنگیس سپا

 مغزاندر افکند باد           وز آن پس به 

 

 به دشنام وسوگند لب برگشاد 

 که گر گیو گودرز و آن دیو زاد                 

 

 شوند اُبر غرّنده و تیز باد 

 فرود آورمشان از اُبر بلند                    

 

 بزد دست و از تیغ بگشاد بند 

 بگفتش بدین تیغ آهن گذار                   

 

  ه کین برآرم از ایشان دمارب 

 فرنگیس را چون به چنگ آورم                  

 

 به چشمش جهان تار و تنگ آورم 

 میانش ببرّم به شمشیر تیز                 

 

 دهم تا کند ریز ریزۀ به ما 

 چو کیخسرو  ایران بجوید همی                  

 

 فرنگیس با وی چه پوید همی؟ 

  

 

تا  4123، 341، ص4ج: 4949بکی، اتا) 

4194) 

 (341ص2ب)ست(644644

 

 

  

اش را حمایت نکرد خسرو  مهر بود و همچون دیگر نیاهای شاهنامه نوه اش خسرو بی همانگونه که افراسیاب نسبت به نوه

ووس کی، در زمینه های کا و در پاسخ به نصیحت. اش را به دل گرفت ای نسبت به نیای مادری نداشت و کینه نیز هیچ عاطفه

 :از خون پدر، نیای مادری را کشتۀ خوا دوری کردن از افراسیاب به کین
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 چنین داد پاسخ که آن بی خرد                   

 

 بسپرد به بد روی گیتی همی 

 سپهبد چه پرسد از آن شوم بخت؟               

 

 که مه کام باشد مه تاج و مه تخت 

 کشتپدر را بدان زارواری ب 

 

 زنان مادرم را به زخم درشت 

 که تا من شوم کشته اندر شکم                

 

 که او را رهایی مبادا ز غم 

 ( 4412تا  4463، 339، ص4همان، ج)                                                                                            

           کین پدر باز جست از نیا     

 

 به شمشیر و با چاره و کیمیا 

 نیا را بکشت و خود ایدر نماند                

 

 جهان نیز منشور او را نخواند 

 (31و  36، 364، ص 2همان، ج)            

                                            

دهد تعداد زیادی از  هایی که با ایرانیان روی می جنگ آید، و در کیخسرو به تنگ میۀ خوا زمانی که افراسیاب از کین

فرستد و از او  دهد برای کیخسرو پیامی می را از دست می.. .ویسه، فرشیدورد، رویین، لهّاک و پیران: بزرگان لشکرش همچون

کریانش که با بردارد و در عوض از حمایت او برخوردار شود در غیر این صورت با لشۀ خوا خواهد دست از جنگ و کین می

 .کنند او را نابود خواهد کرد های دریا برابری می ریگ

 به کیخسرو از من پیامی رسان 

 

 که گینی جز ین دارد آیین و سان 

 نبیره که رزم آورد با نیا 

 

 سرش پر بدی باشد و کیمیا 

 نه زان گفتم این من که ترسان شدم 

 

 و گر پیر گشته هراسان شدم 

 لشکرند همه ریگ دریا مرا 

 

 4همه نرّه شیران و کُنداوَرند 

 هر آنگه که فرمان دهم کوه گنگ 

 

 چو دریا کَنند ای پسر روز جنگ 

 و لیکن همی ترسم از کردگار 

 

 ز خون ریختن و ز بد روزگار 

 (492 -494، 316و  313 ، صص2ج: 4949اتابکی، )                                                                             

                                                                                   

 :جواب کیخسرو به نیایش افراسیاب

 بخندید خسرو ز کار نیا

 

 از آن جستن چاره و کیمیا 

 از آن پس چنین گفت کافراسیاب 

 

 ست از گذشتن برآب پشیمان شده 

 ر آب و لب پر سخنو را چشم پ 

 

 مرا دل پر از دردهای کهن 

 بکوشد مگر دل بپیچاندم 

 

 به بیشیّ لشکر بترساندم 

 کنون کار ما جزین نیست روی 

 

 که من دل پر از کین شوم پیش اوی 

 (316 – 344، 314، ص 2ج همان،)                                                                                                

 گیری نتیجه

های مختلف  هرچند که بعد ادبی و واژگانی شاهنامه اهمیت فراوانی دارد و نویسندگان و محققان نیز در بررسی جنبه

دقت در مضمون اشعارش . است اند امّا هدف فردوسی فقط زنده کردن زبان فارسی نبوده نکردهۀ ادبی این کتاب گرانقدر، کوتا

                                                           
4
(4،2515ج:1383اتابکی،.)مبارز،پهلوان،دلیر،مردانه- 
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داشتن فرهنگ غنی ایران و جلب توجه خوانندگان به آیین و  کند که هدف اصلی فردوسی زنده نگه عیت را آشکار میاین واق

های خوبی که فردوسی سعی در جاودان کردن آن دارد، ارتباط نسل گذشته  یکی از سنت. رسوم انسانی این سرزمین است

 .هاست ها با نسل جوان یعنی نوه یعنی نیا

کند، و آن  گیری فریدون در ازدواج دختر ایرج، و سام در ازدواج زال، هدفی را دنبال می یان دقت و سختفردوسی، با ب 

ها داشته باشند و فرزندان آنها باید از پدر و  نوهۀ توانند بیشترین تأثیر را بر آیند این است که نیاها از روی خرد و تجربه می

ازدواجی باشد که یکی از ۀ زیرا اگر فرزند ثمر. کند را تضمین می  المت جامعهمادری پاک نژاد متولد شوند چون پاکی آنها س

والدین او پاک نژاد و اصیل نباشد ممکن است خلق و خوی آنها را بپذیرد یا مانند کیخسرو که نژاد مادریش به ضحاک 

 .های فراوانی شود رسید، دچار گرفتاری می

هایشان را بر تخت سلطنت نشاندند و از آنها حمایت  رزندان پسر، نوهفریدون و کاووس و گشتاسب، با وجود داشتن ف

و تدبیر کشورداری ۀ هایی که دارای فرّ شاهنشا بنابراین نوه. جانشینی، شایسته ساالری استۀ زیرا معتقد بودند الزم. کردند

شناسان  جامعه. ان در فرهنگ ایرانی استهایش دهنده خردورزی نیاها و ارتباط عاطفی آنها با نوه و این نشان. ترند هستند الیق

گیری از راهکارهایی که فردوسی در شاهنامه ارائه کرده، بسیاری از مسایل و مشکالت جامعه را برطرف   توانند با بهره امروز می

بنیاد آن را های امروزی را برطرف و  تواند قسمتی از مشکالت خانواده پایبندی و احترام به فرهنگ نسل گذشته و نو می. کنند

کنند و به دلیل کمبود وقت و خستگی، از بدنیا آوردن  امروز که زن و شوهر در خارج از خانه کار میۀ در جامع. محکم کند

کند و بقای نسل انسان به خطر  نیاها در خانواده این مشکل را برطرف میۀ کنند وجود نیروی کار و تجرب فرزند خودداری می

 . سالمندان وجود نخواهد داشتۀ ی و خانافتد، و مشکل سالمند نمی

 

 کتابنامه

بررسی )باز نمایی اجتماعی شاهنامه فردوسی احمدی، حبیب؛ بذزافکن، حمیرا؛ عربی، علی،  -4
، از ص 4934، 2، زن در فرهنگ و هنر، شماره(ایرانیان از نگاه فردوسیۀ اجتماعی نهاد خانواد –هویت فرهنگی 

 411تا  49

های شیر و گاو در کلیله و دمنه و افراسیاب و  ی تطبیقی ساختار داستان، بررسحسام پور،سعید  -2
 . 4944، بهار 24اوّل، شماره ۀ بوستان ادب، دانشگاه شیراز، دورسیاوش در شاهنامه، 

، 24ۀ های ادبی، شمار پژوهش افراسیاب مظهر خشم و شهوت در شاهنامه، رنجبر، ابراهیم، -9

 43-64، ص 4941

نادرزاده، ب، ایران   ترجمهاخالق پهلوانی و اخالق رسمی در شاهنامه،  شارل هانری،دوفشکور، -4

 4-49، ص 91، شماره 4911نامه، زمستان 

 .4916، چاپ دهم، انتشارات امیر کبیر، تهران، فرهنگ عمیدعمید، حسن،  -3

 .4911، به کوشش اتابکی، پرویز، چاپ سوم، تهران، ، شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم -6

چیستا، ۀ ، مجلنژاد و برتری نژادی در شاهنامهۀ نقلی از سخنان گزیده دربارفلسفی، نصراهلل،  -1

 113-191، ص 11و  16، شماره 4911و فروردین 4963اسفند 

 .4943انتشارات دانژه، تهران ،تحلیل روزمرگی و فضای درون خانوادهمنادی،مرتضی،  -4
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 هنجار گریز است تناسبیمراعات نظیر 

 دکتر عیسی نجفی                                                                                                 

 ادیار دانشگاه رازی گروه زبان و ادبیات فارسیاست                                                                       

 فرزاد فرزی                                                                                                       

 فارسی اسی ارشد رشته زبان و ادبیاتکارشن                                                                                             

    چکیده

صنعت مراعات نظیر به عنوان یکی از صنایع بدیعی معنوی از دیرباز تاکنون مورد تحقیق و بررسی عالمان این علم     

-بهاند یا در مورد ارزش یا جنبه طورکلی نویسندگان و محققین یا در مورد شرایط و حدود این صنعت صحبت کرده. بوده است

حدود این صنعت ارائه  شناسی تعریف جدیدی از شرایط واین مقاله سعی کرده است به کمک علم معنی. های زیباشناسانه آن

نخست هنجارگریزی در قلمرو معنایی و . شرط را پیشنهاد کرده است شناسانه آن دوزیباییۀ هم چنین در بررسی جنب. نماید

( ترتناسببی)هر چه این قلمروها نسبت به نرم گفتار معمول و روزمره دورتر . ار رفتهدوم فاصله و بعد فراوان قلمروهای به ک

 .کندباشند ایجاد زیبایی بیشتری می

 شرایط، زیبایی شناسی، قلمرو معنایی، هنجارگریزی    و مراعات نظیر، حدود :هاکلیدواژه

 :مقدمه

های مربوط به این در بدیع معنوی از زمان قدیم تاکنون در کتابصنعت مراعات نظیر به عنوان یکی از صنایع مورد بحث      

که در ذیل یکی از . نوآوری و تازگی داشته استۀ هایشان گاعلم مطرح بوده و نویسندگان و محققان این علم به تفاوت گفته

 .آوریمشده است را می تعاریفی که در اکثر کتب مربوط به این علم تکرار

ا تناسب، توفیق، مواخات، ایتالف و تلفیق نیز گویند، عبارت است از آوردن کلماتی است در جمله مراعات نظیرکه آن ر»

« لحاظ مشابهت یا مجاورت خواه از که با یکدیگرمتناسب باشند، خواه این تناسب از لحاظ هم جنس بودن باشد

میان کلمات و جمالت کالم ( ارتباط/ربط)قبل بایستی خاطرنشان کرد که اصوالً بدون وجود تناسب  از(. 46: 4913همایی،)

 .باشد تناسب استترین عنصری که باعث فهم کالم میبه طورکلی اساسی. قابل فهم نیست

همین تناسب، پراکندگی و تفرق را به وحدت و . تناسب جزء لوازم اولیه سخن چه ادبی و چه غیر ادبی است    

در واقع آن چه به کالم و گفتار انسان معنا و . کندده یا شنونده ممکن میسازد و فهم سخن را برای خواننهماهنگی بدل می

چه در گفتار روزمره و چه در کالم ادبی تناسب وجود نداشته باشد آن کالم و سخن . بخشد، تناسب استنظم خاصی می

شود؛ بلکه فهم آن را نیز میمعنی خواهد بود که نه تنها باعث اقناع خواننده یا شنونده نترکیبی از کلمات بی ربط و بی

 . سازدغیرممکن می

بنابراین در تمام گفتارهای روزمره و سخنان ادبی نوعی تناسب و مراعات نظیر وجود دارد که فهم کالم را آسان      

تناسب نه این . ها در یک حوزه معنایی استبندی واژههای روزمره و ادبی مربوط است به طبقهدر واقع تناسب درجمله. کندمی

بایستی در قلمرو معنایی کلمات و جمالت رعایت شود همچنین در قلمرو گرامری اجزاء جمله هم رعایت آن الزامی تنها می

ای توانیم جملهبدین گونه ما نمی. گیردها تنها با کنار هم چیدن اجزاء خاصی صورت میمثالً ترکیب گرامری جمله. است

بندی از اجزاء اعل یا چند مفعول یا چند متمم تشکیل شده باشد؛ بلکه باید به اقتضای جملهداشته باشیم که صرفاً از چند ف

رابطه یا + مسند+ ها از لحاظ دستوری به مسندالیهمثالً ترتیب جمله. کند استفاده شودمتنوعی که ترکیب کالم اقتضاء می
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که اگر اجزاء این در حالی. شوداسب و قابل فهم میای متنفعل خود نوعی تناسب است که باعث تشکیل جمله+ مفعول+ فاعل

 . شدربط تشکیل میای بدون تناسب و بیشد جملهجمالت از چندصفت یا متمم به تنهایی ساخته می

ای از لحاظ منطقی با هم متناسب نباشد و از اگر ترکیب جمله. تناسب منطقی زبان نیز از این قاعده مستثنی نیست    

اگرچه از لحاظ دستوری و نحو زبان دارای تناسب و نظم خاصی باشد، . شده باشدکه ربطی به هم نداشته باشندکلماتی تشکیل 

-ای که تشکیل شده است بی ربط و بیکند و جملهاما از لحاظ منطقی معنی خاصی را به خواننده یا شنونده منتقل نمی

علی "معناداری را بسازد چه بسا جمالتی مانندۀ تواند جملتناسب گرامری به تنهایی همچون تناسب معنایی نمی. معناست

فعل رعایت شده؛ اما از لحاظ معنایی + مفعول+ از لحاظ دستور امتناعی نداشته باشد یعنی ساختار فاعل "سنگ را نوشید

آمیزی باعث حس تناسبی با هم در صنایعی مانندالبته خود این بی. شودسنگ چون تناسبی با نوشیدن ندارد جمله فهمیده می

 ."ایمان شنید و مست شدۀ گوشم قص":یشود مانند جملهزیبایی می

 .ای برای اینکه قابل فهم باشد نیاز به تناسب داردتا به اینجا آنچه در این نوشته بارها تکرار شد این بود که هرجمله

 پیشینه تحقیق        

مراعات نظیرآورده اند؛ اغلب نزدیک به هم و ۀ علمای بالغت دربار در کتب بالغی، از ادوار گذشته تاکنون، تعاریفی که   

البته . اندای به خود گرفتهاند حالت کلیشههایی که ذکر کردهچنانکه بیشتر آن تعاریف با شاهد مثال. باشداز یک مقوله می

با نظریات رایج  قدما و معاصران متفاوت اند که های دیگری نیز مورد بررسی قراردادههستند کسانی که مراعات نظیر را از جنبه

 .های علمای بالغت در بررسی مراعات نظیر پرداخته شوددر این نوشته سعی شده است که به طرح دیدگاه. است

ترین تالیفات در علم که جزء قدیمی "المعجم فی معاییر اشعار العجم"شمس قیس رازی مولف کتاب ارزشمند    

است و هیچ گونه تعریف یا به مراعات نظیر به آوردن چند مثال در ذیل تقابل بسنده کرده بالغت است در بحث مربوط 

غالمحسین آهنی جزء .  استاند و تنها به ذکر کلماتی که نظیر هم هستند بسنده کردهاین صنعت ادبی ندادهۀ توضیحی دربار

ته؛ در حالی که در دیگر کتب بالغی در بخش بدیع به معدود نویسندگانیست که در کتاب معانی و بیان به مراعات نظیر پرداخ

وی همان تعریف رایج را برای مراعات نظیر آورده و تنها فصل ممیز وی در تعریف مراعات نظیر آوردن . استآن پرداخته شده

 (.444: 4931آهنی،)«صفت غیرمتضاد برای کلمات متناسب است

اما شمیسا نظری برخالف آنان دارد و معتقد است که . هم عقیده استوحیدیان کامیار نیز با آهنی در این مورد      

نظر ما هم با نظر شمیسا موافق است؛ زیرا (. 443: 4944شمیسا،)«تواند منفی هم باشد یعنی در کلمات متضادتناسب می»

شفیعی کدکنی نیز تضاد را . تواند باعث تداعی معانی شودشود تناسب به تنهایی نیست بلکه تضاد هم میآنچه باعث تداعی می

عالوه برآوردن تعریف مرسوم  "تازه به بدیعۀ نگا "شمیسا در کتاب. شودداند که سبب تداعی معانی میجزء صنایعی می

صرف آوردن اجزاء یک مجموعه متناسب خود به خود هنری نیست و تنها زمانی که مخیل و »مراعات نظیر معتقد است که 

اند که منظور البته شمیسا توضیح نداده(. 443:همان)«و می توان یک صنعت ادبی محسوب کرد مضمون ساز باشد هنری است

توان چنین توجیه نمود که منظور از مخیل و مضمون ساز بودن تداعی این نظر را می. از مخیل و مضمون ساز بودن چیست

ر وحیدیان کامیار در مورد صنعت مراعات نظیر در نظ. کندمعانی ثانوی برای کلمات متناسب باشدکه صنعت ایهام را ایجاد می

 . میان مولفان کتب بدیع تازگی دارد او نسبت به دیگران بیشتر موشکافی کرده است

داند و معتقد است که تناسب یکی از عوامل زیبایی آفرینی است وی تناسب و مراعات نظیر را از لوازم سخن ادبی می    

صرف آوردن کلمات متناسب در »: گویدوی با شمیسا هم عقیده است و می. ده آثار ادبی استو مایه وحدت میان اجزاء پراکن

شود که این تناسب زیبایی آفرین باشند و کلمات شود و زمانی صنعت ادبی محسوب میکنار هم صنعت ادبی محسوب نمی

وحیدیان )«خود به کار رفته باشند متناسب در اثر ادبی جزء اصل داستان یا اثر ادبی نباشند و در غیر معنای اصلی
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اگر کلمات متناسب تک معنایی و در قالب جمالت خبری و روزمره به کار روند فاقد : افزایددر ادامه می(. 33:4941کامیار،

کمتر نظم و نثر ادبی است که مراعات نظیرنداشته باشد و »معتقد است که  "فنون بالغت ادبی"همایی نیز در. زیبایی هستند

در اینکه تمام  جمالت نظم و نثر دارای مراعات نظیر هستند شکی نیست؛ اما مراعات . داندرا جزء صنایع بدیع معنوی میآن 

توان یک صنعت ادبی محسوب کرد؛ زیرا که نظیری منطقی و گرامری است نه مراعات نظیر ادبی بنابراین چنین تناسبی را نمی

و گوینده یا شنونده باید در میان چندکلمه مخیر و مختار . ظیر و تناسبی وجود دارددر کالم ادبی و غیر ادبی چنین مراعات ن

شفیعی کدکنی اگر چه (. 443:4913همایی،)«ای را اختیار کند که با دیگر کلمات متناسب باشدها کلمهباشد و از میان آن

ای کوتاه بر مباحث فصلی با عنوان مقدمه " رستاخیز کلمات "رساله مستقلی در حوزه علم بالغت ندارد اما در کتاب ارجمند

وی معتقد . استطویل بالغت نگاشته است که در آن مراعات نظیر را در ذیل صنایع بدیعی که سبب تداعی هستد ذکر کرده

شود بیشترخواهد ها بیشتر باشد به همان اندازه لذتی که از خواندن اثر ادبی برده میهر چه رشته تداعی»است که 

 (.439:4934شفیعی کدکنی،)«بود

با دکتر شفیعی هم عقیده است و مراعات نظیر را در ذیل  "درآمدی برمعنی شناسی"کوروش صفوی نیز درکتاب     

ای که دارند در های آن برحسب ویژگیواژه»داند که وی مراعات نظیر را صنعتی می. استآورده "هم آیی متداعی"عنوان با 

زیباشناسی  "تحقیق دیگر مربوط به بالغت نویسانی نظیرکزازی در (. 434:4943صفوی،)«گیرندییک زنجیره معنایی قرار م

نشده ۀ است که به نتیجه یا نتایج جدیدی منت "بدیع"، احمد رنجبر در "فنون ادبی"، کامل احمدنژاد در "(بدیع)سخن پارسی 

 . اندای بسنده کردههای کلیشهتعارف و مثالای در این زمینه شود تنها به آوردن است که بتوان مدعی طرح تازه

 : سخن ما

ای هنجارگریز است مراعات نظیر به عنوان یک صنعت ادبی هم زیر شمول این تعریف از تناسب است و هم به گونه      

صلی است که شود که معموالً دارای یک زمینه یا بافت ااز تناسب به این ترتیب که این صنعت در ابیات و جمالتی دیده می

آید که خود این اند در درون این بافت یا جمله اصلی یک بافت یا یک جمله ضمنی دیگری میکلمات آن با همدیگر متناسب

نیست؛ بلکه ( یکی)=اما تناسب این بافت با بافت اصلی جمله یکسان . بافت یا جمله کلماتش با همدیگر دارای تناسب است

راه برقراری تناسب این جمله یا . یا به عبارتی هنجارگریزی وجود داشته باشد. داشته باشدبایستی تناسبی وجود نلزوما می

. شودکلی بیت معموالً با تاویل و تفسیر برقرار میۀ گذارند با بافت اصلی سخن یا جملبافتی که صنعت مراعات نظیر اسمش می

اصلی کالم هنجارگریزی ۀ اعا ت نظیر نسبت به بافت و جملاین مقاله بیشتر متمرکز است براین نظر که بافت بیانگر صنعت مر

گشای بحث جدید در این زمینه باشد لذا از آنجا شروع تواند راهبطور کلی توضیحی در باب وجه تسمیه این صنعت می. دارد

 . می کنیم

 :مراعات     

نظیر ۀ کلم(. 4419:4913عمید،)« مصدرباب مفاعله است یعنی رعایت یکدیگر کردن، نگاه داشتن حق کسی را»     

همانند، همچون است این دو  کلمه وقتی همراه همدیگرآورده شوند به معنای آوردن کلماتی است با هم دیگر : هم به معنای

 .                       که ارتباط معنایی دارند

 .     دهدمرو معنایی خاص قرار میها را به همدیگر متصل و در داخل یک قلوجود این ارتباط یا تناسب است که آن 

 :قلمرو معنایی چیست     

ای را بشنویم همراه با آن یک سری کلمات دیگر در ذهنمان تداعی شود این مجموعه یک قلمرو هرگاه ما کلمه     

یل اما شیشه، برف ماشین، آچار، الستیک کلماتی هستند مربوط به قلمرو خودرو یا اتومب: برای مثال. دهدمعنایی را تشکیل می
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توانند توان مربوط به این قلمرو یا قلمروهای نزدیک به آن که چنین کلماتی در داخل قلمرو خود میپاکن و یا نمایشگاه را می

پاک کردن برف بر روی جاده با کلماتی مانند لودر . به عنوان مثال نمایشگاه اتومبیل یا نمایشگاه کتاب. داشته باشد نسبت داد

 .سازنداما برف پاک کن روی شیشه ماشین با اجزاء خودرو قلمرو خاصی می. چرخ قلمرو واحدی دارند و زنجیر

تواند در بیرون از قلمرو ماشین کاربرد داشته باشد؛ مثال آچار در تعمیرگاه ای از قلمروهای نوع اول هم میاگرچه پاره   

بندد ای که در ذهن نقش میشود اولین کلمهه آچار شنیده مییا یخچال سازی هم معنادار است؛ اما به طورکلی وقتی کلم

تواند جنبه فرهنگی اجتماعی داشته می( تعیین قلمروها)=البته خود این مساله . ماشین است نه تعمیرگاه رادیو و تلویزیون

قلمرو معنایی عبارت است  پس. ها با شنیدن آچار به یاد ماشین لباسشویی یا چرخ خیاطی بیفتندمثالً ممکن است خانم. باشد

این خویشاوندی که معموالً از . از یک محدوده  معنایی خاص که کلمات داخل آن محدوده برای ذهن نوعی خویشاوندی دارند

 .است یا در اثر تضاد و یا شباهت( مجاورت)ها گیرد و خود انواعی دارد یا به خاطر در کنار هم بودن آنطریق تداعی شکل می

شود، اما هر گاه موضوع عوض ان روزمره وقتی موضوع یا زمینه کالم عوض نشود؛ از یک قلمرو صحبت میدر زب     

بطور کلی تغییرات قلمروهای کلمات در زبان و بافت عادی زبان خیلی اندک و به ندرت صورت . کندشود قلمرو هم تغییر می

اوقات بدون آن که زمینه بحث عوض شود یک ۀ اما گا. عوض شده باشد( موضوع)=گیرد مگر آن که زمینه بحث و صحبت می

شوند که معموالً این قلمروها نسبت به قلمرو شوند و به سرعت هم خارج میدفعه قلمروهایی خاص وارد بر زمینه و بافت می

ت دیگر متفاوت و به عبار. کنندیعنی از قلمرو بسترکالم تبعیت نمی. به قول معروف هنجارگریزی قلمرویی دارد( بافت)=بستر 

 .ها، تشبیهات،کنایات و بسیاری از صنایع بدیعی و بیانی از این خاصیت برخوردار هستندها، استعارهضرب المثل. متمایز هستند

علی را به زندان  "ها به نوعی دارای هنجارگریزی هستند در قلمرو معنایی مثالً در جملهآنۀ به عبارت دیگر هم     

دهان دوختن ربطی به بردن حسن به زندان ندارد و هنجارگریز است چون در گفتار عادی معموالً  "دوختندبردند و دهانش را 

ۀ آیند اما جمالت، ممکن است در زبان روزمره این گونه باشند حسن را به زندان بردند و کتکش زدند اما جملکنار هم نمی

یرامون زندان نیست با تاویل و تفسیر به معنای ساکت کردن و دهانش را دوختند چون متناسب با قلمروهای رایج و معمول پ

 "زنیداری طبل زیر گلیم می "گوییمگوید میمثال دیگر خطاب به کسی که آشکارا دروغ می. شودخاموش کردن فهمیده می

گفتار رایج وقتی چون در . کلمات طبل و گلیم ربطی به زمینه کالم و بحث که دروغ گفتن است ندارند و هنجارگریزی دارند

اما اینجا که آمده است باید با تاویل و تفسیر معنایش . شودصحبت از دروغ گویی است لزوماً کلمات طبل و گلیم آورده  نمی

مراعات نظیر خود یکی از این هنجارگریزی های مربوط به قلمروهای معنایی است به این معنی . اصلی کردۀ رامتناسب با جمل

شود که معموالً از مجموعه عنایی بستر و بافت کالم یک دفعه یک یا چند قلمرو معنایی جدیدآورده میکه در ضمن قلمرو م

فالنی سرد و گرم چشیده  "گوییممثالی دیگر وقتی که می. شوداین کلمات معنایی غیر از معنای ظاهری کلمات لحاظ می

 .شودده مییعنی باتجربه است که مراد و معنای سخن از این طریق فهمی "است

 حداقل شرایط احراز صنعت مراعات نظیر 

 . در ساختار متن و بافتی که مراعات نظیر هست لزوما حداقل دو قلمرو معنایی بزرگ موجود است

                  .قلمرو زمینه و بافت کالم -4

ی مجازی آن جزئی از اجزاء قلمرویی که مراعات نظیر در قالب آن بیان شده است که این قلمرو در تعبیر و معنا -2

قلمرو . گیردقرار می( قلمرو اصلی کالم)=قلمرو اصلی محسوب است در واقع مانند زرده تخم مرغ است که زیر شمول سپیده 

قلمرو صنعت مراعات نظیر در تعبیر و تاویل آن . زمینه و بافت کالم سپیده تخم مرغ و قلمرو مراعات نظیر زرده تخم مرغ است

معموالً کلمات و عباراتی که یک صنعت مراعات نظیر را تشکیل می دهند خود . شودرو زمینه و بافت کالم میمشمول قلم
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و  "خورشید"متمایز از قلمرو معنایی  "باد"و  "ابر"به عنوان مثال در بیت ذیل قلمرو معنایی. حداقل مرکب از دو قلمرو هستند

 .انداست که صنعت مراعات نظیر را ساخته "فلک"

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند                 تا تو نانی به کف آوری و به غفلت نخوری

شرط سوم آن است که قلمرو یا قلمروهای معنایی که سازنده صنعت مراعات نظیر هستند بایستی جدا و متمایز  -9

 : از قلمرو بستر یا بافت اصلی جمله باشند برای نمونه( هنجارگریز)=

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند                 تا تو نانی به کف آوری و به غفلت نخوری

اما منظور سعدی از  -با هم تناسب دارند "فلک"، "، خورشید"ماه"و کلمات  "باد"و  "ابر"در این بیت گر چه کلمات

کل هستی است که همگی در ۀ نعت مراعات نظیر اراددر ص "باد"و  "ابر "و هم چنین "فلک"و  "خورشید"آوردن دو قلمرو 

 .   قلمروهای سازنده مراعات نظیر جدای از قلمرو اصلی صحبت سعدی است -اند و آدمی نباید به غفلت بگذراند خدمت آدمی

زء نبایستی مراعات نظیر ج: است آنجا که گفتهوحیدیان کامیار به این مساله البته به صورت ناقص نزدیک شده     

اند در ساختار داستانی بخصوص مثالی که آورده. ساختار داستان باشد البته کلمه داستان در اینجا بسیار نارسا و ناتمام است

که با .شودنه زمینه و بستر کالم رهنمون می( به عنوان یک نوع ادبی)است که ذهن را به معنای اصطالحی داستان( فابل)

 :                                                                                             شود در مثال زیرا برطرف میتوضیحات فوق این ایراد به نظر م

 بهر شکار            رفته بودند از طلب در کوهسارۀ شیر و گرگ و روب

چون جزء اصلی  گیرند ورو قرارمیدر یک قلم"شکار"،"روباه"،"گرگ"،"شیر"به نظر ما در این بیت کلمات متناسب  

شوند؛ بنابراین جنبه خبری دارند و انحرافی از نرم گفتار ندارند، لذا صنعتی ادبی محسوب بافت کالم هستند و مدام تکرار می

 . کندبه عبارتی هنجارگریزی در قلمرو معنایی ندارند و در راستای معنایی هستندکه داستان دارد بیانش می. شوندنمی

 پیرامون جنبه زیباشناسانه صنعت مراعات نظیر -4

معموالً هر چه قلمروها از همدیگر فاصله . جنبه زیبایی شناسانه این صنعت بخاطر تغییر قلمروهای معنایی است    

ت این فاصله تغییر قلمرو بیانگر صنعت مراعات نظیراس. شودداشته باشند یعنی دورتر باشند این حس زیبایی بیشتر درک می

باشد برای مثال نسبت به قلمرو زمینه کالم و هم شامل تغییر قلمروهای موجود در ترکیب ارائه دهنده صنعت مراعات نظیر می

قلمرو اصلی معنایی عبارت است از پند سعدی با استفاده از . کنیماستفاده می( ابر و باد و مه و خورشید و فلک)از همان بیت 

لت؛ به عنوان قلمرو زمینه و قلمروهای موجود در ترکیب ارائه دهنده صنعت مراعات نظیر دو عمر و عدم گذران زندگی به غف

قلمروهای خورشید و فلک و ابر و باد نسبت به پند سعدی فاصله زیاد دارند هم چنین . "باد"و"ابر"و"فلک"و"خورشید"قلمرو 

 .ید و فلک فاصله بیشتری داشته باشند زیباترندهر چه قلمرو داخل ابر و باد نسبت به قلمرو دیگرآن یعنی قلمرو خورش

که وحیدیان کامیار ناقص گفته جزء گفتار روزمره نباشد که بیشتر به جای هنجارگریزی قلمرویی مربوط به این    

در تواند سخن وحیدیان کامیار اگرچه غلط نیست اما ناقص است زیرا مراعات نظیر می. تفاوت مراعات نظیر ادبی و زبانی است

شد که کلمات متناسب در بافت و طور بیان میبایست منظور ایشان اینالبته می. جمالتی غیر از داستان و اثر ادبی نیز بکار رود

اند بدون اند و سریع گذشتهوحیدیان کامیار به مساله زیبایی آفرینی توسط مراعات نظیر اشاره کرده. زمینه عادی کالم نباشد

 .اندها را برای جنبه زیبایی شناسانه مراعات نظیرآوردهوی تنها این مثال. این زیبایی آفرینی کرده باشند ای به علتآنکه اشاره

 دلم از مدرسه و صحبت شیخ است ملول              ای خوشیا دامن صحرا و گیریبان چاکیی
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 نگام دروخویش آمد و هۀ میزرع سبز فیلیک دییدم و داس مه نیو               یادم از کشت

 .                             است که خود به نوعی تصویرسازاست علت دیگر زیبایی آفرینی صنعت مراعات نظیر آن-3

 چو گرد باد حوادث شود غبار انگیز                 پناه مردم بی دست و پا چو مژگان باش

یک تصویر بالغی است که بسیار به تشبیه نزدیک است  دست و پا تداعی کننده و مجسم کنندهمثال در پناه مردم بی   

-این تصویرآفرینی خود علت دیگر زیبایی آفرینی صنعت مراعات نظیر است که آن تداعی موجود در صنعت مراعات نظیر می

 .باشد

ه توان یافت کعلت سوم زیبایی آفرینی آن است که معموالً در دل هر صنعت مراعات نظیری یک صنعت دیگری می-6

-این نزدیک به همان چیزی است که سیروس شمیسا گفته است مخیل و مضمون. در بیشتر مواقع ایهام یا ایهام تناسب است

وی معتقد است . استشفیعی کدکنی نیز مراعات نظیر را در ذیل صنایع بدیعی که سبب تداعی هستند ذکر کرده. ساز باشد

از این رو . شود بیشتر خواهد بوددازه لذتی که از خواندن اثر ادبی برده میها بیشتر باشد به همان انکه هرچه رشته تداعی

ای که در زبان به گونه. بهترین نوع تنوع آن است که قلمروها بیشترین فاصله را از لحاظ قلمروهای تداعی معانی داشته باشد

یشان بر تعدد قلمروها تاکید دارند، زیرا گفته است هر البته ا. نرم و معمول این قلمروها همدیگر را به یاد نیاورند و تداعی نکنند

نظر ما این است که این . برد بیشتر خواهد بودها بیشتر باشد به همان اندازه لذتی که از خواندن اثر ادبی میچه رشته تداعی

عددی آنها نظیر این مطلب  نظر درست و بجاست اما تأکید باید بیشتر بر فاصله بیشتر قلمروها از نظر معنایی باشد نه افزایش

. تر استبه از همدیگر دورتر باشند تشبیه بالغیگویند هر چه مشبه و مشبهآید که میهای بالغی تشبیه میدر بررسی جنبه

 .شودشاملو در ابیات ذیل دیده می "سیر گشنگی"و  "سیراب عطش"نظیر این زیبایی در ترکیبات 

 تشنه را گر چه از آب ناگزیر

 شنه را از نان  است و گ

 ام و سیراب عطشسیرگشنگی

 گر آب این است و نان است

 آن

 چنین گفت بامداد خسته 

. هایی نظیر ایهام و ایهام تناسب همراه استها با صنعتدر مراعات نظیرهایی که دو قلمرو یا بیشتر دارند اکثریت آن    

شود که چنین معانی ثانوی و ارتباط بین کلمات می همین تالش ذهن برای درک رابطه بین کلمات متناسب سبب تداعی

       :                                                                                                                            برای نمونه. شوددریافتی از کلمات متناسب سبب ایجاد صنعتی بنام ایهام می

 دست و پا چو مژگان باشاد حوادث شود غبار انگیز              پناه مردم بیچو گرد ب

مراعات نظیر شده است و مربوط "مژگان "، "پا"، "دست "و هم چنین "غبار"و "گرد باد"در این بیت میان کلمات    

انسان هستند نسبت به مژگان ها که اعضای بدن عالوه بر معنای اصلی آن "پا"و  "دست"کلمات متناسب . به دو قلمرو است

های بیچاره و ناتوان ها که آدمبه یک معنی بکار رفته و نسبت به مردم به یک معنی دیگر بکار رفته است و معنای ثانوی آن

 :              یا در این مثال. کندکند و صنعت ایهام را خلق میهستند را به ذهن تداعی می
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 ول          ای خوشاد امن صحرا و گریبان چاکیدلم از مدرسه و صحبت شیخ است مل

. مراعات نظیر شده است "گریبان"،"دامن"و هم چنین کلمات "شیخ"،"صحبت"،"مدرسه"در این بیت میان کلمات    

عالوه بر معنی حاشیه و اطراف در "دامن "یکلمه. شاعر در این بیت از دو قلمرو برای مراعات نظیر ادبی استفاده کرده است

 .نی اصلی خود با گریبان نیز ایهام ساخته استمع

 :خاتمه

در باب اینکه کلمات متضاد جزء مراعات نظیر هستند نظر ما همان نظر شمیسا است چرا که تضاد خود یکی از      

-اگر ضدیت در میان شیوه. گرفتهای معرفت بشری شکل نمیهای تداعی معانی است که حتی بدون آن خیلی از زمینهشیوه

تر بود بر این اساس است که تناسب براساس های تداعی معانی نبود معرفت بشری به صورت فعلی آن نبود و خیلی ناقص

چون اساس تناسب بر تداعی استوار است و تضاد یکی از . گیرد لزوماً بایستی شامل تداعی ضد هم باشدتداعی معنایی شکل می

ارد که تضاد را از دایره تداعی موجود در صنعت مراعات نظیر خارج کنیم کسانی بنابراین منعی وجود ند. های تداعی استشیوه

اند در حالیکه به نظر ما خود اند صرفاً به این جهت بوده که تضاد را در قلمرو صنعت طباق محسوب داشتهکه این کار را کرده

دی ندارد قابل فهم نیست و اصوالً کل فرماید که چون خداوند ضموالنا می. صنعت طباق مشمول صنعت مراعات نظیراست

 .شودترین تناسب زندگی خود ضدیت است تا زمانی تاریکی نباشد روشنی هم فهمیده نمیپس اصلی. زندگی آشتی ضدهاست

 :گیرینتیجه

وان تاکنون مراعات نظیر و شرایط آن به عن: توان به این نتیجه رسید کهها و مطالب گفته شده میبا توجه به تعریف   

اند و با هم  هایی از یک که دسته های مختلف مورد بحث قرار گرفت و عبارت است از  آوردن واژهصنعت ادبی از دیدگاه

 شود  می  باشد که سبب تداعی معانیۀ تواند از نظر جنس، نوع، مکان، زمان و یا همرا این هماهنگی می. هماهنگی دارند

 : رار ذیل استدراین مقاله به نتایجی رسیدیم که از ق

 . مراعات نظیر به عنوان یک صنعت ادبی نوعی هنجارگریزی در قلمرو معنایی است -4

 .شودسازد، لزوماً در معنایی مجازی فهمیده میقلمرویی که صنعت مراعات نظیر را می -2

 .استسازد، لزوماً از دو یا بیشتر از دو قلمروتشکیل شدهقلمرویی که صنعت مراعات نظیر را می -9

تر از قلمرویی که صنعت مراعات نظیر را فاصله بین قلمرو معنایی و بافت و زمینه کالم هرچه دورتر یا با فاصله -4

 .ساخته زیبایی بیشتری دارد

 :منابع و مآخذ

، تصحیح عالمه محمدبن عبدالوهاب قزوینی، تصحیح مجدد المعجم فی معاییراشعارالعجم،(4944)شمس قیس رازی، .4

 .س رضوی و تصحیح مجدد دکترسیروس شمیسا، چاپ اول، تهران، نشرعلمیاستاد مدر

  31، مرداد 22های خارجی شماره ،انتشارات مدرسه عالی ادبیات و زبان(4931)آهنی،غالمحسین، .2

 .ویرایش دوم، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات فردوس ،تازه به بدیعۀ نگا ،(4944)شمیسا، سیروس، .9

 .چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت،بدیع از دیدگاه زیباشناسی ،(4941)وحیدیان کامیار،تقی، .4
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 . ، چاپ دوازدهم، تهران، موسسه نشرهمافنون و بالغت صناعات ادبی ،(4913)همایی،جالل الدین، .3

 . ، چاپ اول، تهران، انتشارات حوزه هنریدرآمدی برمعنی شناسی ،(4913)کوروش،،صفوی .6

 .چاپ اول،تهران، انتشارات سخن ،یزکلماترستاخ،(4934)شفیعی کدکنی،محمدرضا، .1

 .چاپ اول، تهران،کتاب ماد وابسته به نشرمرکز (بدیع)9زیباشناسی سخن پارسی،(4949)الدین،کزازی، میرجالل .4

 .، چاپ سوم، تهران، انتشارات پایافنون ادبی ،(4946)احمدنژاد،کامل،  .3

 .، چاپ اول، تهران، انتشارات اساطیربدیع،(4943)رنجبر،احمد، .41

 .،فرهنگ عمید، چاپ نوزدهم،تهران، انتشارات امیرکبیر(4913)عمید،حسن، .44
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 مقایسه ساختار داستان خسرو وشیرین نظامی و رساله الطیر سهروردی

 (بر اساس دو الگوی لباو و والتسکی و گریماس )
 ندا نجفی                                                                     

 جوی دکتری زبان و ادبیات فارسیدانش

 منصوره فرحزادی                                                                      

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی      

 چکیده

ر اساس در این پژوهش ب. ادبیات کهن فارسی به دلیل وسعت دامنه و عمق محتوا مسائل کار نشده ی فراوانی دارد  

به بررسی چارچوب ساختار پیرنگ و دستور زبان روایت در دو  داستان ( 4366)و گریماس ( 4361)دو الگوی لباو و والتسکی 

نگارندگان این پژوهش را با این فرضیه آغاز کردند که ساختار داستان های عرفانی به . عرفانی و غنایی پرداخته شده است

با الگوی لباو و والتسکی مطابقت دارد، ولی ( از لحاظ پیرنگ و وجود درس اخالق)ه است دلیل این که به قصه و حکایت شبی

در پژوهش حاضر به . ساختار داستان های غنایی به دلیل دستور زبان روایی خاص مطابق معیارهای الگوی گریماس است

رساله الطیر ( اما دقیق)ریِ محدود تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای در یک جامعه ی آما -شیوۀ توصیفی

سهروردی به عنوان نمونه ی داستان عرفانی با خسرو و شیرین نظامی در جایگاه داستان غنایی از نظر ساختار پیرنگ و 

نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که ساختار  پیرنگ در داستان رساله . دستور زبان روایت مورد مقایسه قرار گرفته است

لیل وجود درس اخالق با الگوی لباو هم پوشانی دارد و مرحله ی عقد قرار داد در دستور زبان روایی آن پوشیده الطیر به د

است، در حالی که داستان خسرو و شیرین با الگوی کنشگران گریماس مطابق بوده و معیار های الگوی لباو در این داستان 

 . دیده نمی شود

 مقدمه و بیان مسئلهشناسی، سهروردی، نظامی، لباو، گریماسساختارگرایی، روایت : هاکلیدواژه

و در . یکی از خیزش های علمی معاصر در ادبیات داستانی و فارسی تطبیق آثار کهن با نظریه های ادبی جدید است 

ن پیکره، ادبیات کهن فارسی به دلیل غنی بود. این زمینه تالش های فراوانی شده و نتایج ثمر بخشی به دنبال داشته است

 . انواع قالب های داستان و شعر را در درون خود جای داده است

یکی از راههای شناخت ادبیات داستانی سنتی فارسی، بررسی آن با شیوه های علمی جدید و اعمال تحلیل های 

م، به شناخت هر نتیجه ی کاربست چنین شیوه هایی عالوه بر احیای سنت های قدی. ساختارگرایانه بر روی متون روایی است

چه بیشتر ساختار روایی متون و کشف شگردهای اصلی داستان پردازی نویسندگان و تبیین نقاط ضعف و قوت آثار آنها 

آثار فارسی شهاب الدین یحیی سهروردی معروف به شیخ اشراق جدای از مضمون فلسفی و (. 4: 4942غالم،)منجر می شود

و جنبه های داستانی قوی است، آن سان که می توان گفت در شمار روشن ترین و  تمثیلی، دارای روایت پردازی های دلکش

شیخ اشراق در رساله های خود از ابزار تخیل و ابتکار استفاده می کند و در داستان . زیبا ترین نمونه های نثر فارسی است

خصوص یا حالتی را در عالم روحانی و بههر رساله تجربۀ درونی »گیرد و در به خوبی زبان تمثیل را به کار میهای خویش 

: 4933صدر،)« رودباب آراء و عقاید او به شمار می دهد که شرح و تفسیر روشنی درعنوی مورد بررسی و مداقه قرار میم

441 .) 

ان تنها به عنوان ابزاری جهت بی« داستان»اگر چه قصد اصلی سهروردی داستان پردازی به معنای امروزی آن نبوده و از 

حلیل توان به تپردازی میظریات جدید ساختارگرایی و داستاناهداف و اندیشه های خویش استفاده کرده است، ولی با تکیه بر ن

های فرهنگی را طبق اصول یی جنبش فکری مدرنی است که پدیدهساختارگرا». ها پرداختساختار و محتوای این داستان
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(. 491: 4941کادن،)« ر ارتباطات متقابل نظام وار میان هر فعالیت انسانی تاکید داردبرآمده از زبانشناسی تحلیل می کند و ب

الگویی از خودِ نظام ادبیات به عنوان مرجع بیرونی آثار »ساختارگرایی به عنوان یکی از رویکردهای مهم نقد نوین می کوشد 

ترین مبنای ممکن را برای طالعه ادبیات، علمیبه دست دهد و با حرکت از مطالعه زبان به ممنفردی که بررسی می کند، 

 (. 26: 4913اسکولز،)« مطالعات ادبی فراهم آورد

توان به تحلیل ساختارها و توصیف قوانین  گیرد، می از جمله مسائلی که در روایت شناسی ساختارگرا مورد کاوش قرار می

 . شود ها منجر می ص برای انواع و اقسام داستانها اشاره کرد که به وضع و تعریف دستور زبانی خا حاکم بر روایت

 

ابتدایی و انتهایی  عیت است و حداقل دارای دو مرحلهنظامی هر داستان شامل به هم ریختن یک وض در خمسه 

افتد و دارای دو موقعیت ابتدا و انتها  ایم که در محور زمان اتفاق میداستان با یک توالیِ حوادث مواجهاست، یعنی در یک 

خسرو و شیرین و لیلی و محنون شاهد دو  های به عنوان مثال در داستان. با تاکید بر تغییر شخصیت اصلی است( قبل و بعد)

 :هر داستان دارای دو موقعیت، قبل و بعد است موقعیت ابتدا و انتها هستیم و

: 4932عباسی، )« فاق افتادن استتوان به این نکته اشاره کرد که در آنجا چیزی در حال ات های روایت می از ویژگی»

 .شود این اتفاق با بررسی دو وضعیت ابتدا و انتهای داستان به خوبی نمایان می و ؛(32

ساختار گرایی تنها به ساختار بیرونی یک اثر نمی پردازد و عالوه بر ساختار کلّی و فرم، به محتوا و زبان آن نیز توجه 

ساختارگرایی عموما به اندیشه های فرانسوی ». اختار کلّی آن پیوندی ناگسستنی داردزیرا محتوا و زبان یک اثر با س. دارد

 ،اطالق می شود و با نام متفکرانی چون، کلود لوی استراس، روالن بارت، میشل فوکو، ژرار ژنت، ژاک الکان 4361دهه ی 

ساختارگرایی یک روش »: رگرایی می گویدچنان که پیاژه در کتاب ساختا. آلژیر داس ژ گرماس و ژان پیاژه عجین شده است

و ( 4361) 4در این پژوهش با تکیه بر  دو الگوی ساختارگرای لباو و والتسکی(. 419 :4943مکاریک،)« است و نه یک آموزه

شهاب الدین یحیی « رسالۀ الطیر»ساختار پیرنگ و دستور زبان روایت  در داستان  به تحلیل و مقایسه( 4366)ریماس گ

را کوچک  این مقایسه پردازیم و  بر آنیم تاوان دو داستان عرفانی و غنایی میی  و خسرو و شیرین نظامی به عنسهرورد

تر قرار داده و به فرضیه هایی که نسبت به ساختار پیرنگ و دستور زبان روایت در این دو های بزرگدستاویزی برای پژوهش

و دستاورد ها و نتایج پژوهش را به ساختار داستان های دو قالب انتخاب عمل پوشانده  قالب داستانی در ذهن داریم جامه

 : گردددهند این گونه مطرح میلذا سؤاالت اساسی که پیکره پژوهش حاضر را تشکیل می. یمشده تعمیم ده

ستان خسرو ادعای نگارندگان بر مطرح کردن این فرضیه که ساختار پیرنگ داستان رساله الطیر با الگوی لباو و دا(  4

 و شیرین با الگوی گریماس هم پوشانی دارد، چگونه قابل توجه است؟

 بر اساس الگوی گریماس از نظر جایگاه مرحله ی عقد قرار داد کنشگران آیا در دستور زبان روایی دو داستان تفاوتی وجود دارد؟( 2

استان های قالب  عرفانی با الگوی لباو و آیا می توان بر اساس این پژوهش چنین ادعا نمود که ساختار کلیۀ د(. 9 

 والتسکی و داستان های غنایی با الگوی گریماس مطابقت دارد؟

 پژوهش پیشینه

. پرداخته اند«تحلیل رساله الطیر شیخ اشراق بر پایه ی روایت شناسی»در پژوهشی به ( 4931)طاهری و همکاران   

همچنین تاج بخش . ژنت به بررسی و تحلیل داستان پرداخته است این پژوهش از دیدگاه روایت شناسی تودوروف و ژرار

اشاره ای مختصر به رساله الطیر سهروردی نیز « تحلیلی فشرده از رساله الطیر ابن سینا»در پژوهشی تحت عنوان (4943)

                                                           
1 . Labav Valet ski 

 قبل بعد
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معرفی آثار به « مولفات فارسی شیخ االشراق شهاب الدین سهروردی»سید حسن صدر در پژوهشی تحت عنوان . داشته است

در زمینه ی جنبه های فلسفی آثار سهروردی مقاالت زیادی نوشته شده . فارسی شیخ اشراق و اهمیت آن ها پرداخته است

از آنجا که غیر از . است، ولی در مورد ویژگی های روایی و ساختار داستانی آثار فارسی وی،کار های زیادی انجام نشده است

شی با محوریت بررسی ساختار داستان درباره ی رساله الطیر انجام نشده است، لزوم مقاله ی طاهری و همکاران پژوه

پژوهشی از این دست را الزم شمردیم و عالوه بر نوآوری از حسن های دیگر این پژوهش این است که با تکیه بر نظریه های 

 .نوین ساختارگرایی به تحلیل این داستان می پردازد

 (4367)کیمعرفی الگوی لباو و والتس

ساخت کالن، همان چارچوب فکری و ذهنی نویسنده، گوینده و شنونده است که به صورت دانش زبانی   

(linguistic competence ) در حافظۀ آنها ضبط شده است؛ یعنی هر شخصی برای هر مضمون زبانی دارای طرح معینی

شناسی کالن نیز در پی به دست آوردن زبان. ط بر قرار کندتواند ارتبا است که بر اساس آن و دانش مشترک با افراد دیگر می

لباو و والتسکی با بررسی داستان های نقل شده توسط سخن گویان عادی . علمی برای چگونگی ارتباط برقرار کردن استۀ را

ودکان به افراد پیشرفت فنون داستان از ک ن را به دست آوردند و با مطالعهزبان، ارتباط خاص صوری داستان و نقش هایشا

تحقیق آنها بر اساس . بالغ و همچنین تعداد این فنون در بین افراد پایین و متوسط، به جداسازی عناصر داستان پرداختند

خواص الگو های استفاده شده در داستان از سطح بند گرفته تا سطح داستان ساده و پیچیده است که از لحاظ صوری به 

جداسازی واحد  (الف: لتسکی با اتکا به فنون اصلی تجزیه و تحلیل زبان شناختی داستان مانندلباو و وا. داستان توجه دارد

لباو و والتسکی در عین . توجه  ویژه به خاص داستان، به بررسی ساختاری داستان ها پرداختند( های ساختاری متفاوت؛ ب

د، معمولی و پیش پا افتاده است و به عنوان تحقیق در یافتند که چنانچه داستانی فقط دارای همین خصلت روایی باش

شخصی  ست که این نقش با توجه به عالقهمعموال داستان دارای نقش دیگری ا. داستانی بی محتوا و بی ارزش تلقی می شود

بر اساس مطالب باال می توان گفت که داستان دارای دو نقش . و عکس العمل مخاطب در بافت اجتماعی مشخص می شود

عملکرد داستان به عنوان وسیله ای برای تکرار تجربه به ترتیبی خاص از عباراتی است که (: referential)ارجاعی. (4. است

این نقش از تاکید کمتری  :(evaluative)ارزیابی (. 2.تسلسل وقایع گذرا و زمانی تجربه  اصلی را به هم ربط می دهد

ای برای استفاده بی داشته و بیشتر به عنوان وسیلهد آن ارتباط مناسبرخوردار است، زیرا همیشه داستان با موقعیت رخدا

 (.4361لباو و والتسکی . )کنندگان بشری به شمار آمده است

 :قالب گفتمانی داستان بر اساس الگوی لباو

 

 

 

 

 

 

 

 
 و والتسکیساختار داستان بر اساس الگوی لباو (.4)شکل 
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 تشریح عناصر الگوی لباو 

 ( چکیده)مقدمه 

رفتاری ساختاری آن است که سعی در معرفی شخصیت ها، مکان، زمان و موقعیت   هر داستان از ویژگی های مقدمه

متن روایی آن می هر داستان پیش از  مقدمه. ست شامل این قسمت نباشندداستان ها ممکن ا ها دارد، البته همهشخصیت

اختار لباو مقدمه، چکیده نیز در س. براعت استهالل، معرفی شخصیت ها و فضا سازی اولیه در داستان است آید و به منزله

مثال در شروع داستان رستم و اسفندیار فردوسی . و چکیده معموال با پایان داستان در این الگو ارتباط دارد. نامیده می شود

. بعد از تیر خوردن اسفندیار و افتادن او را به تصویر می کشد ند و با هنرمندی تمام فضای صحنهابتدا چکیده را بیان می ک

منظور لباو از چکیده  البته به طور واضح نمی توان گفت که. در غم اسفندیار می نالند.. .ر این داستان بلبل، ابر، نرگس ود

یعنی این که  به طور  (abctract)چکیده »: معتقد است 4داستان است زیرا بر اساس همین الگو، مایکل توالن فقط مقدمه

بر اساس تعریف مایکل توالن، منظور از چکیده، فقط مقدمۀ داستان (. 263: 4946توالن، )« خالصه داستان در بارۀ چیست؟

است و این واژه ها همگون و « مقدمه و فضاسازی»بر اساس این الگو چکیده شامل . نیست و کل داستان را در بر می گیرد

 .مشابه هستند

 (گیریجهت)روند 

، شرکت جهت گیری».اوج است به سمت گره افکنی و نقطه ز آغازگیری، همان حرکت روایی داستان اروند یا جهت

به خصوص موقعیت های زمانی و مکانی را در روایت مشخص می کند و معادل زمینه سازی  ،هاکنندگان و موقعیت

می بین شروع داستان تا گره افکنی را در بر  واقع روند یا جهت گیری حد فاصلهدر (. 211همان، )« است( setting)داستانی

پس (. 211همان، )« چه کسی؟ کی؟ و کجا؟: جهت گیری»:گیری در الگوی لباو می گویدمایکل توالن در ذیل جهت. گیرد

 .جهت گیری در این ساختار نقش عمده ای در تعیین زمان و مکان داستان دارد

 گره و گره گشایی

رخورد شخصیت ها با یکدیگر پدید می قسمت اصلی داستان را در بر می گیرد که در آن معموال یک دسته وقایع در ب

در . داستان را جهت بر طرف کردن اثرات ناخواسته گره در شخصیت به وجود می آورد ین قسمت انگیزه ی ادامهآید و ا

کنش گره »: نامیده می شود و ذیل آن می آید« کنش گره افکن»داستان،  گره ((4)شکل)الگوی ترسیمی مایکل توالن 

در الگوی لباو شیوه های گره و گره گشایی (. 266: 4946توالن، )« اقی افتاد و پس از آن چه اتفاقی افتاد؟ابتدا چه اتف: افکن

 : در داستان ها به دو طریق است

 گره به وجود آمده و همان جا حل می شود( الف

: 4943پهلوان نژاد، )گشایی شده انداند و به طور یک جا گرهجود آمدههایی که به ترتیب در طی داستان به وگره( ب

214.) 

 ( evaluation)ارزیابی

                                                           
1
. Michael Tool an 

 :4936،مایکــل تــوالن ):ماخــذ

166) 
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از لحاظ ساختاری حد فاصلی که بین گره و گره گشایی است، قسمت ارزیابی را در بر می گیرد که نقش آن اهمیت 

( نتیجه، راه حل)دادن به قسمت های خاص و مد نظر گوینده است و در بیشتر داستان ها بخش ارزیابی با گره گشایی 

ارزیابی شامل همۀ ابزارهایی است که برای به اثبات رساندن و حفظ نکته ی اصلی »(. 434همان، . )یدا می کندتداخل پ

می توان گفت ارزیابی . (214: 4946توالن، )« داستان اهمیت بافتی، قابلیت بازگویی یا گزارش پذیری آن به کار می رود

ارزیابی تاکید نویسنده را برای بیان پیام داستان در بر . بر می گیردروایت را در  همان تنه اصلی داستان است و قسمت عمده

 :می گیرد و تاکید آن به روش های زیر انجام می شود

 بیان مستقیم(. 4

 واژه های تاکیدی(. 2

 توقف عمل به دو صورت(. 9

 (.444: 4943پهلوان نژاد،)قضاوت فردی سوم (. 4

در . استان را در بر می گیرد و تا حدودی با پیرنگ داستان در ارتباط استارزیابی به عبارتی دیگر خط سیر اصلی د

توالن، )« ارزییابی، خب حاال که چرا؟ چرا و چگونه این ماجرا جالب است؟»: همین زمینه مایکل توالن ذیل ارزیابی می گوید

4946 :266.) 

-در بر می آید و نتیجه گیری داستان رابی میداستان است که بعد از ارزیاراه حل آن قسمتی از ( گشاییگره)راه حل 

 .گیرد و داستان به سر انجام خود می رسد

 درس اخالق

ها با راه حل یا گره گشایی به پایان می رسند، اما برخی دارای قسمتی اضافه هستند که درس بسیاری از داستان

 .اخالقی نامیده می شود

 پایانه

پایانه اتمام روایت را . می آید( هادر برخی داستان)ایی یا درس اخالقیآخرین قسمت داستان است و پس از گره گش

به نظر می رسد در پایانه استفاده از دو ابزار، . درست به همان صورت که چکیده آغاز روایت را اعالم می کند. نشان می دهد

ه است، به طوری که اگر مخاطب در این یکی از آنها اعالم صریح این نکته که خود داستان به پایان رسید: کامال معمول است

سوالش بی معنی خواهد بود یا سرد کننده، زیرا سؤالش بیان گر آن است که او « بعد چه اتفاقی افتاد؟»زمان سؤال کند که 

ین پس از پایان داستان نویسنده به دنیای واقعی بر می گردد و  ا(. 241: 4946توالن، )نکته ی اصلی روایت را در نیافته است

با دنبال کردن رخدادی که به (. 2با استفاده از عناصر اشاره ای (. 4»: کار با استفاده از یکی از شیوه های زیر انجام می شود

 (.433: 4943پهلوان نژاد، )« زمان حال متصل است

 «رساله الطیر»پیرنگ داستان  خالصه

ویش را برای وی تعریف کند و در ادامه خطاب به در ابتدای داستان راوی به دنبال مخاطبی می گردد تا داستان خ 

راوی خود . از صیادان به صحرا آمدند و دام پهن کردندۀ گرو: چنین، داستان خویش را تعریف می کند( روایت شنو)برادران 

. وجود نداردرا پرنده ای در میان پیرند گان در حال پرواز تصور می کند و چند لحظه بعد به دام می افتد و امکان آزادی وی 

ۀ راوی دام ها را هر چه محکم تر می یابد و چون امیکان باز کردن آن ها وجود نیدارد به آن دام ها عادت می کند، روزی گرو

از مرغان در حال پرواز را می بیند و از آن ها تقاضا می کند تا بند هایش را  بگشایند ولی مرغان از ترس گرفتار شدن قبول 

 پایه از طریق بند های هم

 تکرار
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ولی تالش آن ها به جایی نمی رسد و به او . خواهش راوی را می بینند، درصدد کمک به وی بر می آیندنمی کنند ولی چون 

می  مرغان هشت کوه در برابر خود. راه مخوفی در پیش دارند تا از آن جایگاه بیرون روند و دوباره اسیر نشوند: می گویند

و بعد از کمی استراحت به سمت کوه هشتم . رود می آیندبینند و شش کوه را طی کرده برای استراحت در هفتمین کوه ف

بعد از رسیدن به کوه هشتم، آن را بسیار زیبا و خرّم می یابند و داستان اسارت خویش را برای والی کوه . پرواز می کنند

ند بند های آنان را هشتم بیان می کنند و او آنان را ترغیب می کند تا نزد ملک کوه هشتم روند و مژده می دهد که او می توا

باز کند، پرندگان با خوشحالی به سمت کوه هشتم پرواز می کنند و وقتی به آن جا می رسند، راوی جمال ملک را چنان 

پرندگان از ملک کوه هشتم می خواهند تا بند های آنان را . نورانی وصف می کند که عده ای از پرندگان بی هوش می شوند

و رسولی همراه آنها می فرستد . بند ها را کسی می تواند از پای آن ها بر دارد که بسته است: می گویدبگشایند، اما او به آنان 

 (.444: 4916سجادی،).در اینجا داستان به پایان می رسد. تا الزام کند که بند ها برداشته شوند

 بر اساس الگوی لباو « رسالة الطیر»تشریح داستان 

 : مقدمه  

هیچ کس هست از » ستان به دنبال مخاطبی می گردد، تا داستان خویش را برای وی تعریف کندراوی در ابتدای دا

برادران من که چندانی سمع عاریت دهد، که طرفی از اندوه خویش با وی بگویم، مگر بعضی ازین اندوهان من تحمل کند به 

مرغان می یابد و خود را در جایگاه مرغان  هادامه راوی خود را در میان گل در(. 449: 4916سجادی،)« شرکتی و برادری؟

بدانید ای برادران حقیقت که جماعتی از صیادان به صحرا آمدند و دام ها بگستردند و دانه ها بپاشیدند و »: معرفی می کند

س بر اسا(. 449: همان)« مرغان می آمدم خاشاک پنهان شدند و من میان گلهداهول ها و مترسک ها به پای کردند و در 

به مخاطب  در این جا راوی. آغازین داستان است ر شخصیت ها، معرفی آن ها و صحنهشامل حضو« مقدمه»الگوی لباو 

یا « روند»فرآیند بعدی در الگوی لباو . است، شکل می گیرد« مقدمه»داستان که شامل  معرفی می گردد و صحنه اولیه

چون ما را بدیدند صفیر { صیادان}»: پیش می برد« گره»ت است و آن وقایعی است که داستان را به سم« جهت گیری»

بنگریستیم، جای نزه و خوشی دیدیم هیچ شک در راه نیامد و هیچ . خوش می زدند، چنان که ما را به گمان می افکندند

آمادگی  آمده است و در واقع نوعی« مقدمه»این قسمت از داستان بعد از (. 444: همان)« تهمت ما ار از راه باز نداشت

 . نامیده می شود« اوج»یا « گره»مخاطب است برای ورود به بخش اصلی که همان 

در واقع . در این جا مخاطب در حالت تعلیق داستانی قرار می گیرد، که آیا مرغان به دام می افتند یا فرار می کنند

است، که در این جا به خوبی نمود یافته  در روایت« بعد چه خواهد شد؟»همان سؤال « روند»در الگوی لباو : می توان گفت

در این داستان گره ها از نوع دوم هستند، یعنی در طول داستان به . قسمت بعدی الگوی لباو است« گره و گره گشایی». است

 روی بدان دامگاه»: گره به خوبی پرورده شده است« رساله الطیر»در داستان . وجود می آیند و به طور یک جا حل می شوند

همه قصد . نهادیم و در میان دام افتادیم، چون نگاه کردیم حلقه های دام در حلق های ما بود و بند های تله ها در پای ما بود

گره اصلی این (. 444:همان)حرکت کردیم تا مگر از آن بند ها نجات یابیم، هر چه بیشتر جنبیدیم بند ها سخت تر شد

 . بسته شده است و هیچ کس از عهده ی باز کردن آن ها بر نمی آید داستان بند هایی است که به پای مرغان

تنه ی اصلی »، «ارزیابی»و منظور از . نامیده می شود« ارزیابی»در الگوی لباو « گره گشایی»و « گره»فاصله ی بین 

ک متن تمثیلی است، و این داستان از آن جا که ی(. 444: 4943پهلوان نژاد،)« داستان است که پیام داستان را در بر دارد

در این داستان در واقع . راوی در خالل داستان به بیان اهداف عرفانی خویش که معراج و عروج روحانی است، می پردازد

. و حب جاه و مال آن ها را در دام خود می کشد. می گردند(مادیات)مرغان، نماد سالک راه حق هستند، که اسیر دام و دانه 

 .اه شناس دیگر مراحل سخت عرفانی را پشت سر می گذارند تا به عروج روحانی برسندو به راهنمایی یک ر
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آن نیز با تکیه بر مبانی « گره گشایی»یک داستان تمثیلی است، « رساله الطیر»از آن جا که داستان : گره گشایی

ز حق به خلق، نوعی گره گشایی و عرفانی و تمثیلی دریافت می شود؛ در واقع نوید ملک کوه هشتم به مرغان مبنی بر سفر ا

بند از پای شما کس گشاید که بسته است، »: در انتهای داستان ملک کوه هشتم خطاب به مرغان می گوید. پایان ماجرا است

در این جا عروج روحانی پایان می پذیرد و سفر از حق به خلق آغاز می شود تا نوبت به سفر از خلق فی الخلق برای هدایت و 

 (. 491: 4916سجادی،)« غیر کاملین برسدارشاد 

درس اخالق همان پیام نهفته در داستان است که بعد از اتمام روایت دستگیر مخاطب می گردد؛ در : درس اخالق

واقع اکثر داستان های تعلیمی، اخالقی  و عرفانی دارای پیام اخالقی است و تعداد این گونه داستان ها در متون ادب فارسی 

 . ستفراوان ا

سهروردی در این داستان حرکت روحانی سالک به سمت حق را به تصویر می کشد و به بیان سختی ها و مشکالت 

سالکان راه حق می پردازد و تعلیم می دهد که راه رستن از بند ها و قید های طبیعت، ریاضت نفس است و هر اندازه که 

 .ی طبیعت بریده می شودریاضت و تحمل دشواری ها افزوده شود؛ بندی از بند ها

  

 :ایانهپ

مقابل مقدمه در داستان است  پایانه، نقطه. گشایی می آیدگرهفرود داستان است که بعد از  همان پایان روایت و نقطه 

راوی با شگرد خاص « رساله الطیر»در داستان . و بر عکس مقدمه که آغازگر روایت است، پایانه، اتمام روایت را نوید می دهد

بعد چه خواهد »ی تبدیل زمان روایت به زمان حال به خوبی، پایان روایت را نشان داده است و اگر مخاطب بپرسد که یعن

پس ملک کوه هشتم جواب داد که بند از پای شما کسی گشاید که بسته است و من » :سؤالش بی معنا خواهد بود« شد؟

از پیش . پای شما بردارند و صاحبان بانگ بر آوردند که باز باید گشترسولی با شما فرستم تا ایشان را الزام کند تا بند از 

البته ناگفته نماند که در الگوی لباو، همان (. 441: 4916سجادی،)با رسول ملک می آییم. ملک بازگشتیم و اکنون در راهیم

ت که زمان روایت به زمان حال دنبال کردن رخدادی اس»گونه که در تشریح آن نیز بیان نمودیم، یکی از شگرد های پایانه 

سهروردی در انتهای داستان خویش به خوبی از این شگرد استفاده نموده و با (. 433: 4943پهلوان نژاد،)«متصل می شود

را نشان « رساله الطیر»شکل زیر ساختار پیرنگ در داستان . اتصال زمان حال، به خوبی بخش پایانه را سامان بخشیده است

 .می دهد
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 معرفی الگوی کنش گر گریماس و مطابقت آن با ساختار داستان بلند خسرو و شیرین نظامی

وی با بررسی . آغاز شداز ساختار گرایان روسیه  4توسط والدیمیر پراپ( 4324)دقیق طرح داستان در سال  مطالعه

پراپ کوچکترین جزء سازای قصه ».تشکیل شده است( دکارکر)خویشکاری  94مختلف دریافت که هر قصه از  یک صد قصه

می نامد و خویشکاری را به عمل و کار یک شخصیت از نقطه نظر اهمیتش در پیش ( function)های پریان را خویشکاری

شروعی برای  نظریه پراپ گام مهمی در عرصه صورت گرایی قصه بود، زیرا نقطه(. 4: 4964پراپ، )« می کندبرد قصه تعریف 

از ساختارگرایانی که پژوهش پراپ را در سطحی گسترده مبنا قرار داد ». ساختارگرایی گردید زان بعدی در زمینهنظریه پردا

روحانی و )« بود که با تکیه بر مطالعات معنا و ساختار توانست فرضیه ی مدل کنشی را ارائه دهد 2آلژیرداس ژولین گِرِماس

س الگویی را طراحی نمود که از نظر معنا و ساختار به روایت می نگریست، به طوری در واقع گریما(. 32: 4934شوبکالیی،

که تحلیل ساختار قصه بر اساس این الگو به کشف نوع ارتباط و نسبت میان رابطه ی کنش گرها به کشف معنای نهفته در 

، نقش های کنش گر از انعطاف در این الگو که شامل شش کنش گر داستانی است (.223: 4943موران، )قصه کمک می کند

نده می تواند در نقش فاعل یا گر گیرمثال کنش. دیگر ایفای نقش نمایندپذیری بر خوردار است و می توانند به جای یک

 :کنندگر به ترتیب زیر نقش نمایی میدر این الگو شش کنش. د و باالعکسگر یاری دهنده ایفای نقش نمایکنش

 : ـ کنش گر فرستنده4

مثال  عشق و دوست داشتن که  که در قصه . صیت یا نیرویی است که کنش گر را به دنبال هدفی می فرستدشخ 

 . های قدیم  پرنسس را به دنبال سیندرال می فرستد

 : کنش گر گیرنده -1

                                                           
1
.Vladimir Prop 

2. A .J.Gremas
 

راوی همراه گروه : آغازینپاره 

از ة مرغان در آسمان پرواز می کند گرو

صیادان را می بیند که دام ها گسترده و 

 دانه ها می پاشند

 :تخریب کنندهنیروی 

مرغان گول  راوی همراه دیگر

 .خورده و به دام می افتد

 

گسیل شدن  :پایانیپاره 

مرغان همراه رسولی از جانب ملک 

هشتم برای باز کردن بند های 

 .مرغان

تالش مرغان برای  :میانی پاره

رهایی از دام و سفر سخت به 

 سمت کوه هشتم

نوید والی کوه هفتم    :دهندهنیروی سامان 

به مرغان مبنی بر آزادی و رفتن مرغان به 

 .طرف ملک کوه هشتم
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 . در اینجا پرنسس که از عمل خویش سود می برد، گیرنده است. کسی است که از عمل کنش گر سود می برد

 : گر کنش -9

در این جا . معموال مهم ترین شخصیت داستان است که عملی را انجام می دهد و به سوی شیء ارزشی می رود

 .پهلوانی که مامور آوردن پرنسس است، کنش گر اصلی داستان است

 (:مفعول)شی ء ارزشی  -1

 .در اینجا سیندرال شیء ارزشی داستان است. هدفی است که کنش گر به سمت آن می رود 

 :کنش گر بازدارنده  -0

در اینجا می توان گفت حریفان پرنسس و . کسی است که کنش گر را از رسیدن به شی ء ارزشی محروم می کند

به شیء ارزشی جلوگیری می کنند، کنش گران بازدارنده ی داستان ( پهلوان)اطرافیان سیندرال، که از رسیدن کنش گر

 .هستند

 :  یاری دهنده -6

در اینجا وعده های مادی پرنسس به ماموران و . گر را در رسیدن به شیء ارزشی یاری می کندکسی که کنش 

شکل زیر شش موقعیت داستانی گریماس را . همچنین دیگر افراد گماشته شده جهت این کار نقش یاری دهنده را دارند

 .نشان می دهد

 الگوی کنشگر گریماس ( 1)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (07: 4936ن، آستی: )ماخذ

فوق به بررسی ساختار روایت در داستان بلند خسرو و شیرین می پردازیم و در ابتدای امر  اکنون با کاربست نظریه

 : برای ورود به بحث مختصری از پیرنگ داستان را بیان می کنیم

 فرستنده گیرنده

 کنش گر

 یاری دهنده

 ارزشی ءشی

 بازدارنده
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رغم دادگستری  پرویز در جوانی علی. نهد شود و نام او را پرویز می  هرمز پادشاه ایران، صاحب پسری می»

یک  از شهر رفته، شب هنگام در خانه او که با یاران خود برای تفرج به خارج. شود پدرمرتکب تجاوز به حقوق مردم می

که هرمز از   هنگامی. گردد کند و بانگ ساز و آوازشان در فضای ده طنین انداز می روستایی بساط عیش و نوش برپا می

کشد؛ غالم  خسرو را می اسب: کند عدالت را اجرا می ،فرزندی –پدر ۀ نظر گرفتن رابط شود، بدون در این ماجرا آگاه می

 .شود روستایی می  و تخت خسرو نیز از آن صاحب خانهبخشد  اش تجاوز شده بود، می دارایی به او را به صاحب باغی که

در خواب  -نیای خود را -، انوشیروانپس از این ماجرا، خسرو. شود خسرو نیز با شفاعت پیران از سوی پدر، بخشیده می

ۀ عذرخواۀ دهد که چون در ازای اجرای عدالت از سوی پدر، خشمگین نشده و به منزل انوشیروان به او مژده می. بیند می

دالرامی : باشند هایی به دست خواهد آورد که بسیار ارزشمندتر می نزد هرمز رفته، به جای آنچه از دست داده، موهبت

 –گذرد تا اینکه ندیم خاص او  مدتی از این جریان می. بی شبدیز نام، تختی با شکوه و نوازنده ای به نام باربدزیبا، اس 

او، شیرین،   کند، سخن را به برادرزاده مت میای که بر سرزمین ارّان حکو به دنبال وصف شکوه و جمال ملکه -شاپور

ای را اسیر این تصویر  چنان که دل هر شنونده نماید، آن میهای بی حد او  سپس شروع به توصیف زیبایی. کشاند می

شود و شاپور  دارد و خواهان این پری سیما می را در درون خسرو به تکاپو وامی عشق  سخنان شاپور، پرنده.کرد خیالی می

  کند و به واسطه ر دیری اقامت میرسد، د که شاپور به زادگاه شیرین می  هنگامی. فرستد رّان میرا در طلب شیرین به ا

کشد و  پس تصویری از خسرو می. شود در همان نزدیکی آگاه میۀ کو  ز آمدن شیرین و یارانش به دامنهساکنان آن دیر ا

دهد تا آن نقش را برای او  بیند و دستور می میشیرین را در حین عیش و نوش  .زند آن را بر درختی در آن حوالی می

شود که خدمتکارانش از ترس گرفتار شدن او، آن تصویر را از بین  چنان مجذوب این نقاشی می شیرین آن .بیاورند

 بندند اینکه آن بیشه، سرزمین پریان است، از آنجا رخت برمی دهند و به بهانه دیوان نسبت می برند و نابودی آن را به می

کند و این بار شیرین  خود می  در اقامتگاه جدید، باز هم تصویر خسرو، شیرین را مجذوب. روند و به مکانی دیگر می

نشانی از او، از   شود که برای به دست آوردن ردّ و خسرو می  دارد و چنان شیفته و آن را برمیشخصاً به سوی نقش رفته 

 .گذرد از آنجا می ،در این هنگام شاپور که در کسوت مغان رفته. یابد یگیرد؛ اما هیچ نم هر رهگذری سراغ او را می

شاپور هم در خلوتی که با شیرین داشت پرده . خواند تا مگر نشانی از نام و جایگاه آن تصویر به او بگوید شیرین او را می

کند و همان گونه که با سخن  یگشاید و نام و نشان خسرو و داستان دلدادگی او به شیرین را بیان م از این راز برمی

 .آورد گر خود، خسرو را در دام عشق شیرین گرفتار کرده، مرغ دل شیرین را هم به سوی خسرو به پرواز درمی افسون

سرای  گیرد تا بدان وسیله به حرم رفتن به مدائن است، انگشتری را به عنوان نشان از شاپور می شیرین که در اندیشه

  .خسرو راه یابد

در حالی که خسرو  .شود خود را ببیند؛ اما باز هم ناامید میۀ نهد به امید اینکه روی دلداد قدم در قصر می شیرین

بزرگان قوم را نیز بر ضد خسرو  کند و با تهمت پدرکشی، رسیده بود، بهرام چوبین علیه او قیام میۀ در ایران به پادشا

در . گریزد یابد، جان خود را برداشته و به سوی موقان می خسرو نیز که همه چیز را از دست رفته می  .نماید تحریک می

ها، روزی که با یاران خود به شکار رفته بود، ناگهان چشمش بر شیرین افتاد که او نیز به  میان همین گریزها و نابسامانی

ها دوری، سرانجام یکدیگر را دیدند در حالی که خسرو تاج و  دو دلداده پس از مدت.  ار از کاخ بیرون آمده بودقصد شک

مهین بانو که از عشق این دو و . خسرو به دعوت شیرین قدم در کاخ مهین بانو گزارد .را از دست داده بودۀ تخت شا

خود را در  ،یرین خواست که تنها در مقابل عهد و کابینداشت، از شۀ سرایش آگا سرگذشت شیرین با خوبرویان حرم

خسرو و شیرین  .شیرین نیز بر انجام این خواسته سوگند خورد. اختیار خسرو نهد و هرگز با او در خلوت سخن نگوید

ازهای سرانجام پس از اظهار نی. بارها در بزم و شکار در کنار هم بودند؛ اما خسرو هیچ گاه نتوانست به کام خود برسد

در آنجا مریم، دختر . خود برداشت و عزم روم کرد  خسرو دل از معشوقه  سوی شیرین، بسیار از سوی خسرو و ناز از

از رومیان به ایران لشکر کشید و تاج و تخت سلطنت را ۀ پادشاه روم را به همسری برگزید و بعد از مدتی نیز با سپا

نیز در فراق روی  شیرین. ی دنیایی، از دوری شیرین در غم و اندوه بودها نعمت  ن داشتن همهاما در عی. بازپس گرفت

 .کند خود را به صبر و شکیبایی وصیت می ۀمهین بانو در بستر مرگ، برادرزاد.قراری بود معشوق در تب و تاب و بی

http://www.pars-pdf.com/
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مریم با خواهش و التماس از . پس از آن که خسرو به شبستان رفت، عشق شیرین در دلش تازه شده بود ،شب

توانست  خسرو که دیگر نمی. سرای خود آورد؛ اما با پاسخی درشت از سوی مریم مواجه شد خواست تا شیرین را به حرم

اما شیرین با تندی شاپور را از درگاه خود به سوی . شاپور را به طلب شیرین فرستاد عشق سرکش خود را مهار کند، 

از آنجا که آوردن . خورد وهستان رخت اقامت افکند و غذایی جز شیر نمیشیرین این بار نیز در همان ک .خسرو روانه کرد

در روز مالقات .دور، کار بسیار مشکلی بود، شاپور برای رفع این مشکل، فرهاد را به شیرین معرفی کردۀ شیر از چراگا

کند که ادراک از او رخت بر  این اولین دیدار آنچنان او را مدهوش می. بازد شیرین و فرهاد، فرهاد دل در گرو شیرین می

پرسد و  آید، سخنان شیرین را از خدمتکارانش می که از نزد او بیرون می  هنگامی. فهمد بندد و دستورات شیرین را نمی می

چنان با عشق و عالقه تیشه بر  فرهاد آن .شود باید جویی از سنگ، از چراگاه تا محل اقامت شیرین بنا کند متوجه می

روزگار  ،این عشق .در مدت یک ماه، جویی در دل سنگ خارا ایجاد کرد و در انتهای آن حوضی ساختزد که  کوه می

 .ها افتاد و خسرو نیز از این دلدادگی آگاه شد قرار ساخت که داستان آن بر سر زبان چنان پر تب و تاب و بی فرهاد را آن

 .همید توان برابری با عشق او را نسبت به شیرین نداردفرهاد را به نزد خود خواند و در مناظره ای که با او داشت، ف

فرستد و  از سنگ میۀ خسرو، فرهاد را به کندن کو. پس تصمیم گرفت به گونه ای دیگر او را از سر راه خود بردارد 

. رود فرهاد نیز بی درنگ به پای آن کوه می .دهد اگر این کار را انجام دهد، شیرین و عشق او را فراموش کند قول می

آنچنان که حدیث . نخست بر آن نقش شیرین و شاه و شبدیز را حک کرد و سپس به کندن کوه با یاد دالرام خود پرداخت

به راهنمایی . بیند، به دنبال چاره است خسرو که دیگر شیرین را، از دست رفته می. کوه کندن او در جهان آوازه یافت

ا خبر مرگ شیرین را به او بدهند مگر در کاری که در پیش گرفته سست فرستد ت پیران خردمند قاصدی نزد فرهاد می

زند و خود نیز بر خاک  رساند، او تیشه را بر زمین می که پیک خسرو، خبر مرگ شیرین را به فرهاد می هنگامی . شود

تن خسرو، تنهایی بار دیگر با رف. دهد تا بر مزار او گنبدی بسازند شود و دستور می شیرین از مرگ او، داغدار می. افتد می

شود و به کمک شاپور، دور از  پس به سوی محل اقامت خسرو رهسپار می. کند شود و او را دلتنگ می همنشین شیرین می

ای از مجلس  شیرین نیز در گوشه .دهد ترتیب می سحرگاهان، خسرو مجلس بزمی . شود پنهان میۀ چشم شاه، در جایگا

رین صبر پس از چندی غزل گفتن، شی .گوید و باربد از زبان خسرو نیک از زبان شیرین غزل میدر این بزم . شود پنهان می

نهد و  یابد به خواست شیرین گردن می خسرو که معشوق را در کنار خود می. آید خود بیرون می  دهد و از خیمه از کف می

خسرو پس از کام یافتن از شیرین،  . آورد دربار خود میفرستد و او را با تجمالتی شاهانه به  بزرگانی را به خواستگاری او می

یک شب که خسرو در کنار شیرین آرمیده بود، فرد ناشناسی به بالین او آمد و با  .بخشد حکومت ارمن را به شاپور می

ه شیرین ب .حتی در کشاکش مرگ نیز راضی نشد موجب آزار شیرین شود و بی صدا جان داد. ای جگرگاهش را درید دشنه

صبحگاهان، که خسرو را به . جان یافت و ناله سر داد خون آلود بودن بستر از خواب ناز بیدار شد و معشوقش را بی  واسطه

اش با او دشنه ای بر تن خود زد و در کنار  دخمه بردند، شیرین نیز با عظمتی شاهانه قدم در دخمه نهاد و در تنهایی

 4916:44نظامی، ) «دحال را دیدند، خسرو و شیرین را در آن دخمه دفن کردنبزرگان کشور نیز که این . خسرو جان داد

 (.با تلخیص4-

تحلیل پیرنگ داستان نشان می . داستان خسرو و شیرین یک داستان منسجم و دارای پیرنگی کالسیک و خطی است

ر شکل کلی پیرنگ داستان را اگ. دهد که با تکیه بر نظریه ی گریماس می توان به بررسی چهارچوب ساختاری آن پرداخت

 :در نظر بگیریم این گونه می توان بر اساس الگوی گریماس به تحلیل ساختار پیرنگ آن پرداخت

شخصیت یا نیرویی است که فاعل یا کنش گر را به دنبال شیء ارزشی خود می فرستد، در این   :نیروی فرستنده

 :آید، زیرا شاپور را به دنبال شیرین فرستاده است به عنوان نیروی فرستنده به حساب می« خسرو»داستان، 

 تو را باید شدن چون بت پرستان

 

 به دست آوردن آن بت را به دستان 

 (.4913:39نظامی، )                  
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نیز خسرو است، زیرا سود کار نصیب وی می شود و اوست که از هم نشینی با شیرین سود  گیرنده ی داستان 

در تحلیل پیرنگ داستان شیء ارزشی را می توان نقطه ی مرکزی داستان در نظر گرفت به طوری : ارزشیشیء . خواهد برد

شیء ارزشی داستان « شیرین»در این داستان . که تمام حوادث و کنش های شخصیت ها حول شیء ارزشی در حرکت است

فاعل در الگوی گریماس همان . یرین استبه شمار می آید، زیرا تمام تالش های شخصیت اصلی داستان جهت رسیدن به ش

به فرمان خسرو « شاپور»در این داستان . کنش گری است که به دستور فرستنده به دنبال به دست آوردن شیء ارزشی است

 :اران می گردد و در جواب درخواست خسرو می گویدۀ برای آوردن شیرین را

 تو خوشدل باش و جز شادی میندیش

 یظه آرامنگیرم در شدن ییک لح

 نخسبم تا نخیسبانم سرت را

 

 که من یک دل گرفتم کار در پیش 

 زگوران تک ز مرغان پر کنم وام

 نیایم تا نیارم دلبرت را

 (39: 4913نظامی، )               

در این . گر فاعل را از تحقق اهدافش باز می داردالگوی گریماس شخصیتی است که کنش ، درکنش گر بازدارنده

در ابتدای . هر یک به گونه ای مانع وصال خسرو و شیرین می شوند« مریم»و « اطرافیان شیرین»، «مهین بانو» داستان

این که اینجا سرزمین پریان  ی کند، اطرافیان شیرین به بهانهداستان آنجا که شاپور عکس خسرو را بر درختان آویزان م

و شیرین را سوگند داده است که هرگز در خلوت با خسرو معاشقه ها به شیرین می شوند، میهن باناست، مانع رسیدن عکس

 :نکند

 مهین بانو که پاکی در گهر داشت

 در اندیشید از آن دو یار دلکش

 چو شیرین گوش کرد آن پند چون نوش

 به هفت اورنگ روشن خورد سوگند

 که گر خون گریم از عشق جمالش

 

 ز حال خسرو و شیرین خبر داشت 

 هم خاشاک و آتشکه چون سازد به 

 نهاد آن پند را چون حلقه در گوش

 به روشن نامه گیتی خداوند

 نخواهم شد مگر جفت حاللش

 (411: 4913نظامی، )                 

از طرف دیگر اگر چه خسرو از عشق شیرین نا امید شده و با مریم ازدواج کرده است، اما آتش عشق شیرین همچنان 

از مریم می خواهد تا شیرین را به سراپرده راه دهد، اما مریم به شدت مخالفت می کند و مانع  در وجودش زبانه می کشد و

مقابل نیروی بازدارنده است و گیرنده  هنده در الگوی گریماس درست نقطهیاری د. ورود شیرین به زندگی همسرش می شود

کنش گر یاری دهنده را بر عهده دارد، زیرا تمام  نقش« شاپور»در این داستان . را در رسیدن به شیء ارزشی یاری می دهد

نمودار زیر ساختار الگوهای کنش گران داستان خسرو و شیرین را . تالش های وی منوط به رسیدن خسرو به شیرین است

 :نشان می دهد

 

 

 

 

 

 خسرو: فرستنده خسرو:گیرنده

 شاپور : نیروی یاری دهنده
مهین بانو، : نیروی بازدارنده

 مریم

: فاعل

 شاپور 

 شیرین: شیء ارزشی
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ن دیده می شود، اما داستانی گریماس در داستان بلند خسرو و شیری گونه که مشاهده نمودیم شش منطقههمان 

داستان های  وی گریماس با ساختار پیرنگ کلیهآنچه در این پژوهش در پی آنیم این است آیا می توان حکم نمود که الگ

غنایی و الگوی لباو و والتسکی با ساختار پیرنگ داستان های عرفانی قابل تطبیق است؟ در جواب این سؤال، طی این 

این که ساختار پیرنگ و دستور روایت خاص داستان  اول. دست یافتیم( اما علمی)کننده  پژوهش کوتاه به دو جواب قانع

های عرفانی به دلیل وجود مسائلی مانند خداشناسی، تزکیۀ نفس و وجدانیات بیشتر دارای درس اخالق و گره داستانی است 

ن های مثنوی معنوی، آثار عطار و سنایی این گونه که با الگوی لباو و والتسکی مطابقت دارد، به عنوان مثال بسیاری از داستا

ساختاری دارند، در حالی که در داستان های غنایی به دلیل وجود ساختار روایی و دستور زبان خاص و به دلیل وجود هم 

دلیل  یندومو . بوم پنداری روایی بین فضا و پیرنگ این داستان ها با عالم واقع با الگوی کنش گران گریماس مطابقت دارد

نظیر خسرو و شیرین در شاهنامه و لیلی و مجنون )علمی ما در بیان این ادعا این است که بررسی داستان های دیگر غنایی 

نشان داد که ادعای ما مبنی بر تطابق ساختار داستان های غنایی با الگوی ( منطق الطیر عطار)و داستان های عرفانی ( نظامی

البته داستان های  عرفانی ای نیز وجود دارد که با هر دو الگو قابل  4.با الگوی لباو صحت دارد گریماس و داستان های عرفانی

به عنوان . درونی و بیرونی است را این داستان ها دارای دو وجههبررسی است و این به دلیل تمثیلی بودن این متون است، زی

کنش گر انسانی، ( الف: می شود انواع کنش گرهای زیر دیده مثال منطق الطیر عطار چنین ساختاری دارد و در این داستان

کنش گرهای ( کنشگر معنوی، خدا، سیمرغ، عشق به خدا و طلب وی، پاکی و اعتقادات دینی ج( هد و سایر مرغان بهد

م ان مشاهده می کنیهمان گونه که در داست. های سختیوی، زر و سیم، مشکالت سفر، وادیمادی، مادیات و تعلقات دن

گریماس، کنش گر فرستنده فرد یا نیرویی  بر اساس الگوی شش گانه. می کنندگرها در داستان ایفای نقش تمامی این کنش

طلب کردن پادشاه و )در ابتدای داستان کنش گر فرستنده . می فرستد( شیء ارزشی)است که کنش گر را به سمت هدف 

کنش گر کیرنده، کسی است که از عمل . آنها به آغاز سفر می شود باعث تحریک( کنجکاوی مرغان به جهت نداشتن شهریار

زیرا . نقش کنش گر گیرنده را دارا هستند« مرغان»در داستان سفر مرغان برای رسیدن به سیمرغ، . کنش گر سود می برد

این داستان در ( فاعل)کنش گر اصلی . نصیب خود آنان می شود( ترک تعلقات و رسیدن به معنویات)سود حاصل از سفر

هدهد و مرغان هستند، زیرا هدهد نقش رهبری مرغان به طرف قاف را برعهده دارد و مرغان نیز کنش گران این داستان 

در این داستان، . کنش گر بازدارنده، کسی یا نیرویی است که کنش گر را از رسیدن به شیء ارزشی باز می دارد. هستند

در مقابل . ان به ارزش های معنوی آنان را از حرکت به سوی سیمرغ منصرف می کندمادیات، دوری راه و پایبند نبودن مرغ

نیروی بازدارنده، نیروی یاری دهنده وجود دارد و آن کسی یا نیرویی است که باعث یاری کنش گر در رسیدن وی به شیء 

چنین رستگاری مرغان در در این داستان رهبری هدهد و سخنان وی پیرامون صفات نیک سیمرغ و هم. ارزشی می شود

کسی یا چیزی است که کنش گر به ( مفعول)شیء ارزشی . پایان سفر باعث ترغیب آنان به حرکت به سمت سیمرغ می شود

 . است که به دنبال آن هستند( کنش گران)شیء ارزشی مرغان« سیمرغ»در اینجا . دنبال آن است

  :استهمچنین تحلیل این داستان بر اساس الگوی لباو چنین 

مرغان همگی دور هم جمع می شوند، درحالی که این سؤال در ذهن آنان است که چرا تمام : مقدمه، فضاسازی(الف

 اقالیم عالم پادشاه دارد، اما سرزمین پرندگان بدون شاه است؟

 :گره و گره گشایی در این داستان بلند به سه طریق نمود می یابد: گره و سازمان بخشیدن به گره (ب

                                                           

 .به دلیل ازدیاد حجم مقاله از درج این بررسی خودداری نموده ایم.  4
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( گره)مرغان کنجکاو شده اند که پادشاه آنان کیست؟ ):گره ای که به وجود آمده و همان جا نیز باز می شود (4 

گره .)پادشاه ما سیمرغ است و باید به طلب او رویم: هدهد که از بقیه دانا تر است به راهنمایی مرغان می پردازد و می گوید

 (گشایی

شوق رسیدن به سیمرغ را دارند، اما پای بندی به مادیات انان را از این  مرغان): گره ای که اصال باز نمی شود( 1

 .راه منصرف می کند و هر چه هدهد آنان را پند می دهد سودی ندارد

مرغان پس از مشقت های . گره ای که در طول داستان به وجود آمده و در انتهای داستان گشوده می شود( 9

در انتهای داستان پی می برند که ( گره)ها این است که سیمرغ کجاست و چگونه است؟بسیار به کوه قاف می رسند، سؤال آن

  (.گره گشایی)خود آنها سی مرغ و نماد سیمرغ هستند

از آنجا که داستان مرغان منطق الطیر یک داستان نمادین و تمثیلی است، هدف : پایان بندی و درس اخالقی(ج

در این داستان بلند . خالقی و هدف نهفته در پشت زمینه ی صوری داستان استعطار نیز از پرداختن به آن بیان درس ا

از انسانها هستند و تنها انسانهایی می توانند به صفات پاک خدایی آراسته ۀ سیمرغ نماد خدا و هر یک از مرغان نماد گرو

ان بلند منطق الطیر به دلیل نوع همان گونه که مشاهده نمودیم ساختار داست(. درس اخالقی)گردند که ترک تعلقات کنند

با الگوی ساختاری لباو و والتسکی مطابق است و تمام قسمت های این الگو در این داستان بلند ( تمثیلی -عرفانی)قالب آن

 .دیده می شود

 

 نتیجه گیری

بخش های  دو الگوی ساختارگرای لباو و والتسکی و گریماس با یک سال اختالف زمانی، دارای چارچوب ساختاری و

با گونه ی ( گره، سازمان بخشیدن به گره و درس اخالق)الگوی لباو و والتسکی به دلیل بخش های خاص . مختلف هستند

داستان های ادبیات عرفانی سازگاری دارد و از آنجایی که روایت شناسی ساختارگرا در پی تعریف دستور زبانی خاص برای 

ای ساختارگرا را ابزار مناسبی برای نیل به این هدف می داند، لذا کاربست الگوی لباو انواع قالب ادبی است، کاربست نظریه ه

 .با داستان های عرفانی مطابقت بیشتری دارد( درس اخالق و سازمان بخشیدن به گره)و والتسکی به دلیل وجود دو عنصر

های غنایی مطابقت دارد ار داستاناز اهم نتایج پژوهش حاضر این است که الگوی کنش گران گریماس بیشتر با ساخت

زیرا این آثار بر خالف داستان های عرفانی از هم بوم پنداری روایی . و این به دلیل دستور زبان روایی خاص این آثار است

بیشتری برخوردار بوده و مخاطب به راحتی سلسله حوادث پیرنگ را درک کرده و با آن ارتباط بر قرار می کند، در حالی که 

یاری از داستان های عرفانی مثل حی بن یقظان یا لغت موران دارای چنین پیرنگی نیست و بنابراین نمی توان با الگوی بس

 .گریماس به تحلیل ساختار پیرنگ آن ها پرداخت

دیگر پژوهش حاضر این است که نمی توان به طور حتم حکم صادر نمود که الگوی لباو مختص ساختار دستور  نتیجه

ستان های عرفانی و الگوی گریماس مختص داستان های غنایی است، زیرا داستان منطق الطیر عطار اگر چه یک زبان دا

نتهای پژوهش ما را این نکته در ا. داستان عرفانی است؛ اما با هر دو الگو قابل بررسی و تحلیل است و با آن ها مطابقت دارد

ی با هر دو الگو قابل بررسی است، چرا که دارای دو وجهه ی درونی و مهم می رساند که داستان های تمثیل به این نتیجه

 . بیرونی است که خود انجام تحقیقی جداگانه را می طلبد

 منابع

 .آگاه: ،ترجمۀ فرزانه طاهری، چاپ دوم، تهراندرآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، (4913. )اسکولز، رابرت -4

، ترجمۀ داوود زینلو، زیر نظر فرزان شناسی متن و اجرای تئاتری نشانه، (4946. )ساونا، جورج. آستین، آلن -1

 .سورۀ مهر: سجودی،چاپ اول، تهران
 .توس: ، ترجمۀ فریدون بدره ای، چاپ اول، تهرانریخت شناسی قصه های پریان، (4964. )پراپ، والدیمیر -9
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اسفندیار  رستم و و حماسۀ( کتورکشته شدن ه)مقایسۀ سرود بیست و دوم ایلیاد»(. 4943. )پهلوان نژاد، محمدرضا -4

، 433سال سی و نهم، شمارۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، ،«بر اساس الگوی لباو و والتسکی

 (.431-241)صفحات

، ترجمۀ فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، چاپ انتقادی -روایت شناسی درآمدی زبان شناختی، (4946. )توالن، مایکل -3

 .سمت: هراناول، ت

زبان ، «ریخت شناسی قصه قلعه ذات الصور در مثنوی»، (4943پاییز و زمستان. )روحانی، مسعود و سبیکه، اسفندیار -6
 (.61-44:)، صفحات22، سال پنجاه و دوم، شمارۀو ادبیات، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تبریز

، سال ادبیات داستانی،«)مینی مالیسم)ن نویسی کوتاه و گزیده گویی در داستا»(.4941تیر. )سید محمود سجادی، -1

 (.46-24)،صفحات444شانزدهم، شماره 

، ترجمۀ غالمعلی عرفانیان، «مولفات فارسی شیخ االشراق شهاب الدین سهروردی»، (4933بهار .)صدر، سیدحسن -4

 (.443-461)، صفحات43، سال دوازدهم، شمارۀزبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

و روایت سه  بررسی زایش معنا در ساختار روایی حکایت نماز فروش از هزار و یک شب»، (4932بهار. )، علیعباسی -3

 (.43-414)، صفحات49، پیاپی 4، سال چهارم، شمارۀ نامۀ جستارهای زبانی فصل، «تار از جالل آل احمد

، دانشگاه تبریز ادبیات و علوم انسانینشریۀ دانشکدۀ ، «شگردهای داستان پردازی در بوستان»، (4942. )غالم، محمد -41

 (.44-94)، صفحات 443سال چهل وششم، شمارۀ 

 .شادگان: ، ترجمۀ کاظم فیروزمند، چاپ اول، تهرانفرهنگ ادبیات و نقد، (4941.)ای. کادن، جی -44

 .آگه: ران، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ دوم تهدانشنامۀ نظریه های ادبی، (4943. )مکاریک، ایراناریما -42

 .نگاه: ، ترجمۀ ناصر داوران، چاپ اول، تهراننظریۀ ادبیات و نقد، (4946. )موران، برنا -49
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 ر رفتارهای حمایتی و انسانی در بوستان سعدیتحلیلی ب
 نوروز ندائی

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی محض از دانشگاه آزاد اسالمی

 دکتر فرامرز جاللت

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

 

 چکیده

القه دارد، شکل نازل آن یییاء زیبا و ظاهری عاینکه انسان به اش. تمحبت و عشق انسان تابع فهم و درک اوس

 .نوع بشر باید آن را رعایت کنندۀ ها کاری است که همعالقه به همنوع و رعایت کرامت و شخصیت انسانی ییول. است

ها شادی آن ودر غم ، های خدا، احساس یگانگی با همه مخلوقاتمهربان بودن با خلق خدا، دوست داشتن همه آفریده

در نتیجه به همه چیز به و  دوری جستنۀ همه را جزء و عضوی از خود دیدن، از خودبینی و خودخوا ،بودنهمراه 

 در این میان سعدی، به ویژه در بوستان. ن نشانه کرامت انسانی استعنوان جلوه و صنع و فعل محبوب، عشق ورزید

های  های اساسی انسانی و نیرومندی بیان فضیلت جوانمردی، نورانی است، به سراسر آن از فروغ انسانیت و ایثار وکه 

زیبایی  هب رعایت کرامت انسانی راداستان کوتاه و جذاب،  23بیت و  433بوستان در  سعدی در. منش پرداخته است

خواهد که به چشم هم نوع به یکدیگر بنگرند چندان که کرامت  ها میاز تمامی انسان سعدی. تتمام توصیف کرده اس

ها به یاری هم در میان هم پاس دارند و در رفع حوائج هم بکوشند و از هم حمایت کنند و در گرفتاری انسانی را

 .های دیگر احساس نزدیکی و دوستی کنندرا ارج بگذارند و بایستی نسبت به انسان( انسان بودن)بشتابند و خالصه 

 .سعدی، بوستان، رفتار حمایتی، ارتباط، نوعدوستی: هاکلیدواژه

قدمهم  

افتند که طی آن برخی شهروندان به طور ناگهانی هایی اضطراری اتفاق میدر فرایند زندگی اجتماعی روزمره وضعیت

در این . شوند تا به جریان عادی زندگی برگردننددچار یک مسأله یا مشکل اساسی شده، شدیداً به کمک دیگران نیازمند می

در . انده هر روزه در گوشه و کنار شهرهای بزرگ به راحتی قابل مشاهدههای اضطراری هستند کمیان برخی از وضعیت

رسانی مورد کنند و فرد نیازمند را با کمکها، شاهدان و ناظران  اقدام به رفتاهای حمایتی میوضعیت گونهبسیاری از این

تفاوتی اعتنایی و بیرسانی ندارند و با بیدهند، اما در بسیاری از موارد دیگر شاهدان و ناظران تمایلی به کمکحمایت قرار می

 .گذرنداز کنار صحنه می

ها موجوداتی اجتماعی هستند که برای رشد و تکامل الزم است با یکدیگر تعامل داشته باشند و با باید گفت که انسان

ارتباط با دیگران برای حل مسائل . تبنای جامعه و عاملی در راه ارتقای انسانی اسها سنگارتباط انسان. هم ارتباط برقرار کنند

و مشکالت خود، رفع تضادها و تعارضات، رد و بدل کردن اطالعات، درک بهتر، رفع نیازهای اجتماعی، دوست داشتن و دوست 

اط اجتماعی موجب پیدایی کاستی در ارتب». سازدداشته شدن و غیره لزوم ارتباط با دیگران را برای هر انسانی محقق می

. «تجلی نماید.. .تواند به صورتی بسیار نظیر افسردگی، انزواطلبی، خودکشی وروانی است که خود میای هآسیب

در مصاحبه با . دهدهای مختلف در زندگی روزمره هر انسانی خود را نشان میاین ارتباط به صورت( 21: 4941ساروخانی،)

های شغلی، اجتماعی ت و شنود با همسر، گفتگو با همکاران در گروهگفتگو، با والدین و فرزندان، با استاد یا مدیر مافوق، گف

فرهنگی، )« ارتباط با دیگران شامل ارتباط چهره به چهره بوده که خود از طریق کالمی و غیرکالمی انجام شدنی است» ....و

4914 :49.) 

شود و بررسی انسان به می صفت و خصوصیت برای انسان محسوبرفتار حمایتی یک »: معتقد است« سالومون اش»

ایجاد رفتار حمایتی و درک، . باشدعنوان موجود جز با دیدی متناسب با زندگی اجتماعی و ارتباط او با دیگران میسر نمی
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-دهد و شرط شکوفایی شخصیت اجتماعی او میها قرار میانسان را شبکه ارتباطی بسیار وسیع از وابستگی متقابل بین انسان

 (.99: 4911راوس، دوج و ک)« .شود

 های ارتباطی در جهت افزایش رفتاهای حمایتیمهارت -4

 گوش دادن   4-4

درک و تفاهم با دیگران از طریق گوش دادن و . های شفاهیدریافت و تعبیر و تفسیر محرک: گوش دادن عبارت است از

ها، گوش دادن یکی از شرط. ی استغیرکالمۀ ها هم به صورت کالمی و هم به گونهای آننوعدوستی مستلزم شنیدن پیام

که . گونه ارزشیابی و قضاوت استهای طرف مقابل بدون هیچگوش دادن به صحبت. حسنه با دیگران استۀ برای ایجاد رابط

: فرایند گوش دادن شامل دو مرحله است»بنابراین . شوندضمن گوش سپاری، احساسات او تشخیص داده شده و منعکس می

به طرف مقابل و برخی موارد دیدن احساسات او از طریق نگاه کردن، سپس بیان احساسات طرف او به ابتدا گوش دادن 

: 4943منصوری شاد،)« .ای که طرف مقابل به این برداشت برسد که احساساتش درک شده و ارزشمند هستنددرستی، به گونه

96) 

باشد و اساس ارتباطات می اشکال مهم ارتباطیوش دادن از های متعددی وجود دارد که مبین این است که گپژوهش

-گوش سپردن به حرف. توان گفت ارتباط ناقص و با دشواری مواجه استبین اشخاص است و اگر به درستی انجام نگیرد می

 مثالً والدینی بسیار. باشدشنیده شدن، عاملی بسیار قوی می. شودهای دیگران خود یک عامل تقویت و پشتیبانی محسوب می

آنان به تدریج تالش . کنندگرفتارند و فرصت پرداختن و گوش دادن به فرزندان خود را ندارند، عامل تثویت سرکوب می

ها اشتیاق به ارتباط را از دست این فرزندان در بلند مدت در اکثر زمینه. سازندفرزندان خود را در برقراری ارتباط خنثی می

 (.13: 4941فرهنگی، . )ن در بزرگسالی دچار ترس از صحنه و یا ارتباط گریزی خواهند شدشوند و ایناگرا میدهند و درونمی

 

 درک همنوع 4-1

کسی که از نظر ارتباطی (. 93: همان)«دریافت صحیح محتوای محرک مورد نظر»درک در وهله اول عبارت است از 

خواهد کند و میم درک درستی از آنچه او احساس میکند که دریافت کننده پیاای مؤثر عمل میدارای مهارت است و به گونه

 . به دیگری منتقل کند داشته باشد

پس توانایی دریافت احساسات . تا زمانی که احساسات طرف مقابل خود را درک نکنیم نوعدوستی صورت نخواهد گرفت

و به تفاهم برسیم الزم است که نسبت به برای اینکه بتوانیم دیگری را درک کرده و با ا. باشدو معنی، بسیار حائز اهمیت می

توانند بازخورد مناسب و صحیحی به ما ارائه است که دیگران نمیۀ بدی. ها گشوده بوده و با گشودگی با آنها رفتار کنیمآن

 ۀاین آگا. شودخودافشاگری موجب گشودگی رفتاری و شخصیتی ما می. کنند، مگر آنکه ما خود گشوده یا خود افشاگر شویم

-بیشتر و بهتر در کنار دیگران قرار میۀ کند و فرد با آگانسبت به خود و نسبت به دیگران کار فراگرد ارتباطی را تسهیل می

توانیم به تفهیم و تفاهم بیشتری شود و میتوانایی ما در ایجاد فضایی مناسب ارتباطی با دیگران مهیاتر میۀ با این آگا. گیرد

هارجی، )ی طرف مقابل ما احساس کند که درک شده است، بیشتر مشتاق درک متقابل خواهد شد عالوه بر این وقت. برسیم

4946 ،34.) 

به هنگام نوعدوستی نیازی به عرضه . روی کردگاه زیادهالبته در توجه نمودن به احساسات و ادراکات همدیگر نباید هیچ

گونه که هست فرد مقابل را عیناً از خود بروز دهیم و یا غم او را آنمثالً لزومی ندارد که شادمانی . و ارائه احساس یگانه نیست

آنچه باید به فرد مقابل انتقال دهیم و در فراگرد ارتباطی ما تأثیر فراوان دارد، این است که به او . از خویشتن نشان دهیم

خواه همکار، خواه دوست یا )تباطی ما کنیم و برای آن ارزش و احترام قائلیم و اگر طرف اربفهمانیم احساس او را درک می

در آغاز پیوند ارتباطی دارای حاالت روحی و احساسات و ادراکات خاصی است، این حاالت را نباید نادیده گرفت و یا ...( همسر

و بپذیریم  حتی اگر این حاالت از نظر ما غیر منطقی باشد، باید ابتدا واقعی بودن آن را باور کنیم. درصدد مقابله با آن درآمد

کمک کردن یعنی درک . که طرف مقابل در شرایط ناهمگنی با ماهیت قبلی خود قرار دارد و الزم است که به او کمک کنیم

نوعدوستی به عنوان یک مهارت ارتباطی است . های مناسب به فردحلشرایط آن فرد در آن موقعیت و دادن پیشنهادها و راه
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-همچنین نوعدوستی توانایی ویژه. رسیمیابیم و به تفاهم بیشتری میی از دیگری دست میکه از طریق آنها به شناخت بیشتر

بریم و دنیا را از دریچه چشم او ای است که از طریق آن به نگرش فرد مقابل خویش یا به عبارت دیگر مخاطب خویش پی می

 .ری وجود داردگیطور که مسلم است بین ادراک افراد با یکدیگر تفاوت چشمآن. نگریممی

 بررسی رفتارهای حمایتی در بوستان -1

شناختن انواع رفتار کنند؛ لذا با دوستی در فیییرد بروز پیدا میفتارهیییای حمایتی به دلیل برانگیخته شدن حس نوعر 

 .دوستی پی بردهای مختلف نوعتوان به گونهحمایتی، در واقع می
. های متفاوتی ارائه شود و اشکال گوناگونی داشته باشدتواند در قالبنیز می به دلیل تنوع نیازهای انسان، رفتار حمایتی

های مالی و اقتصادی، گاه به صورت عاطفی که در مواردی مثل عیادت از مریض، صله رحم، دست ترحم به شکل حمایتۀ گا

های دیگر مثل حمایت جانی، ورتیابد، و گاه به صآمیز بروز میبر سر یتیم کشیدن، نوازش و تفقد، و گفتن سخنی محبت

های اقتصادی و عاطفی به دلیل گستردگی کاربرد، در دو قسمت مستقل مطرح در این نوشتار، حمایت.. .خدماتی، خدماتی، و

البته این نکته را باید مد نظر داشت که به طور معمول . شودگردند و به سایر خدمات نیز در بخشی جداگانه پرداخته میمی

گیرد، اغلب کند؛ مثالً کسی که حمایت اقتصادی از نیازمندی را بر عهده میتارهای حمایتی در خالل هم بروز پیدا میبرخی رف

مثالً در کنار محبت به . باشدها میبندی ناظر به جنبه غالب این حمایتولی این تقسیم. داردآن را با محبت و عاطفه ابراز می

ممکن است کمک مالی نیز صورت گیرد، ولی برآوردن نیاز عاطفی، وجه غالب این رفتار . اشدبیتیم که نوعی رفیتار حمایتی می

 (43: 4943کاویانی و سادات موسوی، . )است

 حمایت عاطفی 1-4

بسیاری . باشدها، نیاز عاطفی است که مرتبط با مؤلفه اول رفتار حمایتی یعنی همدلی مییکی از نیازهای اساسی انسان

همه ». به این نیاز اساسی و کمبود آن داردۀ توجهای شخصیتی، خلقی و رفتاری، ریشه در این     بیو نارساییاز اختالالت 

چنین نیازمندند که برای پرورش کماالت انسانی در خود، به دیگران ها نیازمند محبت، عاطفه و توجه دیگرانند و همانسان

در بعضی شرایط و نسبت به برخی افراد این نیاز به صورت . مند سازندرهمحبت کنند و دبگرا را از عاطفه و توجه خویش به

بیماران، ایتام، . تری مطرح و اندازه آنها در این شرایط و نسبت به این افراد مستلزم توجه و تأکید بیشتری استشدید

، مثل زنان و هنرمندان و کسانی که های عاطفی بیشتری برخوردارندکهنساالن و کودکان، فقرا و ناتوانان و کسانی که از مایه

آذربایجانی و )« دار شده، نیاز به توجه عاطفی بیشتری دارنداند، عواطفشان جریحهبه علت سختی شرایطی که در آن واقع شده

 (.933: 4941همکاران، 

بخواهد؛ در واقع  سعدی اعتقاد دارد که اگر فردی طالب آسایش و آرامش باشد باید این آسابش را برای همنوع خود نیز

 :برای آسایش دیگران تالش کند

 نیه در بندِ آسییایشِ خویش باش   که خاطییرنگییهدارِ درویش باش

 چو آسایشِ خویش جوییّ و بس   نیاسییاید انیدر دییار تییو کییس

 شبان خفته و گیرگ در گیوسفند  نیایییید بیه نیزدیک دانییا پسیند

 (42: 4944سعدی شیرازی،)

 :های همنوعان ارزش قائل بودکند که باید برای خواستایی دیگر نیز توصیه میدر ج

 به از قید بندی شکستن هزار   برآوردن کییییامِ امّیییییدوار 

 (43: همان)

 :به دست آوردن دل دردمند و لطف و حمایت از او بهتر از به دست آودن مال و ثروت است

 که صدره شبیخون بری از آن به  اگر خفیه ده دل بدست آوری 

 (11: همان)

 :کند که اگر طالب آسایش و آرامش خود هستی، باید اول آسایش همنوعان خود را فراهم کنیسعدی توصیه می

 پراگندگیییان را ز خاطر مهل  که باشی پراگنده دل ۀ نخوا
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 (13: همان)

 :تواند نوعی حمایت عاطفی باشدشاد کردن دل همنوع نیز می

 ز روز فر ماندگی یاد کن   ندگان شاد کن درون فرو ما

 (13: همان)

 حمایت خدماتی 1-1

 :المنفعه، و غیره دانستعام ل کمک به درویشان، انجام کارهایتوان شامحمایت خدماتی به همنوعان در بوستان را می

 که شاه از رعیت بود تاج دار   برو پاس درویش محتاج دار

 (42: همان)

 پل و خانی و خان و مهمان سرای   ز وی بجاینمرد آنکه ماند پس ا

 (43: همان)

 حمایت اقتصادی 1-9

ها، حمایت اقتصادی یکی از این حمایت. حمایت کردن از دوستان و اطرافیان ممکن است به طرق مختلف انجام پذیرد

رند و در این میان دستگیری از ها به نوعی با مشکالت اقتصادی درگیانسان در دنیا گذشته و همچنین دنیای امروز همه. است

 .تواند حمایت بزرگی در قبال آنان باشدهمنوعان مستمند می

وی . کندسعدی نیز این نکته را از نظر دور نداشته و جای جای بوستان به انجام این نوع حمایت از همنوع تأکید می

 :دیگر این توان از دست خارج شودتوان بخشید باید لطف کرد زیرا ممکن است سفارش دارد که تا زمانی که می

 که بعد از تو بیرون ز فرمان تست    زر و نعمت اکنون بده کآنِ تست

 که فردا کلیدش نه در دست تست    پریشان کن امروز گنجینه چست

 (13: همان)

 :دهدها برتری میحتی سعدی حمایت اقتصادی را بر دیگر حمایت

 استۀ ت بیهوده طیییبل تمقیاال    استۀ دکرامت جوانمردی و نان

 (43: همان)

 :داندخیر میسعدی آنانی را که دستی بر بخشش و حمایت دیگران ندارند، دنیاپرست و بی

 الدَّهیییر دنیاپرستبه از صییائم   خورنده که خیرش برآید ز دست

 (44: همان)

-ان و همنوعانش برتر و ارجح میخورد که آسایش خود را بر آسایش دیگردر نهایت سعدی بر حال آنکس حسرت می

 :داند

 گیییزیند بر آرایش خویشتن   خُنُک آنکه آسایش مرد و زن 

 (34: همان)

 حمایت فکری 1-1

کنند؛ اما اغلب به آنچه که در ناپذیری تالش میبرای رسیدن به موفقیت، به طور خستگی مردمکه همه  باید دانست

؛ اما یکی از عواملی که بیشتر دالیل گوناگونی داشته یاشد که این شکستممکن است . دیابنآرزویش هستند، دست نمی

در مسائل مهم زندگی « عدم حمایت فکری»و « خودمحوری»و « رأی»استبداد به ود شها از آن ناشی میها و ناکامیشکست

ت به یاری یگیرد، سخیقرار مۀ شود یا بر سر دو رااش وقتی با مشکل مواجه میهای زندگیانسان در همه دوره. است

های آن بدون استفاده از تجارب دیگران، پیمودن مسیر زندگی و گذر از گردنه. ا نیازمند استییهران، و رأی و نظر آنییدیگ

 .تسخت و دشوار اس
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بشر گاه از نظرات، پیشنهادها و تجارب دیگران بهره نگیرد، مطمئنا اگر بنا بود هر فردی فقط به خود متکی باشد و هیچ

دستیابی به تجارب دیگران و استفاده از نظرات سازنده آنان از . برددر مراحل اولیه و سطح بسیار ساده و ابتدایی به سر می

 .تپذیر اسامکان حمایت فکریطریق مطالعه آثار، زندگی و الگوهای رفتاری، طرح سؤال و مشورت و 

از نظر وی باید با کمال دل و عالقه به نظر و نظر . کندت میسعدی به صور مختلف ما را به انجام این نوع حمایت دعو

 :خیر اطرافیان گوش داد

 وگیر گفته آید به غورش برس   به سمع رضا مشنو ایذای کس

 (43: همان)

 :ها و ایرادات را هم گوشزد نمایدگونه نیز باشد که دوست آدمی عیبتواند بدینحمایت فکری می

 که این عیب من گفت، یار من اوست  دوست نشین کرد وپری چهره را هم

 (11: همان)

-داند که دیگران مورد حمایت فکری خود قرار داده و خاری را از پای در میخواه درست ردی میسعدی کسی را نکوه

 :آورد

 که گییوید فالن خییار در راه تست   به نزد من آن کس نکوخواهِ تست

 (همان)

 های دیگرحمایت 1-0

 و حقوق همنوع رعایت حق 1-0-4

،  اجتماعی  و نیز خاستگاه  اید ویییینرمند و آرا و عقییه  ، شناخت ارسییییف  ادبیات  اجتماعی  در مباحث  نگری ژرف

  هنرمند ضرورت  اجتماعی  و محیط  زندگی  هرچند گذرا را به  و نگاهی  ناپذیر ساخته را اجتناب  وی  های و اندیشه  بینی جهان

  ، به است  حرکات  بر این  حاکم  قوانین  بررسی و  اجتماعی  حرکات  شناخت  که  جامعه  عملی  یا تئوری  شناسی هجامع. بخشد می

  بینی و نیز جهان  جامعه  شناخت  از طریق  دهد تا بتوان  ارایه  جامعه  از تحوالت  و کامل  منظم  کوشد تا تصویری می  ای گونه

 .داد  را افزایش  اجتماعی  های فعالیت  تاب، ش جامعه  به  ها نسبت انسان

  هینرمند با اجتماع  و نیز روابط  شاعر و یا نویسنده  فرهنگی  و شخصیت  با فکر و فرهنگ  ِ ادبیات شناسی در جامعه

  هنرمند و علل  ۀاندیش ، فرهنگی  ، مقتضیات اجتماعی  تا شرایط  است  بر آن  ادبیات  شناسی جامعهدیگر   بیانی  به.  روییم روبه

 .کند  ، بررسی فرهنگی  بینی  جهان  موازین  به  و فکر هنرمند را با توجه  اندیشه  پرورش

  و هم  است و آگاهانه  تجربی  گزینشی  نشان  هم  دارد که  و عمقی  ، شکل ابعاد گسترده  سعدی  های در نگاشته  حضور انسان

  هویت  و درک  ذهنی  وضعیت  جز شناخت  ای ، چاره ها تأمل از گذر قرن  ما امروز پس .مرا  بدین  النهؤمسو  از رویکردی  نموداری

خود   گذشتۀ  به  ، ناگزیریم آدمی  شأن  گذاری  و ارزش  و نیز شناخت  انسانی  های ارزش  جانبۀ  همه  درک و برای  نداریم  خویش

  واقعی  هویت  نیازمند شناخت  شک بی  راه  در این.  کنیم  و بررسی  بکاویم را از نو  مانده بر جای  و متون  بنگریم  نیزژرفکاوانه

  نیز به  آنان  و بررسی  است  ها بسیارشده در نگاشته  انسانی  گرایش  که  است  آدمی  شأن  از همین  و آگاهی  شناخت  برای.  خویشیم

 . نیازمند است  بیشتری  و تنوع  عمق

  های عام  تل، ق امان بی ، کشتارهای  آن  در پی  که  استیالیی.  است  سرزمین  بر این  مغوالن  تیالیبا اس  مصادف  عصر سعدی

و اخالق و   با شرع  تزویر، مخالفت و  ، دروغ و غارت  ، دزدی آدمیان  ها از سرهای مناره  ها و آزارها، ساختن ، شکنجه در پی  پی

در   تا سیزدهم  یازدهم  قرن  در فاصله  که  است  صلیبی های ، اروپا درگیر و دار جنگ زمان  هم . یافت  رواج  سرزمین  در این  انسانیت

 .ها اتفاق افتاد سرزمین  این

و در   کوشیده اخالق اجتماعی   آموزش  در جهت«  است  سرشته  در گهر خلق  و بدی  نیکی  امر که  بدین  با عطف  سعدی

  پیش  حکایاتش  های با شخصیت  اموی همگ.  است  داده  و امنیت  شخصیت  استقالل  فرصت  آثارش  قهرمانان  نیز به  حال  همان

. سازد می  آگاه  هایش شخصیت  درونی  های ما را از ویژگی  اش شناسی انسان  و نیز خصیصۀ  بسیار بدانان  نزدیکی  جهت  و به  رفته

  به  حقایق  درصدد بیان  گرایی واقعیت  این  واسطۀ  به  و چون  را مدنظر داشته  گرایی تنها واقعیت  آثار خویش  در خلق  سعدی»
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در   میان  پردازد و در این می  شرح  محابابه ، بی ها بوده انسان  زیستی  و نیک  زیستیْ بِه  در جهت  راهکارهایی  به  دستیابی  جهت

نماید و از  می  را بیان  آنان  شخصیتی  ها و کمبودهای ،صفت حسناتها،  پیچیدگی  ، تمامی حکایاتش  های و تصویر شخصیت  خلق

 (36: 4919حدیدی،) .«پرهیزد و بد می  نیک  گرایی  مطلق

. داندکه به انسان دارد، رعایت حق و حقییوق آنان را از سوی همنوعییانش امری مسلم میۀ سعدی با تمام نگرش و توج

 :کندعرفی میوی رعایت مزر کارگر را در رأس امور م

 که مزدور خوشدل، کند کار بیش   مراعات دهقان کن از بهر خویش

 (49: 4944سعدی شیرازی،)

 :داندوی رعایت حق خدمتگزار را هم بسیار ضروری می

 حق سییالیانش فرامُش مکن   چو خدمتگزاریت گردد کهن

 (44: همان)

 :دست درازی کند بنا بر توصیه سعدی آدمی نباید بر مال و اموال همنوع خویش

 تطاول نکردند بر مال عام   پسندیده کاران جاوید نام 

 (34: همان)

 :کند که پاسخ این رعایت کردن حق و حقوق همنوعان داده خواهد شددر نهایت گوشزد می

 کجا گم شود خیر با نیک مرد؟   یکی با سگی نیکویی گم نکرد

 (43: همان)

 رفتار توأم با عدالت 1-0-1

طبقات . های طبقات و نیروهای گوناگون استجامعه به موجب تعارضات درونی خود در بر گیرنده گروه شک هربی

آن شاعر بزرگ اجتماعی و آن کسی که عدالت  دوستیروح انسان. دارند...مختلف اجتماعی ماهیتی اقتصادی نظامی آموزشی و

 .کندمی   داند در اشعارش تجلی اساس کشورداری می را

سعدی با در نظر  «نگهبانی خلق و ترس خدای»عدالت است و دادگستری یا به تعبیر او  لم مطلوب سعدیاساس عا

گرفتن ویژگی قشرهای اجتماعی افراد و نیز شئونات اجتماعی آنان که همانا وضعیت زیست فرهنگی انان است به هدایت آنان 

ور شود که حقوق تام و آپادشاهان را بدین نکته یاد الطین وپیوسته بر آن است تا س پردازد و اوآنان میۀ و پند و اندرزد

او معتقد است که تضمین سالمت و امنیت فردی . ناپذیر انسان پیوسته در برابر مصالح دولتی و سیاسی ارجحیت داردمصالحه

جامعه توجه  در جامعه تنها در صورتی امکانپذیر است که منشا و صاحب قدرت سیاسی به حفظ و حراست از حقوق افراد

جهان مطلوب سعدی ستم و بیداد  در .دانستوی پیشرفت حکومت را متکی بر پیوند با مردم می. نموده بدان عمل نماید

 .دوست بر فرمانروا واجب نموداز این رو کیفر دادن به عامل ظلماست؛ مذموم 

ای فرهنگی، قومی، زبانی، مذهبی و هایجاد شده اجتماعی که شامل شکافۀ در تمامی اشعار وی بر آن است تا فاصل

ای بیرنگ نماید تا بتواند به انسجام و همبستگی ما اجتماعی است و به واقع ماحصل مسایل و حوادث اجتماعی است به گونه

های موجود در که غایت نهایی وی میباشد دست یابد چرا که در صورت استمرار این امر و عمق یافتن این فاصله ها و شکاف

نهایت از هم گسختگی  جتماعی با گذر زمان مردمان هویت ملی خویش را نیز به دست فراموشی خواهند سپرد و درسطح ا

متشکل از  "او در صدد ان است تا میان طبقات گوناگون اجتماعی که عمدتا .جامعه به سوی قهقرایی عظیم سوق خواهد یافت

ستند نوعی وفاق ایجاد نماید گرچه او قادربه از بین بردن این صاحبان قدرت حاکمان و رعیت یا مردمان عادی اجتماعی ه

هایش آشنا سازد تا از این فاصله های طبقاتی نیست اما در تالش است تا هر طبقه و گروه را با حقوق انسانی و مسئولیت

  .ه به انسجام و وحدت ملی مورد نظر دست یابدهای اجتماعی هر طبقویژگی حفظ با طریق

-کند و جامعه و اقشار مختلف آن را به خوبی میی است که با دقت و ریزبینی به اطراف خود نگاه میسعدی شاعر

ها ها یعنی ضعفها و بدیکنند، خوبیپردازی مینظریه بینند و بر اساس آنها را میاو برخالف دیگران که فقط خوبی. شناسد
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های انسان و نماید و برای تبدیل ضعفر این فضای منصفانه بررسی میها را دبیند و انسانها را در جامعه توأمان میو قوت

 .های قابل تحسینی داردها، ایدهجامعه به   قوت

ورزی آنچنان برای سعدی اهمیت دارد که وی یک باب بوستان را به این امر اختصاص داده است لۀ عدالت و عدالتمسئ

آمیز بررسی کرده موده و تدثیر عدالت را در به سامان آوردن یک زندگی موفقتخواهانه را معرفی نهای عدالتکه در آن اندیشه

 پندهیییایی که از زبان انوشیروان به هیییرمز    . است

 :گوید همان اندیشۀ خود سعدی استمی

 که مییردم ز دستت نپیچند پییای   نپیچی سر از عدل و رای  تیا اال 

 نام زشتش به گیتی سیمر کیییند   بیدادگیییر  رعیییت ز  گیییریزد

 رانی به انصاف زیستکه در ملک   ورتر در آفاق کیست؟از آن بهره

 (42: همان)

های عملی عدالت توجه دارد و معتقد است دهد که سعدی در تبیین مفهوم عدالت بیشتر به جنبهابیات فوق نشان می

 .واهد داشتعدالت باید شامل حال همۀ آحاد مردم شود؛ وگرنه عدالتی وجود نخ

زیرا این دو الزم ملزوم یکدیگرند و بدون تدبیر، عدل در معنای . آوردگاه سعدی عدالت را همراه با تدبیر توأمان می

 :حقیق، محقق نخواهد شد

 ملک و دولییت که پاینده بادۀ ز  عدل و دادۀ دین و دانش زۀ ز

 (41: همان)

 چه در ظلم جستکه در عدل بود آن  گیمانش خییطا بود و تدبیر سست

 (64: همان)

 که میییردم ز دستت نیپیچند پییای  اال تیا نپیچی سییر از عیدل و رای

 (49: همان)

 ایثار 1-0-9

(. «ایثار»ِ ذیل واژه: 4913دهخدا،) «دیگران را بر خویش مقدّم داشتن و مانند آن است  برگزیدن،»به معنای  «ایثار»

ایثار . کنند امخ صعود مییای بزرگ به این قله شییهترین مظاهر جمال و جالل انسانیت است و تنها انسان وهییایثار از پرشک

دم داشتن دیگران در امور مالی شود اگرچه بیشتر در مق خدا می هشامل گذشتن از جان، مال، مقام، شخصیت و مانند آن در را

 .شود یا مقدم داشتن خواسته دیگران به کار برده می

و خودپرستی ضد ایثار و گذشت و فداکاری است که انسان را از کارهای ارزشمند بسیاری مانند جهاد و مبارزه ۀ خودخوا

( ع)امام علی. شتن را بر دیگران مقدم کندی اینکه انسان همه چیز را برای خودش بخواهد و خویخودخواهی، یعن. دارد باز می

پرهیز کن و اینکه خود را از آنچه برای   از اینکه آنچه را مردم در آن یکسان بهره دارند برای خود برگزینی، سخت»: فرماید می

 .شد هر بیننده آشکار گردیده به غفلت وا مداری و به خود اختصاص دهی، که آن از تو گرفته و به دیگری داده خواهد

ایثار و »له مایی از نگاه سعدی را نسبت به مسئتوان دورنهای فوق و با تفحّص در متن بوستان، میبا توجه به گفته

ای نداشته همچنین سعدی کسی را که از عشق بهره. داندوی ایثار را تنها خوی نیکان و پاکدالن می. به دست آورد« فداکاری

وی ایثار و . د؛ وی تأکید دارد که ایثار و گذشت باعث نجات دنیوی و اخروی خواهد شدکنباشد فاقد روحیه ایثار معرفی می

 :داندگذشت در حق همنوع را نهایت مرت و مردانی می

 خود آسوده بودن مروت ندید  چو در مردم آرام و قوت ندید 

 (34: 4944سعدی شیرازی،)

 :نیدکند که هر جایی ناتوانی را دیدید، کمکش کسعدی توصیه می

 خالصش ندیدم بجز بند خویش  یکی ناتوان دیدم از بند ریش

 (43: همان)
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 :تفاوت باشدهای همنوع خود بیداند که نسبت به سختیوی دور از شأن آدمی می

 من آسوده و دیگری پایبند  ندیدم به نزدیک رایم پسند

 (43: همان)

 :را از دیگران خواهد ربودهر کس نسبت به همنوع خود ایثار کند، گوی مردی و مردانگی 

 اندنه شب زنده داران دل مرده  اند به ایثار مردان سبق برده

 (43: همان)

کند که بیند و وقتی مشاهده میکه در بند دشمن گرفتار شده و دوستان و یاران خود را بند میۀ سعدی از زبان فرماند

 :شودو خو نیز خواهان زده شدن گردنش میاند، طاقت نیاورده دوستان او را به گردن زدن محکوم کرده

 مرا نیز با جمله گیییییردن بزن   بزاری به شمشیر زن گفت زن

 به تنهیییا و یارانم انییدر کمند   مروت نبیییینم رهیییایی ز بند 

 (32: همان)

 برای همهة نیکی کردن و خیرخوا 1-0-1

اند بر های مؤمن، دانا و شریفی هستند که موفق شدهنساننیکوکاران ا. یکی از فضایل بزرگ انسانی، نیکوکاری است

 .حرص و بخل و سایر رذایل انسانی پشت پا بزنند و با ایثار و از خودگذشتگی بستر همگرایی را در جامعه فراهم سازند

انند آن افظت بر آن و محدوستی، کمک و تعاون، گذشت و عفو، رعایت قوانین و مگمان اجتماع بدون همگرایی، نوعیب

های همگرایی در حد بشری از این عناصر و مولفه ۀاز این رو، نیاز است که جامع. ماندشود و نه باقی و برقرار مینه پدیدار می

 دلیاتحاد و هممند و برخوردار نباشند، نه تنها اگر بیشتر مردم از این خصوصیات بهره. مند گرددامکان برخوردار و بهره

 .آیدبلکه موجبات فروپاشی اجتماعی، تضاد و جنگ و در نهایت نابودی جامعه بشری فراهم می دهداجتماعی رخ می

دستی، به دین و ایمان تنگ و دستی است؛ چرا که فقرای از جرم و جنایت، ناشی از فقر و تنگخش قابل مالحظهب

. شودگیرد و باعث کدورت و دشمنی میو میزند، عقل را از کار انداخته، قوت و قدرت تشخیص درست را از اانسان لطمه می

از فقر به خدا پناه ببر؛ چرا که فقر، دین . من از تهیدستی بر تو هراسانم! ای فرزندم»: فرمایدمی خطاب به فرزندش( ع)امام علی

  (.943: 4949طالب،علی بن ابی)«کند و عامل دشمنی استانسان را ناقص و عقل را سرگردان می

اری، اگر به صورت یک فرهنگ، جلوه نموده و در بین اقشار مختلف جامعه، توسعه و گسترش پیدا کند، احسان و نیکوک

 .سازدکن میفقر و محرومیت است، از بین برده و ریشه ۀدیای از مشکالت جامعه را که زایبه طور قطع، بخش عمده

 ۀیکوکاری و نجات جامعه از فقر و فالکت، رابطشود، این است که بین احسان و نهای دینی استفاده میآنچه از آموزه

 بُّحِیُ اهللُ نَّوا اِنُحسِاَ که وَهلَلی التَم اِیدیکُاِوا بِلقَالتَ وَ اهللِ بیلِوا فی سَقُنفِاَ وَ»: خوانیمتنگاتنگی وجود دارد؛ لذا در قرآن کریم می

دست خود، به هالکت نیندازید و نیکی کنید که خداوند  خود را به [با ترک انفاق]نین؛ و در راه خدا، انفاق کنید و حسِالمُ

 (.433: بقره)« داردمی    نیکوکاران را دوست 

. سعدی اعتقاد دارد که اگر انسان نیکوکاری را در زندگی به کار ببرد و عمل نیکو و طلب خیر کند به کما خواهد رسید

 :یق نیکی کردن و دوستی استبه اعتقیاد او همبستگی صمیمانۀ افییییراد با همدیگر از طر

 که نیکی رسییاند به خلق خدای   کسی نیک بیند به هر دو سرای

 (43: 4944سعدی شیرازی،)

 :گویدسعدی نیز همین نظیر را داشته و می. آدمی تا جایی که امکان دارد باید در حیق همنوعان خیود نیکی کند

 

 دی سخنز تو خیر ماند ز سع  که چندان که جهدت بود خیر کن 

 (39: همان)

 :داندسعدی بخشش و نیکی را باعث دفع بالیا می

 که بخشایش و خیر دفعِ بالست   حدیث درست آخر از مصطفاست
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 (31: همان)

 :دهد که پاسخ نیکی در حق همنوعان ده برابر از سوی پروردگار خواهد بودوی وعده می

 داینویسد خیکی را به دَه می   نکو کاری از مردم نیک رأی

 (411: همان)

 گیرینتیجه

دهد که سعدی با استفاده از فرهنگ اسالمی و قرآنی شناخت تام و کاملی از انسان و های این تحقیق نشان مییافته

های لطیف بیان داشته وی راهبردهای ظریفی را برای توفیق در زندگانی به صورت حکایات و داستان. نیازهای او داشته است

های دهد و با بیان مهارتفیق انسان در زندگی روزمرّۀ دنیوی و حیات خداپسندانه، اهتمام خاصی نشان میاو برای تو. است

 .کندویژه، ارائه طریق می

هایی مانند خودنمایی و تکبر و زیرکی ستیز است که آدمیان را از حضور و نمود رذیلتچون شاعری غمسعدی هم

توان گفت که سعدی بعد روحی انسان را بر بعد جسمانی او ترجیح داده و حقیقت می. دهدحسابگرانه در زندگی، تحذیر می

سعدی در بوستان که اثری اجتماعی است و سراسر آن سرشار از . کندوجود انسان را اندیشه، بصیرت و عقالنیت قلمداد می

اید به اصول دینی و اخالقی متناسب با بهای تعلیمی است، فضایی را طراحی کرده است که برای رسیدن به آن انسان میآموزه

 . جامعۀ اسالمی پایبند باشد

ها وجود سنجیهیا و نیکتههیایی که در برابر این نیوع ریزبینیدهد یا همۀ دشوارینامه نشان مینوع پژوهش این پایان

مندان ی و ایرانی به مشتاقان و عالقهنظران ادب فارسی، نقش و جایگاه فکر و اندیشه را در آثار ناب فارسدارد، الزم است صاحب

ها و توان نتیجه گرفت که بوستان سعدی، جهان زیباییهمچنین می. های تطبیقی، نشان دهندادب فارسی و پژوهش

 .ها کتابی کامال کاربردی است که تنها هدف از سرودن آن به یادگار گذاشتن اثری صرفا ذوقی و ادبی نبوده استشایستگی

افزایش احساس درک . باشدها و یکی از عوامل اصلی ارتباط مؤثر میایتی یکی از خصوصیت بارز انسانرفتارهای حم

شدگی، رهایی از تنهایی، حمایت اجتماعی، عالقع اجتماعی، افزایش احترام و اعتقاد به یکدیگر، مسئولیت پذیری نسبت به 

عه، خانواده سالم، سازمان و محیط کاری با ارتباطات اثر های روان تنی و افسردگی، توانمندی جامدیگران، کاهش بیماری

 . شوداز مواردی است که با توسل به رفتارهای حمایتی ایجاد می.. .بخش و

داند و در دهد که سعدی رفتار حمایتی را یکی از صفات پسندیده و اخالق بزرگان و کریمان مینوشته حاضر نشان می

همچنین از تطبیق . هایی به عنوان الگو معرفی کندارزش را به مردم بشناساند و نمونه جای جای بوستان تالش کرده تا این

شود که هر چند فاصله زیادی بین زمان سعدی و ظهور های روانشناسی اجتماعی در این موضوع، معلوم مینظرات وی با یافته

توان انطباق نظرات وی را با ولی به خوبی می تفکراتش با عصر پیدایش روانشناسی اجتماعی به عنوان یک علم وجود دارد؛

نگریسته و در به خصوص از آنجا که وی با گرایش دینی و اسالمی به موضوعات می. موازین علمی این رشته مشاهده کرد

سائل در این تر و بهتر به موشکافی مگرفته، در مواردی، دقیقها بهره میبرخی موارد از آیات و روایات در انتقال مفاهیم و ارزش

 .زمینه پرداخته است
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 سمرقندیای نویافته از تذکرۀ الشعراء دولتشاه نسخه
 محمود ندیمی هرندی

 نوراستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام

 

  :چکیده

های موجود از نوشتهشناسایی دست. تذکرۀ الشعراء دولتشاه سمرقندی تاکنون چند بار در هند، هلند و ایران چاپ شده است

ی فراوانی از تذکرۀ الشعراء در دست است، از آن جمله نسخۀ های خطنسخه. ضرورتهای اولیۀ تصحیح مجدّد این کتاب ارزشمند است

 .های نسخ خطی به آن اشاره نشده است، محفوظ در کتابخانۀ وزیری یزد که تا کنون در فهرست2614نویافته به شمارۀ 

 .دولتشاه سمرقندی، تذکرۀ الشعراء، نسخ خطی، کتابخانۀ وزیری: هاکلیدواژه

 

نخستین بار . قمری تألیف کرد 432له بختیشاه الغازی السمرقندی کتاب تذکرۀ الشعرا را در امیر دولتشاه بن عالءالدو

قمری ادوارد براون در  4944پس از او در . چاپ کرد( هندوستان)الکُتّاب آن را در بمبئی قمری میرزامحمد مَلِکُ 4913در 

تصحیح انتقادی این متن را خانم . اندنتشر کردهشمسی محمد رمضانی در تهران تصحیح و م 4993و سپس در ( هلند)لیدن 

 .شمسی در تهران با مقدّمه و تعلیقات منتشر  کرد 4943فاطمه عالقه در 

 2614یکی از نسخ خطی این کتاب که در تصحیحات مختلف آن استفاده نشده، در کتابخانۀ وزیری یزد به شمارۀ 

د برگ از آغاز نسخه افتاده است و بعداً ظاهراً در صحافی یک برگ یک یا چن. برگ است 499نسخۀ حاضر دارای . محفوظ است

این نسخه مجدول و خط آن . به ابتدای آن چسبانده شده که بر پشت آن نام کتاب بدون ذکر نام نویسندۀ آن کتابت شده است

ها بر اثر پارگی ابهشماری از رک. نستعلیق است، ولی یکدست نیست، به طوری که در چند برگ چهرۀ آن دگرگون شده است

-برگها از بین رفته است و جاهایی که وجود دارد، گاه با برگ پس از خود هماهنگی ندارد که ظاهراً نتیجۀ پراکندگی و بی

این نسخه بدون ترقیمه است و در هیچ جای آن به نام کاتب و محل و تاریخ کتابت . ترتیبی برگها یا کاستی و افتادگی آنهاست

نام مالکان آن هم . رود در اوایل قرن دهم کتابت شده باشدبا توجه به ویژگیهای ظاهری نسخه، احتمال می. تاشاره نشده اس

ای همچنین متن به دست خواننده. پ نقش مهری وجود دارد که نوشتۀ آن ناخواناست11در برگ . نامعلوم باقی مانده است

. و گاه کلماتی در هامش به خطی جز خط کاتب نوشته شده است هایی خط کشیده شدهتصحیح شده، چنانکه گاه بر روی واژه

در هر صفحه به . سانتیمتر است 42*44سانتیمتر و اندازۀ جدول  41*3/29برگها از جنس کاغذ اصفهانی است که اندازۀ آنها 

آغازین و پایانی  هایی بر روی بعضی از برگها پیدا شده و در برگهایبر اثر رطوبت لکه. سطر وجود دارد 24طور یکسان 

جلد این نسخه مقوایی با روکش کاغذی . هایی از آن ریخته شده استای که گاه پارهپوسیدگی شدیدی نمایان است، به گونه

 .سیاه رنگ است که عطف آن نیز تیماج قرمز است

نام نویسندۀ آن های خطی این کتابخانه که مرحوم محمّد شیروانی نوشته، در معرّفی این نسخه به در فهرست نسخه

های و ظاهراً به همین سبب، استاد احمد منزوی در کتاب( 4964-4/4961: 2393شیروانی، )یعنی دولتشاه اشاره نشده است 

و ( 2112-2114/ 42و  192-123/ 44: 4911-4963منزوی، )« های خطی فارسی پاکستانفهرست مشترک نسخه»

-و همچنین محقّق ارجمند مصطفی درایتی در فهرست( 4416-4414/ 9 :4916همو، )« های خطی فارسیفهرستوارۀ نسخه»

های تذکرۀ الشعراء دولتشاه از این نوشتهدر میان دست( 4112-4163/ 2: 4943درایتی، ( )دنا)های ایران نوشتوارۀ دست

غیر »شناخته ذیل عنوان کتابخانۀ وزیری در فهرستوارۀ دنا از جمله نسخ نا 2614بلکه نسخۀ شمارۀ . اندنسخه نام نبرده

 (4113/ 2: همان: رک. )آمده است« همانند

ص )های آن را با نسخۀ چاپی دکتر فاطمه عالقه کنیم و اختالفای از متن این نسخه را نقل میاینک برای نمونه پاره

 : دهیمنشان می[ با نشان اختصاری ع( ]134
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 اجتماعی منوچهر آتشی -سیاسیۀ های نمادپردازانتبیین جنبه

 («آواز خاک»و « آهنگ دیگر»در دو دفتر شعری )
 

 دکتر اسماعیل نرماشیری

 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه والیت، ایرانشهر

 ضاییسمانه ر

 زبان و ادبیات فارسیۀ دانشجوی کارشناسی ارشد رشت

 چکیده

در حقیقیت  . نماد برای ایجاد ارتباط با طبیعت، جامعه و مبیدأ هسیتی از دیربیاز میورد توجّیه انسیان بیوده اسیت        

نیدارد و تعیابیر   کند؛ زیرا در آثار نمادین، زبان صیراحت   تر مییافتهتر و تعمیمتر، پیچیده نمادپردازی، بیان هنری را عمیق

در ادبییات معاصیر   . رونید ای اندیشیده در بافت شعر به کار مییابند و به گونهخارج از نظام قراردادی خود، گستردگی می

بیا  . ای یافتیه اسیت  ظهور و بروز گسیترده  های اجتماعی و سیاسی آن نیزپویایی و غنایِ نماد، جنبهۀ ایران، عالوه بر جنب

اش با استفاده از تمهیدات بیدیع بییانی،   ادبی و توان پی برد که وی در طول دوران فعالیّت علمیمیتأمّل در اشعار آتشی 

 .ها جای دهدآنۀ شعرش را تعالی بخشیده و توانسته است، بخشی از زندگی اجتماعی خود را در لفاف

وجّه به این مهم کیه چیه   اجتماعی و ت-این مقاله رویکردی است به اشعار منوچهر آتشی از منظر نمادهای سیاسی

البتّه پژوهش حاضر بیا  . اندهای اجتماعی، کارکردی نمادین داشتهعناصری به طور برجسته در شعر وی برای بیان اندیشه

تحلیلی ۀ ای به شیوکتابخانهۀ به روش مطالع« آواز خاک»و « آهنگ دیگر»های  شعری آتشی، به نامۀ تأکید بر دو مجموع

هیا نمیاد    دهد که از مجموعِ نمادهای حیوانات، پرندگان، مکیان و رسیتنی  های پژوهش نشان میتهیاف. صورت گرفته است

کشید و سیایر نمادهیا بیه ترتییبِ       های اجتماعی و سیاسی او را به تصیویر میی  بیشترین دغدغه ،حیوانات با بسامدی باالتر

 .انداوّلویّت در مراتبِ بعدی کارکردِ نمادین قرار گرفته

 .نماد، شعر معاصر، منوچهر آتشی :هاواژه کلید

 مقدمه

دهید و مخاطیب را بیا طییف وسییعی از      است که بار معنایی واژگان را گسترش میی  یکی از اشکال بیان ادبی نماد

-ای از واژگان پی میدر حقیقت هنرمند با آفریدنِ نماد، به کشف تناسب و تقارن تازه. کندرو میآن روبهۀ معنای چندگان

چنین به دلیل کشف مفاهیم تیازه از کلمیاتی کیه در     نمادها هم. آفریندای را برای ایجاد مفاهیم جدید میبان تازهبرد و ز

معنای هنیر، در توانیایی   »نیز  شکلوفسکیۀ کنند که به عقید را در زبان ایجاد می زدایی دسترس همه است، نوعی آشنایی

 (.49: 4943مکاریک،  ریما)« ای نو و نامنتظر نهفته استشیوهها به زدایی از چیزها و در نشان دادن آنآشنایی

نمادین عالوه بر زیبایی اثر ادبی، بیانگر ذهنیّت پویای هنرمنید اسیت و خالقیّیت وی را در     آراستن سخن به شیوه

ۀ ان دهنید آثار هنری به طور اعم و آثار شعری به وجه خاصی بایید نشی  »: گوید می هربرت رید. کندهنری بازگو میۀ عرص

نمادین از واژگان، بیه غنیای کیالم     استفاده(. 46: 4914رید، )« اشندای از ابهام و پیچیدگی ناشی از انتزاعی بودن بدرجه

هیای  از منظیر فرمالیسیت  . های خود را عینیّت بخشداندیشه تریندهد که ناگفتنی افزاید و این امکان را به او میشاعر می

اییم جیدا شیویم و بیه دنییای      شود که ما از راز جهان آشنا و معمولی که بدان عادت کرده ز میجا آغاهنر آن»: روسی نیز

معانی است و ابهیام در   ت گام گذاشتن در دنیای ناشناختهنماد، در حقیق(. 94: 4946احمدی، )« شناخته، گام بگذاریم نا

 .آید می ناشناخته برۀ شعر نمادین، از دل این تجرب

مادگرای معاصر و یکی از برترین شاگردان نیما در پیروی از عناصر طبیعت اسیت و در شیعرش،   آتشی از شاعران ن

مسئول و همنوایی بیا میردم   ۀ به یقین بینش عمیق، اندیش. دهدهای آنان را انعکاس میمردم سرزمینش، دردها و دغدغه

ق جغرافیای فرهنگی و بومی خود به بیان وی از طری. های بارز اشعار آتشی استدیده، بألخص مردم جنوب از ویژگی ستم



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

212 
 

هیای  آور دالوریوبویی حماسیی دارد و ییاد   اش، رنگتخیّل شعری. پردازدمی  اش و مسایل جامعه گرایانههای آرمان اندیشه

ا از توان تعبیر کرد؛ زییر حماسی می آفریند که به مرثیه ز شعر را میآتشی نوعی ا. مردم جنوب در مبارزه با استعمار است

خویش است و از طرف دیگر روح حماسی و عصییان در برابیر ظلیم در شیعر او      رفی سوگوار سرشت و سرنوشت جامعهط

آتشی نییز  . دهدهای بعد از کودتا شاعران معاصر را به بیانی نمادین سوق میاستبدادی سال البتّه فضای تیره. حضور دارد

گیرد و از این طرییق شیرایط   ای همین جریان مسلّطِ شعر معاصر قرار میهای محیط پیرامون خود در راستبا نمادپردازی

 .  کشدنابسامانِ جامعه را به روایت تصویر می

معاصر و در بازنمودِ مسایل سیاسی و اجتماعی نقشی عمیق دارد، در این مقاله برآنیم به   جا که نماد در دوره ز آنا

تیا   بپردازیم 4946« آواز خاک»و  4993« آهنگ دیگر»های تشی به نامشعری آ دو مجموعه بررسی کارکردهای نماد در

 .زمانِ شاعر نیز دست یابیم آتشی، به شناخت درستی از جامعههای تر نسبت به اندیشه ضمنِ بینش و بصیرتی عمیق

 تحقیق پیشینه

از سیید   ی در مسییر زنیدگی  آتشکتاب : و مقاالتی نگارش یافته است، از جمله شعر منوچهر آتشی، کتاب در حوزه

از فرخ تمیمی که حوادث و زندگی منوچهر آتشی دیزاشکن ۀ پلنگ درقاسم یاحسینی که به زندگی ادبی شاعر پرداخته، 

از یدالیه  « رمانتیسم در شعر منوچهر آتشیی »و نیز شرح و توصیف برخی اشعارش را بیان نموده است و مقاالتی از جمله 

شیعر منیوچهر   ». انید های آن در شعر منوچهر آتشی پرداختهه به بررسی رمانتیسم و ویژگیو کلثوم خدادوست کۀ نصرالل

آباد به بررسی اسطوره در چند شاعر معاصر و شیعر آتشیی پرداختیه    عباساز یوسف عالی« آتشی و جایگاه اسطوره در آن

روح » .آتشی را بررسی کرده اسیت از عبدالعلی دستغیب که برخی اشعار  «نقد و بررسی منوچهر آتشی و اشعارش». است

از عناییت  « فرزنید شیعر و طبیعیت   ». است شعر و شاعری منوچهر آتشی از حافظ موسوی، گفتاری درباره« جنوبی آتشی

در نهایت اثری  .اندهای شعر آتشی را بیان نمودهاز مسعود احمدی، ویژگی« از یاغی روستایی تا طاغی شهری»سمیعی و 

ها و جوانب آن را تشریح و تحلیل کنید، تیألیف   بررسی نماد در شعر منوچهر آتشی بپردازد و  جلوهکه به طور مستقل به 

شیعری  ۀ تر، کاربرد نماد در شعر  آتشی را بررسی نمود و به راهکارهای نیوینی در عرصی  دقیقۀ توان با نگامی. نشده است

 .وی دست یافت

د در اشیعار منیوچهر آتشیی اسیت، بنیابراین ذکیر تعیاریف        جا که هدف اصلی این تحقیق، شرح و تحلیل نمااز آن

نظران، برای استدراک و فهم مطالب بعدی، ضروری مختصری از آن و بررسی معانی لغوی و اصطالحیِ نماد از دید صاحب

 .نمایدمی

 تعریف نماد 

ش باشد و هیم مظهیر   نماد به چیزی یا عملی گویند که هم خود. به معنی نمود، نما و نماینده است»نماد در لغت 

معنیایی   بی است کیه گسیتره  در حقیقت نماد نوعی از بیان اد( 914: 4941داد، )« مفاهیمی فراتر از وجود عینی خودش

آورد و مخاطب را  های ضمنی را از معنای قاموسی واژه در میعبور از معنای ظاهری کلمات، داللت کند و ضمنایجاد می

تعاریف گوناگونی از نماد در متون ادبی ارایه شده از . کند ی از طریق الفاظ اندک، آشنا میاندازهای گوناگون معنایبا چشم

وجیود دارد و بیا    -مسیتعارله  -ای از استعاره است با این فیرق کیه در اسیتعاره تنهیا ییک مشیبه      گونه»که نماد جمله این

هیای  که در نماد، بیش از یک مشبه و گاه مشیبه حال آن. ماندبه عنوان استعاره باقی می -مستعارمنه–به حذفشان، مشبه

بیانی اسیت   ز تشبیه و استعاره، سومین مقولهبنابراین نماد بعد ا. آیدها نماد پدید میمتعدد در میان است که با حذف آن

شیود و  گییری میی  در نماد از توان معنایی و مفهومی لفظ، بسی بیش از استعاره بهیره . که بر روی خط مشابهت قرار دارد

 (.442: 4944حمیدیان، )« اند تشبیهۀ ها این است که هر دو ماهیتاً از مقولتنها اشتراک آن

هیا، گیاهیان، حیوانیات    سنگ)تواند معنای نمادین پیدا کند، مانند اشیا طبیعی هر چیزی می»: یونگ معتقد است

در ..( .ماننید اعیداد، داییره و   )حتّی اشکال تجریدی و یا ( مانند خانه، کشتی، خودرو)ساز انسان است چه دستو یا آن..( .و

گونه که بارت نیز معتقد است پویایی آثار ادبی و همان(. 932: 4944یونگ، )« حقیقت تمامی جهان یک نماد بالقوه است

میی ییک   از آن نیست که تنها یک بُعد از معنا را به مخاطب القا کند؛ بلکه از آن جهت است که به فراخور ذوق ادبی و عل
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کند که با استفاده از زبان نمیادین  چنین این توانایی را ایجاد گر معانی گسترده و متنوّع باشد، هم شاعر یا نویسنده، تداعی

 (. 64: 4941بارت، )زبان بیافریند ۀ را در عرص در هر زمانی بتواند مفاهیم تازه

های فکری و ذهنی خود را به مدد آن بیه عینیّیت   شهترین اندینیافتنیدهد که دستنماد این امکان را به شاعر می

پیذیری معنیایی، اثیر هنیری را     نماد به دلیل قابلیّتِ گسترش . ها را در دنیای خارج از ذهن، قابل درک سازدبرساند و آن

تفکیر  ۀ بخشید و انسیان را بیه گسیتر     گردد، اندیشه را غنا میی  انسان می شناسانهند، منجر به درک زیباییکتر می مطلوب

هر بار خوانیدن از   شود تا نه تنها بابخشی این آثار باعث میماهیّت انضمامی و داللت»از این روست که  .شودرهنمون می

شیان بیه مییزان فهیم      بخشیی  زایی و یا معنامعناۀ ای گسترنشوند؛ بلکه با خوانش هر خوانندهۀ گرایانه ت تعالی  معنا و افاضه

ست کیه همیشیه بیه    در واقع این متن ادبی مانند دری(. 494: 4931نرماشیری، )« توسعه یابدزمان و تعامل افکار علمی 

 .ماندفراخورِ فهمِ خوانندگان باز می

معاصیر، اختنیاق،    گیرایش بیه زبیان نمیادین در دوره     از منظر بسیاری از نویسندگان شعر و ادب از عوامیل میؤثرِ   

ییاحقی در کتیاب   . های شیاعرانه اسیت   بیان برای باز نمودن افکار و اندیشه های حاکم بر جامعه و فقدان آزادیناهنجاری

مرداد، تحت شکنجه و ظلم حکومت، یأس و افسردگی  24کند که پس از کودتای  به این مسئله اشاره میها جویبار لحظه

و گیرایش بیه ابهیام،     گییری از مضیامین و محتیوای عاشیقانه و تغزلیی     آن، کنیاره  گستراند که نتیجهامعه، سایه میدر ج

منوچهر آتشی نیز به عنوان شاعری متعهد و مسؤول در برابر (. 63: 4944یاحقی، )رمزگرایی و بیان اشعاری مردمی است 

در دو دفتیر شیعری   . مردم سرزمینش، بیان مسایل اجتماعی و گریز از تنگناهای سیاسی از بیان نمادین بهره گرفته است

هیا از جملیه حیوانیات، پرنیدگان،     اند و هر کدام از این عناصر و پدیده نمادین حضور یافته وی، عناصر گوناگونی به صورت

عصر شاعر باشد کیه در ذییل همیراه بیا      ی مفاهیم اجتماعی و سیاسی جامعهتواند محملی برای القاها می مکان و رستنی

 .شودپرداخته می ها بدان مصادیق و مثال

 حیوانات -4

خورد و در این راستا شاعران و نویسندگان برای بیان نمادینِ حیوانات، فراوان به چشم میدر ادب فارسی، کارکرد 

شود تیا شیاعر و نویسینده از اسیتعمال     کاربرد نمادین حیوانات در متون ادبی، باعث می. انداهدافِ خود از آن سود جسته

گذاری بر خواننده استفاده مستقیم برای تأثیررهای بیانی غی در واقع از شیوه. نظر کندهای انسانی صرفمستقیم شخصیت

 .افزاینداثر میۀ شناسانزیباییۀ کنند و از این طریق بر جنبمی

مندی بیا توجّیه    اند و این بهرهآفرینی با حیوانات پرداختهدر شعر معاصر نیز شاعران با الهام گرفتن از نماد به نقش

گییرد؛ دلییل   ونی در شعر داشته است و به دالیل متفاوتی نیز صورت میی به مقتضیات جامعه، کاربردهای اجتماعی گوناگ

توانید  دلییل دیگیر میی   . زنداست که شاعر یا نویسنده از بیان صریح آن سر باز می هاییبیان غیرمستقیم اندیشه اصلی آن

، شیاعران از حیوانیات بیه    نیز به دالیل اجتماعی و سیاسیی ۀ تأثیر طبیعت و محیط زندگی شاعر بر ذهنیّت آنان باشد، گا

-در حقیقیت یکیی از شییوه   . کنند تا از بیان مستقیم و خطرات احتمالی ناشی از آن به دور باشندعنوان نماد استفاده می

 :پردازی با حیوانات استبسامد بیان هنری، نمادهای پُر

 اسب 4-4

در واقیع  . گی محسیوس و مشیهود اسیت   مردنمودهای یأس، ناامیدی و دل« هاها و پیمانخنجرها، بوسه»در شعر 

 :کنداخوان ثالث پیامدهای ناشی از شکست را بیان می« زمستان»آتشی مانند شعر 

خورشیید   انیدوهناک قلعیه  / هاسیت مفلوک دشیت  اندیشناک سینه/ سرایستاده گرانبر آخور / اسب سفید وحشی

 (.26:  آهنگ دیگر... )گیردش به خویشنمی عطر قصیل تازه/ با سر غرورش، امّا دل با دریغ، ریش/ ستسوخته ا

نماد عقل، خرد، اندیشه، منطق، نجابیت،  . ست، هم مرگاسب هم نماد زندگی ا» فرهنگ مصوّر نمادهای سنّتیدر 

ۀ که هسیت  اسب« هاها و پیمانخنجرها، بوسه»در شعر (. 21: 4913کوپر، )« است بادپایی، تیزفکری و گذر سریع زندگی

ست، امّا در ژرف ساخت بیا اوصیافی کیه بیه آن     شود در ظاهر یک نماد طبیعیه و تفکّرات شاعر، قلمداد میمرکزی اندیش

هیا و  چنین بیانگر هیدف  هم. انداست که شکست را پذیرفته مبارزانیۀ انداز عصرِ شاعر، نماد هم نسبت داده شده، در چشم
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انسان آن دوره از تاریخ را بیه   هشدواقع هدف و آرمان سرکوب ر د. آن دوران تاریخی استۀ هایِ انسانِ سرکوب شدآرمان

گونه که تمیمی نیز بدان اشیاره کیرده اگیر بخیواهیم      همان. کندطور عام و خود شاعر را به طور خاص به ذهن تداعی می

ای داییره اسب سفید وحشی نمیاد خیود شیاعر و در    ( 439: 4914تمیمی، )اسب و سوار را در هیئتی واحد متصوّر شویم 

اند، تیوان  جامعه افسرده شدهۀ گونمبارزانی که در فضای استبداد. شودمبارزان آن عصر تاریخی میۀ تر، مشمول هموسیع

 . اندهای جامعه از دست داده و پذیرای شکست در برابر بیگانگان گشتهمبارزه را به دلیل نابسامانی

مردگی، مرگ آرزوها و اهدافِ متعالیِ مبارزان عصر خیود را  دلشکست، یأس،  نابراین آتشی در این شعر، حماسهب 

-شوند، امّیا در سیطح خییال    های گذشته را یادآور میدر سطح واقعی اسب و اسب سوار، پهلوانی»کند، یعنی توصیف می

(. 463: 4946دسیتغیب،  )« سی است بار ماجرای شکست جنبش ملّی دهه ماجرا این: گویدآفرینی شاعر بیش از این می

خود و مبارزان را با اعتراض در برابر پیامیدهای ناشیی از گسسیت و انفعیال جامعیه       در واقع شاعر آرزوهای سرکوب شده

 .دهدنشان می

آور جامعیه باشید کیه    تواند توصیف شرایط خفقیان اجتماعی می-اسب از منظر سیاسی« های خالیدره»یا در شعر 

دیگر یک واژه با بار معنایی متعارف خود « اسب»در این بند . تازه واداشته استآتشی را به آفرینش یک موقعیّت و فضای 

 :شودتر میتر و عمیقنیست و واجد معنایی ژرف

گیر سرا، ز خاکش برآسیمه/ افتاده سوارت این چنین مات/ رم کرده ز نیش افعی پیر/ ای اسبِ نجیبِ کج شده زین

 .(411: آهنگ دیگر)

است که از ترس و وحشت دشمن، دچار از خود بیگانگی شده و با اضطراب و نگرانی رسیالت   ایاسب، نماد جامعه 

مانیدگی را تغیییر   ست که بتواند رهایی برای انسان را بیابد و این واایاست و آتشی به دنبال اندیشه خود را فراموش کرده

دار وکیه در گییر   سوار نمیادی از خیود اوسیت    تواند توصیف زندگی شخصی شاعر باشد؛ از این جهت کهیا حتّی می. دهد

ۀ د در سیای خواهی  رفته است و از جامعه میی ها دچار غم و اندوه شده و اکنون امیدها و آرزوهایش بر باد حوادث و نابسامانی

افعیی پییر،    .گیردد وی بیدار شود و از این باژگونگی به درآید تا او نیز بتواند به زندگی اصیل خود بیاز  فریادهای دردمندانه

تواند نماد کشور انگلیس باشد که در اصطالح مردم به استعمار پییر معیروف بیود؛ زییرا بیه      می. نماد بیگانه و دشمن است

. ست، به خاطر استخراج منابع نفتی تصرّف کیرده بودنید  های نوسازی کشور ایران، جنوب کشور را که زادگاه آتشی ابهانه

کننید راه یافتیه   فکران نیز که تاریخ معاصر ایران را مطالعه میی حتّی به ذهنیّت روشن اصطالح پیر بودن استعمار انگلیس

 .است

 مار 4-1

شود، مبین این مطلب است که آتشی آن را در معنای نمادین به کار بیرده و  وصفی که از مار در بند ذیل ارایه می 

 :قابل تأویل به مفاهیم سیاسی و اجتماعی است

تنیاور   در کنیده / آن سیوی گیزدان   هیای در تپه.../ های ایلنیست منتظر قوچ« کُچه»در / iبدوع« برنو»دیگر پلنگ 

-در شیب-/ دشتستان بر پیکر برهنه.../ ای سرخ شقایقهو بوته/ است لمیده/ ماری دو سر به چلّه/ خَرگی از روزگار خون»

 (. 294: آواز خاک)است  دمیده/ های ماسه

تیوان  جیا میی   در ایین (. 991: 4913کوپر، )« فساد و اغواگری است ،گری، تاریکی، شرّحیلهنیرو، تلبیس، »مار نماد 

جویانیه مترصید شیکار    گیرد تا بیا احساسیی انتقیام    گفت که مار دو سر، نماد تفنگ دولول عبدوست که از روح او مدد می

از خاکستر خود برخیزد و به حیات  وارکند، عبدو که نماد شجاعت و جسارت جنوب است، ققنوسشاعر آرزو می. بنشیند

چیه بسیا همیین    . یعنی با دمیدن روحِ شجاعتِ سرکوب شده در قبیلیه، دسیت متجیاوزان را کوتیاه کنید     . تازه ادامه دهد

بینید و  از روح عبدو جط که نگران است و برای انتقام تیدارک میی  »: برداشت متناسب با متن، تمیمی را واداشته تا بگوید
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: 4914تمیمیی،  )« ماری دو سر به چله لمیده اسیت : شود کهطور تعبیر می جوی او در شعر اینانتقام چنین از تفنگهم

264 .) 

آتشیی  . کنید کوشد و جان را فدا میی  است که در جهت عدل و داد می خواه و مبارزیعبدو در این شعر، نماد آزادی

دهید، ولیی در عمیق تصیویری کیه از او بیه       ن وابسته قرار میی ورزد و او را در برابر اربابااگرچه بر شجاعت عبدو تأکید می

بوم خود است و تا پای جیان بیرای دفیاع از آب و    ست که عاشق زادو روستایی گذارد، نماد انسان پاک و وارسته نمایش می

  .ایستدخاکش می

 گرگ  4-9

هیای حیاکم سیر    در برابیر سیاسیت  کسانی که . ستایدهای انسانی نیکو را میآتشی با نماد قرار دادن گرگ، خصلت

دهد تنها به معنای حقیقیی واژه بسینده کنییم،     ساختار و فضای حاکم بر این شعر به ما اجازه نمی. آورندتسلیم فرود نمی

 :توان مشاهده کردعصر وی میۀ بلکه امکان بروز معناهای دیگری را در کالم شاعر با توجّه به جامع

کیه توفیان میی درد    ۀ گیا / از کولیان خانه بر دوش کالغیان / بارو و بی برج  کوتوال قلعهاین / پردازم از جغد افسانه می

گویم سخن، ایین  از زرد می/ -های طعنه در جانش شکستهبا نیش -/ گویم سخن، از خار بدناماز خاک می/ شان را پرهای

 (.24: آهنگ دیگر)از بند رسته ۀ از گرگ، این آزاد/ رنگ مطرود

-گرگ نمیاد انسیان  « آهنگ دیگر»در شعر (. 914: 4913کوپر، )« ، شّر، بلعنده و درندگی استمظهر زمین»گرگ 

نیام و   کنند و به این علّت که وابستهینیستند، آزادانه زندگی مۀ کسانی که متکی به هیچ حزب و گرو. تعلّق استهای بی

طبیعت  بستهخود را در گریز از زندگی ۀ لندپروازاندر واقع آتشی آرمانِ ب. گیرندمکان نیستند مورد ستایش شاعر قرار می

 .هد و جامعه با نماد گرگ نشان می

گییرد و   ای متفاوت بیه خیود میی    گیرد، جلوه در موقعیتی دیگر قرار می -گرگ-همین وازه« مرغ آتش»یا در شعر  

 :کشددنیای دیگری را به تصویر می

/ فشیان رفیت  چونان پرنده، بال /بر من اگر گمانی چرخید/ رفتهر سایه، خوفناک و نهان / در پای من درنگ نیاورد

 (.99: آهنگ دیگر... )بر من اگر فروغی تابید/ ای بودچشمان گرگ گرسنه

گرگ گرسنه نماد دشمن یا . کشد امیدی خود را به تصویر میآتشی با نماد قرار دادن گرگ، نهایت بدگمانی و نا 

این روشنی، فریب . داند بیند و روشنی مقابلش را خطری برای خویش میین خود میست که شاعر او را در کمای ابیگانه

از این سو این نور و فروغی که شاعر در جامعه دیده، . مردم جامعه است  و نیرنگ بیگانه و حرص و ولع او برای نابودی

 . آن منفعتی برای وی نخواهد داشت کاذب است و روشنی

وی . کندهای فکری آتشی، گرگ بر چیزی بیش از مفهوم آشکار خود داللت میاندیشهدر بند ذیل هم با توجه به 

 :گونه بهره برده است این« گرگ»عصر خود، با بیانی سمبولیک از  برای ترسیم اوضاع جامعه

خشیم سییاه    آتش مزن به ریشیه / ونین چشم خویشبر من مگیر خنجر خ/ مشکن مرا چنین! اسب سفید وحشی  

 (. 24: آهنگ دیگر)من  غرور گرسنهگرگ / تا بخوابد در خواب سرخ خویش بگذار/ من

پرورانید و در حقیقیت    شاعر رویای انقالب و طغیان را در سر می. استۀ تشبیۀ گرگ غرور از لحاظ ساختاری اضاف 

، خیود را بیه   گونه که گرگ برای به دست آوردن طعمه یا شیکار در طبیعیت  همان. این گرسنگی، بیانگر یک انقالب است

شاعر نییز غیرور خیود را در خیوابی     . گیر کند، در واقع خواب او کمینی برای شکار استاش را غافلزند تا طعمهخواب می

امید از وضعیّت نابسامان جامعه است که قدرت و توان به فعلیّت گیر خواهد کرد، امّا نابیند که دشمن و جامعه را غافلمی

طور که بدان اشاره شیده، ایین شیعر کیه بیه صیورت       همان. مُهر را در تنگنای این خفقان ندارد درآوردن این غرور سر به

کنید و از  خنجر خونین چشم اسب همان درون سوار اسیت کیه او را سیرزنش میی    »گوی درونی شاعر با خود است و گفت

کیه سیکوت او انتقیامی     چیرا ( 439: 4914تمیمیی،  )« خشم سیاهش آتش مزند خواهد که به ریشهویشتن خویش میخ

  .پرورددلش می خونین را در

 قوچ  4-1
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باشکوه را در ذهین و ضیمیر   ۀ در این بند آتشی در نهایت ناامیدی از گستردگی استبداد، آرزوی بازگشت به گذشت

 : پروراند خود می

این قیوچ  / طالیی صبحۀ انگیزد بر تیغبگو بر/ بگو بسوزد در من، مرداب یأس را/ بگو بیاید خورشید پُر طنینِ جنوب

بگو کیه روح مین از بیرجِ    / بگو بخواند/ بگو بنالد با هفت بند گریانش چوپان.../ های کبوددوباره رو به فراز از شکاف/ پیر را

 (.211-214: آواز خاک)دوباره بر سر کاریز خشک، پَر ریزد / کهنه برخیزد

قوچ نماد تندر اسیت و  ۀ های پیچید هر سال است شاخالبروج، مظهر تجدید نیروی شمسی بهار در  قوچ در منطقه»

: 4913کیوپر،  )« اساساً قوچ حیوانی مناسب برای قربیانی اسیت  . هم با ایزدان خورشید و هم با ایزدان ماه در ارتباط است

242.) 

آتشیی  . چنین ناکامی او از رسیدن به آرزوهاستوی، همۀ تضعیف شدۀ آتشی، نماد روحیۀ قوچ پیر، در نگاه شاعران

داند، یعنی قلّه اوج آرزو و آرمان وی اسیت کیه    های کوه را نماد حرکت به سوی ترقّی و کمال میتصویر صعود قوچ بر قلّه

ایین تنگنیایِ فرصیتِ زیسیتن و     . نگرد کران به زندگی محدود خود میاکنون از رسیدن به آن ناتوان شده و با حسرتی بی

ای از د این تمنّای شاعر بیرای بازگشیت بیه گذشیته، متیأثر از وقیایعی تلیخ در دوره       شای. آزارد نرسیدن به آرزوها او را می

مرداد بر مردم سایه افکنده، او نییز متیأثّر از    24ای که یأس و ناامیدی بعد از شکست کودتای مثالً دوره. زندگی وی باشد

یی، خواهان بازگشت به شیکوه و عظمیت   این اوضاع جامعه، دچار یأس و ناامیدی شده و برای فاصله گرفتن از چنین فضا

در حقیقیت  . اش را التیام بخشید دیدهامیدی را در درون خویش فرو نشاند و روح ستمگذشته است تا بدین وسیله حس نا

طنین جنوب نیز اشیاره بیه زنیدگی    خورشید پر. کند که این قوچ پیر، دوباره به اوج غرور و سربلندی برسدآتشی آرزو می

کند و آتشی خواهان آن اسیت کیه در   گری میاش جلوهدارد که همواره در نظرش باشکوه و عظمت جاودانه شاعرۀ گذشت

 .شکوه و اقتدار گذشته، همواره سربلند زندگی کندۀ سای

 گراز 4-0

ها  ای که در آن ارزش دهد، جامعه آتشی از نفوذ استعمار و استبداد در جامعه داد سخن می« دشت انتظار»در شعر 

 :شود های امید بسته می شوند و روزنه ضد ارزش مبدل می به

بیا زخیمِ   / هیا امّا، گراز هر باد از پشت تپیه / های سبزپندار دشت پُر شده از باغ/ رؤیای دشت رنگ گرفته ز هر فریب

 (. 44: آهنگ دیگر)کند به خشم، گل شاد هر امید پَر می/ سُم و دندان

در شیعر  (. 914: 4913کیوپر،  )« بارگی اسیت مظهر دلیری، شهوت و شکم» مصوّر نمادهای سنّتیگراز در فرهنگ 

-خواهد به مردم خیانت کند به خاطر شکماست که در جامعه و ذهنیّت شاعر می نیز گراز نماد هر انسانی« دشت انتظار»

سیت  گرازی رد به مثابهپرستی؛ یعنی هر انسانی که از روحِ اتّحاد جامعه به خاطر منافع شخصی فاصله بگیبارگی و شهوت

گیرد، یعنیی جامعیه را   است که حریصانه شادی را از دشت می خواهد دستاورد دیگران را نابود کند و نماد دشمنیکه می

 .کندهای دیگران تهاجم میست که همیشه به دستاوردسنّتی نیز حیوان منفوری اۀ گراز در جامع. کندسرخورده می

 آهو 4-6

 :کند گونه با به کارگیری نماد آهو بیان میمردم جامعه را اینۀ گاآتشی غفلت و  ناآ

/ اینه زنگ کاروانِ گرانبارِ خسیته / سنگین کند سکوت شبش را ز گرد خویش/ زنانکشان و نفسای که پاینه گله

 (.42: آهنگ دیگر) -غافل ز مرگ خویش -/ کز خواب خوش، رماند آهوی خفته را

-زیبیایی او در بیرق خیارق   . در ارتباط با کودکان معصوم نقش مادر را بر عهیده دارد . است آهو اساساً نماد زنانگی»

 (.942/ 4ج: 4914شوالیه، )« شودچشمانش نهفته و اغلب نگاه او به نگاه دختری جوان تشبیه میۀ العاد

کنند راه را احساس نمی باشد که خطراتۀ آگاهای جامعه یا افراد ناتواند نماد انساندر شعر آتشی، آهوی خفته می

با توجّه بیه زیبیایی و لطافیت آهیو، شیاعر      . کشاندها را به وادی نابودی می اند که این غفلت آنرفته و در خواب غفلت فرو
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چنیین از جامعیه گِلیه    هم. دهدحس لطیف خود را با استفاده از این نماد در تقابل با خشونتِ طبیعت و جامعه نمایش می

در واقع شکایت آتشی از . کنندبینند و کمکی به بیداریش نمیرا که در مسیر خطر است، میۀ آگانسان ناکند که چرا امی

 .زدگان جامعه باشدآن است که بیدارگری نیست تا طنین فریادش بشارت آزادی و روشنی را نوید دهد و ناجی غفلت

 پرندگان  -2

ای غنی برای نمیادپردازی محسیوب    مایه فراوانی دارد و دستپردازی با پرندگان کاربرد در شعر شاعران معاصر، نماد

ست که مییان خیود و پرنیدگان    ها به جهت وجوه مشترکی اکاربرد هنری شاعران از پرندگان عالوه بر زیبایی آن. شودمی

ه خیود  کی مرغان و پرندگان نییز افیزون بیر ایین    . های خلقت استگر طبیعت و زیباییشاعر توصیف»در حقیقت . یابندمی

کننید، عشیق را   چون شاعر از چرخ روزگار شِکوه میی آنان نیز هم... اند، مداح آن نیز هستندهای طبیعیای از زیباییجلوه

هیای  و بدان جهیت کیه شیاعر شیباهت    ( 63: 4946علوی، )« ...انداند، از اسرار آگاهسرایند، در کنار طبیعت خوشبختمی

خواهد از سطح زندگی عیادی و  دهد که میها را نمادی از وجود خود قرار مییند، آنبفراوانی را میان خود و پرندگان می

 . پاگیر فراتر برودوتعلّقات دست

ست؛ زیرا در پروازِ آسمان، هیچ محدودیّتی بیرای او نیسیت، در چهیار سیویش در حالیت      یپرنده همیشه نماد آزاد

حتّیی  . رسید اش به نماد پرنده میرهایی و آزادی در شکل برجسته پرواز، دیواری وجود ندارد و آرزوی بشر، همیشه برای

 .  مانع در جهان، ارضا حس پرنده شدن انسان بودساختن هواپیما برای سیرِ سریع و بی

-میکند گیرد؛ پرنده به دلیل ارتباطی که با قفس پیدا مینمادین از پرندگان به دالیل متفاوت صورت میۀ استفاد 

کیه بیه فکیر رهیایی از قفیس اسیتبداد و خفقیان         چنین نماد مبارزانیهم. خواهان در برابر استبداد باشدادیتواند نماد آز

ای شیود کیه از او خیاطره   هستند تا به سوی صبح آزادی و پیروزی پرواز کنند یا مثالً در شعر فیروغ سیمبل انسیانی میی    

فرخیزاد،  )« اسیت  پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنیی »: دگویجا که میآن. ماند؛ یعنی عشق به زندگیجاودانه باقی می

 . منظور انسانی است که با مرگ خود نیز، عشق به زندگی برتر یعنی پرواز را به یادگار گذاشته است( 931: 4949

چیون  در حقیقت شاعران با توجّه به شرایط موجودِ جامعه با استمداد از پرندگان به بررسیی مسیایل مختلفیی هیم    

آتشی نیز برای بیان مقاصد خود در بسییاری از میوارد از نمیاد پرنیدگان     . پردازندمی.. .زادی، شِکوه و شکایت از روزگار وآ

اجتمیاعی جامعیه    -در حقیقت دلیل اصلی تجلّی نماد پرندگان در شعر آتشی، بازتاب جریانات سیاسیی . سود جسته است

 :شود تر می یل آمده، روشنهایی که در ذ مصداق این سخن با مثال. بوده است

 زاغ  1-4

/ های من مار است و هیر صیبح  گلۀ فوار/ -نفرینی شعر خداوندان گفتار-/ خوان باغ شعر من زاغ غریب استخوش

 (29: آهنگ دیگر... )کند از زهر سرشارها را میگلبرگ

 (. 612: 4946یاحقی، )« کندخوار است که هزار سال عمر میای سیاه و مردهزاغ پرنده»       

سیت کیه   جنوب است و توجّه آتشی به همان قشیری ۀ دید زاغ غریب نماد افراد فرودست جامعه یا حتّی مردم ستم

در حقیقیت  . از تضاد با باورها، اعتقادات و هنجارهای متیداول جامعیه   زاغ غریب نمادی است. اندقرار گرفتهۀ توجّمورد بی

-خواهد تضاد خود را با جامعه از طریق مخالفت با خواستهآتشی می. ستیز دارد شاعر با عرف جامعه سرِۀ سرخوردۀ روحی

یابد که شود و این تقابل مصداق روشنی می های آنان نشان دهد زیرا تضاد باعث توصیف دقیق جایگاه شاعر در جامعه می

 .چه که هست بیان کند خواهد اعتراض خود را نسبت به آن شاعر می

  کالغ 1-1

-برجبی این کوتوال قلعه -/ دازم از جغدپرافسانه می/ پذیرمچوبین شعرم می در کلبه/ ان بارگاه شاعران رادگمن ران

  (.29: آهنگ دیگر)شان را درد پرهایکه توفان میۀ گا/ از کولیانِ خانه بر دوشِ کالغان/ -باروو
روزنبیرگ،  )« مدار اسیت گر و سیاستدسیسه کار،ای بدشگون و پهلوانی فریبپرنده»کالغ  اساطیر جهان،در کتاب 

4914 :233 .) 
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سیت کیه در     سیرپناهی  هیای فقییر و بیی   چنین انسانهای رانده شده از جامعه و همکالغ در شعر آتشی، نماد انسان

از نشینانِ ناشیی  در واقع حاشیه. شوندآیند و همیشه دور از متن جامعه نگه داشته میهای اجتماعی به حساب نمیکُنش

 . ها را از بین ببردتواند، آن های اجتماعی و طبقاتی هستند و حوادث به عنوان نماد انقالب و تحوّالت اجتماعی میشکاف

در . گنجد گران زیبایی قرار دارد و در متن نمیذهن ستایشۀ شناسی ادبی نیز کالغ همیشه در حاشیاز نظر زیبایی

ۀ کننید و کالغیان نییز در حاشیی    جامعه زندگی می ند؛ زیرا کولیان در حاشیهسرنوشتآتشی کولیان با کالغان هم ۀ اندیش

هر دو از متن فاصله دارند و نمادی همگون هسیتند؛ یکیی از میتن زنیدگی دور اسیت و دیگیری از میتن        . زیبایی هستند

کنید و کیالغ بیار    اشیاره میی  ها و ستم بر فرودسیتان  عدالتیگرایانه به بیان بی انسانۀ چنین با نگاآتشی هم. زیبایی بیرون

 .کشد که رنجی مضاعف بر سینه دارندهایی را بر دوش مینمادین انسان

 جغد 1-9

و آوازتیان شیوم اسیت در شیعر     / زیرا اگر دشنام زیبایی شما را رانیده از بیاغ  / ها غمگین مباشیدای جغدها، ای زاغ

 (.23: آهنگ دیگر)تان را خدانم سرود تلفرخنده می/ های سیاهمپرداز نفسمن قصه/ خدایان

بینند نماد نورِ روز را نمی»جایی که و از آن( 414: 4913کوپر، )« خرد است و هم تاریکی و مرگ هم پرنده»جغد  

 (.494/ 2ج: 4944شوالیه،)« اندوه، ظلمت، انزوا و خلوتی مالیخولیایی هستند

لیی،  حسین )« می جغد اشاره شده در تاریخ بلعمی اسیت میمون بودن و شواوّلین باری که به نا»در حکایات ایرانی  

جغید در ایین   . پس از آن نیز در ادبیات فارسی، جغد به عنوان سمبلی برای ویرانی و بدیمنی تلقّی گردیید ( 619: 4943

ت آتشی جغد و زاغ را با وجود شومی و نحوس. ندارندۀ های محرومی است که از جامعه طرد شده و جایگاشعر، نماد انسان

مثبت بیدل گشیته، ناشیی از    ۀ متباین با باورهای همگانی که در ذهن و ضمیر شاعر به اندیشۀ ستاید و این اندیشآنان می

 . اند دری این قشر جامعه را فراهم آورده به واکنش او در برابر کسانی است که موجبات آوارگی و در

 کبک 1-1

اند زییر  کوبیده/ رو راهای قافلهو جاده/ اندکج کرده/ های نفتلاز چشمه، سوی باغ دک/ دیزاشکن راۀ نهر در: گفتند

 .(439: آواز خاک)اند های غربت پرواز دادهبه دره/ بانگ راهای چابک خوشو کبک/ های سربسمِّ اسب

در شیعر آتشیی   (. 241: 4913کیوپر،  )« خیزی استکبک نماد باروری و حاصل» فرهنگ مصوّر نمادهای سنّتیدر 

اند بیه دلییل اشیغال کشیور     است که ناگزیر به کوچ اجباری گشته خواهان و مردمیای چابک، نماد مبارزان، آزادیهکبک

کشید کیه طنیین    بانگی بیه تصیویر میی   های خوش توسط بیگانه، جهتِ تصرّف منابع نفتی آن و شاعر این نماد را با کبک

آتشی خبر اکتشاف نفت و اشیغال  . ال بیگانگان از بین رفته استبوده و با اشغ روستاییآوازشان، طراوت و شادابی زندگی 

های سرب نیز اشاره به تمیدن جدیید و ماهیّیت سیربی آن     اسب .کشدگونه به روایت تصویر میکشور توسط بیگانه را این

بیه وجیود    ای در سبک زنیدگی آنیان  دارد، زندگی ماشینی و آمدن ابزارهای صنعتی به زندگی ایرانیان که تحوّل گسترده

 . آورده و آرامش زندگی روستایی را از آنان سلب کرده بود

 مرغ  1-0

/ جانم فسرد زیین شیب مکیروه   / چشمم فسرد زین ره متروک/ ام همه اندوهاینک نشسته/ من مرغ آتشم همه پرواز

آهنیگ  )می نگشود اشکی ز هیچ چش/ ها که سرودمآن دود قصه/ زین خواب یاوه بالم فرسود/ خانه قلبم خشکیدزین سرد

 (.92: دیگر

او در  .سیت توان از این تشبیه فهمیید کیه آتشیی خواهیان آزادی    می. کندشاعر خود را به مرغی آتشین، تشبیه می

روح امیدوار یاری دیگران است، امّا حاصل این نگرش و اندیشه تنها حسیرتی اسیت کیه در کیالم شیاعر      راکد و بیۀ جامع

 غیم ایین خفتیه   »: گویید  که نیما می جاشود آنف در اشعار شاعران معاصر دیگر نیز دیده میاین موتی. نمایانده شده است

مرغ آتیش  . با این فراز از شعر آتشی تجانس و همانندی دارد( 669: 4944یوشیج، )« شکندچند، خواب در چشم ترم می

-تفاوتی در قبال جامعه و به خواب غفلت فروا بیامّ. «پرواز»شاعر باشد با داللت بر ۀ قراری و نیروی بالقو تواند نماد بیمی
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. کشد به سردی و یأس مبدل شودچون آتشی شعله می رفتن دیگران، موجب گردیده تا امیدی که از وجود گرم شاعر هم

یابد که شعر و رسالت بخشِ شاعر در جهت هدایت جامعه است، امّا کسی را نمیهای روشنیدر حقیقت آتش نماد اندیشه

 .را بفهمداو 

است و سکوت و  روزگار شاعر  بسته  شعر، توصیف فضای خفقان و جامعه نیز مضمون کلی« های خالی دره»در شعر 

 :دهد تفاوتی مردم نسبت به ظلم را نشان می بی

ای میرغ  / جیا تا اسبِ تپش بیرانم آن / گشاییدانگشت چو صبح بر/ ره چراغ پاها برسینه/ پت شعله برفروزید ون پتچ

 (. 33: آهنگ دیگر)تا بگریزم ز جنگل بیم / آیینبگریزان فآهوی رم/ بشکن سنگ سیاه و پُر سیم/ منقارید سختسپ

در ایین بنیدها شیاعر بیا     . منید اسیت   آزادی و روزهای بهتری نیسیت، گالییه  ۀ شاعر از این که کسی به دنبال مطالب

و مبارزه علیه ظلم است هیر چنید ماننید شیعله کیم      پت شعله تحریک  پت. خواهد تحریک به قیام کند توصیف آزادی می

اومیت، شیجاعت و   خواهد تا با صیالبت اندیشیه، مق   گری است که آتشی از او می منقار نماد هدایت مرغِ سپیدِ سخت. باشد

لیم،  ها را از جامعه بزداید و مردمی را که از ترس اسیتبداد و اسیتیالی ظ   راه، استبداد، خفقان و تیرگی در ادامه  سرسختی

 .درند، نجات دهد تا بدین طریق خود نیز از محیط سرشار از رعب و خفقان رهایی یابدهراسان و دربه

 مکان  -9

گیرنید   ها نیز با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی جامعه، معنایی نمادین به خود میدر اشعار منوچهر آتشی مکان

 :شندک دچار ظلم و ستم را به تصویر می جامعه و از این رهگذر

 دشت  9-4

 (.99: آهنگ دیگر)تا بشکفد جهان سیاهم / ها بسوزد با اوتا دشت/ تا دامنش بگیرد آهم/ بادی ز کشت دور نیامد

سطحی پهنیاور  ۀ تمایزی اوّلیّه است و دیگر نشانبیۀ یکی نشان»: اساساً دشت در فرهنگ نمادها دارای دو نماد است

کنید تیا   شاعر آرزو میی « مرغ آتش»در شعر (. 494/ 4ج: 4943شوالیه، )شود و بایر که در پشت آن، حقیقت باید کشف 

تیا ظلیم و    -انقالبی که منجر به بهبود وضعیّت جامعه گیردد  -دشت بسوزد یعنی انقالب و طغیانی در جامعه پدیدار شود

هبیود وضیعیّتِ موجیود در    شاعر، بۀ در اندیش. کن کند و جهان تاریک شاعر در پسِ این انقالب شکوفا گرددفساد را ریشه

در حقیقیت شیاعر در مییان تیرگیی، آرزوی رهیایی و آزادی را در سیر       . شودست که جامعه متحمل آن می رنجِ سوختنی

هیای دور کیه   امییدی از آن گذشیته  ۀ است که شاعر آرزو دارد روزنی  کشت دور نیز، نماد باروری زندگی سنّتی. پروراند می

-های دور از دسترس شاعر باشد که به خاطر آن رنیج معه پدیدار شود و شاید نماد آرماناکنون نشانی از آن نیست در جا

 .های درونش رهایی یابدها از تیرگی یافتن به آنکند تا با دست های فراوان کشیده است و آرزو می

تینش  درد ز  هیر بیاد میی   / در خاطرات وحشی خود مانده غرق خیواب / مطرود و دل گرفته همان دشت تشنه است

 (.42: آهنگ دیگر)های آفتاب بیچاره مانده زیر نفس/ ای، چو مرگپاره

ای که به دنبیال   چون تشنهآتشی هم»در ظاهر توصیف اقلیم جنوب و مظاهر طبیعی آن است « دشت انتظار»شعر 

« کنید میی جویید و شیعرش را از حسیرت آن پُیر     های خالی و خیاموش میی   سراب بدود سبزی و خرّمی را از ورای بیابان

گرفتیه دوری او را از میردم    امّا در معنای نمادین، دشت نماد شاعر است کیه صیفت مطیرود و دل   (. 441: 4914تمیمی، )

شیود؛ یعنیی   کند، به همین دلیل در خیاطرات وحشیی خیود غیرق میی     دهد و خود را با آنان بیگانه احساس مینشان می

باشد که با روی کار آمدن هر  ساکن و منفعلی ۀ تواند نماد جامعمی از طرف دیگر دشت. گیرد گیری و انزوا پیش میگوشه

که دشت در این بنید  دلیل این. شود دهد و دچار مرگ تدریجی می قدرتی، بخشی از هویّت و اقتدار خویش را از دست می

اعر نیز به دلیل ایجاد خود ش. گوی وجدان جامعه هستندسخن ،تواند شاعر یا جامعه باشد این است که شاعراناز شعر می

 .همانی داردصمیمیّت در بیان، با جامعه احساس این

-هیای خیواب غبیار    در دشت/ ها بگذرتاب گردنهواز پیچ/ ام بنشانبر پشت ابر وسوسه/ ای جادوی شراب مرا بشکن

 (.49: آهنگ دیگر)افشان 
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خود که رسالت و بیداری است غافل مانیده   های است که از وظیفزدهغفلت افشان، نماد جامعهغبار های خوابدشت

خواب بیرای دشیت یعنیی    . گیرداست که بر سر راه شکفتن او قرار می حوادث یا موانعی ها برای او همهوتاب گردنهپیچ و

رفته از خیود واکنشیی   های از دستفرما شده و موجب گردیده است تا در مقابل ارزشرخوت و سکونی که بر جامعه حکم

  .که شاعر در پیش داردۀ گردنه نیز نماد مشکالت و موانع جامعه است و نشانگر سختی را. ندهد نشان

 باغ 9-1

تیا مشیهد   / خواب و هیول و حیرص   تا انتهای هاویه/ تا مطلع فراق-/ تا مشرق مخافت!.../ «منتظرهغیر»های ای باغ

 (.239: آواز خاک)نمانده است ۀ را/ -چراغ

ای از مراحل معنوی اسیت کیه بیا طبقیات     آن مرحله مرکز کیهان بهشت آسمانی و نشانه، بهشت زمینی»باغ نماد 

 (44/ 2ج: 4944شوالیه، )« بهشت ارتباط دارد

آوردن  تواند به شیکفتن و سیر بیر    منتظره بودن میغیر. خواه جامعه استهای آزادیمنتظره، نماد انسانهای غیرباغ

کننید و خیود آزادی نییز بیا     ه باشد که به امید رسیدن به روشناییِ آزادی، تیالش میی  خواهانی اشاره داشتناگهانیِ آزادی

گونیه کیه    توان حقیقیت را آن روشناییِ آزادی، میۀ نمادهای مطلع فراق و مشهد چراغ نشان داده شده است؛ زیرا در سای

ن به آن است؛ زیرا آزادی برای شایسته است، مشاهده کرد و هدف شاعر از آوردن مشهد چراغ، قداست و معنویّت بخشید

  .او فرصتی برای رویش و زایش دوباره است

 باغچه 9-9

آواز )خوش خوش بخواند آییا؟  / دمان عیددر دم-/ آواز چار گز کفن نو/ ماۀ خشکیده یاس باغچ-/ بیداد شوره کِشته

 (. 243: خاک

و آرزوها را در آن خشکانده است، امّا شیاعر   ها و امیدهاگل شاعر است که ستم و بیدادگری همهۀ باغچه نماد جامع

ست که تخم شوره را در جامعه کاشته است و حتّی در بهیار نییز امیید روییش دوبیاره را      گوید استبداد باغبانیبه طنز می

 .متعارف فعل کِشتن است برای شوره که آفت باغ استآمیز آن به خاطر کاربرد غیربیان طنز. ندارد

  سردخانه 9-1

اشکی ز هییچ چشیمی نگشیود    / ها که سرودمآن دود قصه/ زین خواب یاوه بالم افسرد/ سردخانه قلبم خشکیدزین 

  (.92: آهنگ دیگر)
شاعر اسیت   کننده ی اشعار آگاهرمق، سرخورده و ناامید است و دود نیز به معنی تأثیرگذاربی خانه، نماد جامعهسرد

سیردخانه  . شودرد و آنان را از خواب غفلت برهاند، امّا آرزوی وی محقق نمیخواهد بدان وسیله اشک مردم را درآوکه می

تفاوتِ جامعیه، افسیرده و   با حقیقت دود که معنای آتش در آن نهفته است در تضاد است و شاعر خود را در برابر مردم بی

 .کندامید احساس مینا

 هارستنی  -1

  نخل  1-4

وهیواییِ  مقاومت نخل در برابر شیرایط بید آب  . وری در زندگی جنوب استخیزی و بارآنخل بارزترین ویژگیِ حاصل

چنین هم. کنندخواهانی باشد که در برابر فنا شدن تاریخِ زندگیِ گذشته مقاومت میتواند نماد مبارزان و آزادیجنوب می

رحم نییز  ستبدادِ خشکِ بیدر ا. تواند بروید و محصول دهدزندگی در اقلیم جنوب شرایط دشواری دارد که فقط نخل می

توانند به حیات خود ادامه دهند که مانند نخل مقاوم باشند و در نهایت سختی و تنگنا بتوانند جایگاه هایی میفقط انسان

 :خود را در جامعه تثبیت کنند

شیعر  / دیید زیرا اگر در شعر حافظ، گُل نکر/ حسرت میندوزید از دشنام هر باد/ زاران های سوخته در ریگای نخل

 (.23: آهنگ دیگر)من این ویرانه، پرچین شما باد 
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نخل سوخته به ظاهر طبیعت جنوب است، امّا از نظر نمادین مردم فراموش شده و اختصاصیاً خیود میردم جنیوب،     

دعیوت  هیا  اند و شاعر از آنهای محروم و فقیرِ جامعه است که در برابر تهاجم بیگانه ایستادگی کردهچنین نماد انسانهم

 .خواند مالیمات فرا میها را به پایداری در برابر نادر حقیقت آن. کند که از حوادث و فاجعه نهراسندمی

گییرد و   نخل از معنای متداول و قاموسیی خیود فاصیله میی    . پردازد در این قطعه، آتشی به خلق موقعیتی دیگر می

 : شود تبدادی جامعه میبینی جدید با توجّه به فضای اس نو و جهانۀ مبین یک اندیش

باید امید / آن دختر یتیم قبیله، را -/ شکستهآن نخل پر/ در ملتقای چار کویر خشک/ در چار راه طوفان/ آن دورها

 (.243: آواز خاک)در دل بماند آیا؟ / از این همه غنیمت و خلعت -/ چارقد سبزی

شاعر دختر یتیم قبیله . اندوم و تحت ستم واقع شدههای معصومی باشد که مظلتواند نماد انسانشکسته مینخل پر

توان این تشبیه را به کل افراد جامعه تعمیم داد که امیدهای کوچک آنان نیز بیه  می. کندشکسته تشبیه میرا به نخل پر

ۀ سیید ها و آرزوهای پاک مردم سرزمینش است، آمال و آرزوهیای بیه ثمیر نر   شاعر که انعکاس خواسته. رسد سرانجام نمی

ترین نماد بارآوری و برکت است کیه از دیگیر نقیاط اییران متمیایز       نخل در جنوب، مهم. کندها را در اشعارش بیان میآن

پردازد که در برابر خشونتِ طبیعتِ جنیوب و ییا خشیونت    شاعر به کمک همین نماد به ستایش مردم جنوب می. شودمی

 .ست که از بیگانه بر تن دارندشکستگی نخل به خاطر زخمیو پرشوند میتهاجم بیگانه، ناگزیر به ایستادگی 

  گل 1-1

در شیعر شیاعران کالسییک،    . ها و گیاهان در شعر شاعران در مقیاسی وسیع و بیا تنیوّع فیراوان حضیور دارنید     گل

شرایط حاکم بیر جامعیه،   معاصر با توجّه به ۀ ها در قالب استعاره، کنایه و تشبیه بوده است، امّا در دوربیشترین کاربرد گل

رو آتشی در کاربرد نمیادین طبیعیت در شیعر معاصیر اسیت، منیاظر زیبیای        نیما که پیش. اندمعنای رمزی به خود گرفته

ها برای بیان اهیداف اجتمیاعی و سیاسیی سیود     خورند و از آناشعارش فراوان به چشم می در هاطبیعت و به تبع آن گل

 .جسته است

گیرنید، روح   ای است که میورد تهیاجم دشیمن قیرار میی     معاصر، اغلب نماد مبارزان نوخاستهگل در شعر شاعران  

هیا و گیاهیانی کیه از    آتشی نیز با توجّه بیه اقلییم جنیوب، گیل    . شونددهند و پژمرده میطلبی خود را از دست میمبارزه

داند که بسیار شکننده بیه نظیر   میۀ خواهای نوخاسته و آزادیاند نماد انسانسختی و تنگنای طبیعت جنوب سر برآورده

 :مانندآورند و از رسیدن به آرزوهایشان محروم میرسند؛ دربرابر استبداد سر تسلیم فرود میمی

وز / آسا بر او تاختیه بیاد  وحشی/ از خزان دیده باغی که اینک/ پر نفرسوده در ابر ابهام/ پنجه نفشرده بر شاخ یاقوت

 (. 33: آهنگ دیگر)شعرم چه دارد به منقار  مرغ/ فرو برده در دامن خار سر/ گیر، هر گلهراسی نفس

: 4913کیوپر،  )« کودکی یا ناپایداری زنیدگی هسیتند  ۀ ها تصویرگر ویژگی شکنندگل» فرهنگ نمادهای سنتّیدر  

اند و برده دامن خار فرومردم است که از بیم و هراس، سر به ۀ خواهان یا عامامّا در این بند از شعر، گل نماد آزادی(. 949

 . آید دهندگی به شمار می شود و نمادی از محافظت و پناه این خار در برابر گزند حوادث، مأمنی برای گل محسوب می

انید، ییارای ایسیتادگی در برابیر     در حقیقت مردم در برابر خشونت حاکم بر جامعه از طراوت زندگی محیروم مانیده  

زده در حیال  ظلمیت  جامعیه  شاعر هیجانِ سیرودن را در . طلبی نداردکس شهامت آزادیچخشونت استبداد را ندارند و هی

-در واقع آتشی خود را مانند مرغیی میی  . گرایدبخش، به خاموشی میاش برای سرودن شعر امیدبیند و انگیزهنابودی می

 .ای بسرایده در استبداد، ترانهرفتهای فرورفته در خار، یعنی برای انسانهای فروتواند برای گلداند که نمی

 :کشد فساد و ظلم را به روایت تصویر می های جامعه و سیطره و نابسامانی یا در این بند آتشی گسست

هر دوست کو فشارد دست مرا بیه  / های آهنینخالی شده است سنگر زین/ شمشیر مرده است! اسب سفید وحشی

هیا شیکفته گیل    بر پنجه/ های سرخها شکفته گل جامدر قلعه!/ ید وحشیاسب سف/ مار فریب دارد پنهان در آستین/ مهر

 (.24-23: آهنگ دیگر)پیچیده دور بازوی مردان طلسم بیم / ها زده زنگارفوالد قلب/ های سیمسکه
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-شود یا تغییر شکل قطرهنگاری مسیحی همانا جامی است که خون مسیح در آن جمع میدر شمایل»گل سرخ 

در ارتباط با خون ریخته، اغلب به عنوان »و ( 14/ 2ج: 4944شوالیه، )« های مسیح استیا نماد زخم های این خون و

 (. 13: همان)« شودنماد عرفانی تولّد دوباره ملحوظ می

امّا در شعر آتشی با توجّه به قراین و شواهد شعری از معنای رایجی که شاعران معاصر، متناسب با مفهوم نمادین 

گوید که با های سرخ در قلعه سخن می آتشی از شکفتن گل جام. گیرد کنند فاصله میاستفاده می نمادها گفرهنآن در 

های سیاسی در است که مردمش در اثر سرخوردگی ایطلبیِ جامعهخواری و لذّتساختار و روند شعر، نماد باده توجّه به

شکفتن . کنند دیگران شادخواری می ریختهبر خونِ به ناحق لبیطرتفساد و عشۀ اند و در سایرفتهفروۀ خوامرداب هوس

طلسم . ها بدین معناست که زراندوزی و منافع مادی برای مردم در اولویّت قرار گرفته استهایِ سیم بر پنجه گلِ سکه

زیرا متعاقبِ آن  مرداد حاکم شده بود؛ 24است که بر جامعه پس از کودتای  فضای امنیّتی شدیدی دهنده هم نشانبیم 

کرد و حتّی دوست هم در کس بر دیگری اعتماد نمیخفقان و سانسور شدیدی بر جامعه حاکم شد که در اثر آن هیچ

است، امّا در چنین شرایطی، مردم  بستگیاتّحاد و هم هدر واقع فشردن دست نشان. شدلباس کینه و دشمنی ظاهر می

شود، احساس ناخوشایندی پوشانند و شاعر از هر چه که به او نزدیک میرنگ میبستگی خود را در لوایِ فریب و نی هم

 . کندآتشی از این بند، حس اندوهبار شکست و نیرنگی که بر جامعه سایه افکنده است به خواننده القا می. دارد

فاع از هویّیتِ خیود در   است که در مبارزه با بیگانگان در د نیز شقایق سرخ، نماد خون ناحق عبدو« ظهور»در شعر 

 :نبرد نابرابر با توطئه و دسیسه ریخته شده است

-از تپه/ های آن سوی گزدان خواهد آمداز تپه/ اش، هنوز مدال عقیق زخمبا سینه -/ آیددوباره می« جط»عبدوی 

: آواز خیاک )گیل داد  / «عبیدو »ستبر  بر سینه/ و ده شقایق سرخ/ ل کردنارفیقان گ« ده تیر»/ ناگاه/ جاکه آن/ های ماسه

296.)  

ۀ ای که برای دادخواانتقام گیرنده. «ظهور»در سطر اول هماهنگ است با نام این شعر؛ یعنی « آیدمی»فعل مضارع 

در حقیقیت شیعر   . بخیش شیجاعت باشید    شده ارائه دهد که الهیام واژگون جامعه خواهد آمد تا تصویری مثبت از عبدو در

-گران به جای مظلومان است که حس انتظاری را در شاعر تیداعی میی  کشی و ستایش ستمسکوت در برابر حق« ظهور»

و زخم او از آن ستم به  برابر از جنس خود مردم و ذهنیّتی که بر آنان حاکم است بجویدکند تا آرمان خود را در اتفاقی نا

دنبیال حیس انتقیامِ     شیی در ایین شیعر بیه    آت .مدالی گرانبها تشبیه شده؛ یعنی افتخاری که نصیب او و جامعه شده است

 .برخیزد از خون ناحق عبدوۀ ای است که باید روزی به دادخوا شده گم

 .شوددهد به این مقدار اکتفا میهای بیشتر شعری نمیون این پژوهش مجالی برای نمونهچ

 گیرینتیجه

کلمیات بیه دلییل بیار فرهنگیی و      . سیت از جمله دالیل پدید آمدن نماد در شعر، در خود زبان و کلمات آن نهفته ا

چنین به دلیل پیچیدگی روان انسان، شیاعر را  کنند، هماجتماعی که در خود دارند، تصاویری که در ذهن شاعر ایجاد می

 عادی خود نتوانید احسیاس و عاطفیه    شود که زبان در هنجار نماد از جایی آفریده می. دهندگرایی سوق می به سمت نماد

معاصر، اختناق حاکم بیر جامعیه و فقیدان     اصلی روی آوردن به نماد در دورهالبتّه یکی از دالیل . صویر بکشدشاعر را به ت

گرایی شاعران، در بییان   تواند به دروندلیل دیگر می. های شاعرانه است آزادی بیان برای بازنمودن مسایل جامعه و اندیشه

هایی که در ذهن دارند زبان نمیادین را یکیی از ابزارهیای بییان     یشهشعری بازگردد، بعضی شاعران به دلیل پیچیدگی اند

در این راه هر شاعری که ذخایر واژگانی . برندشان از نماد بهره میبه دلیل زیباتر القا کردن مفاهیمۀ کنند و گاانتخاب می

لبتّه پختگی زبیان شیعری شیاعران    ا. تر خواهد بودتری داشته باشد، موفّقهای انسانی و اجتماعی گستردهبیشتر و دغدغه

هیای  عری و هنیری در دوره رسد، یعنی زبان شپردازی به اوج خود می و استعاری در نمادۀ نیز با عبور از کاربردهای تشبی

زبان فارسی از جمالت عاطفی ساده به سمت تشبیه حرکت کرد، بعد از تشبیه زبان شعری، بالغیت بیشیتری پییدا     اوّلیّه

ها در زبان از پویایی به تکراری بودن رسیدند نماد کیه تکامیل تشیبیه و فشیرده     ه رسید و وقتی که استعارهکرد به استعار
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اش ماننید شیاملو، اخیوان،     در شعر معاصر، نیما و پس از او شاگردان برجسیته . ها گردیدگزین آنشدن استعاره است جای

 .فروغ و آتشی هر کدام بر نمادهای شعر معاصر افزودند

تیر و دارای  تیر، نمیادین  مقایسه با شعر مشروطه که از بیان هنری کمتری برخوردار بود شعر بعد از نیما هنیری در  

ا های اجتماعی نیز نمیاد ر های ذاتی و درونی خود به دلیل اندیشه ابهام بیشتری شد و در این میان آتشی عالوه بر ویژگی

 .کرده است بیان شعری استفاده به عنوان یکی از اشکال برجسته

مالحظه شد که آتشی از نماد برای رسیدن بیه اهیداف و مقاصید خیود     « آهنگ دیگر و آواز خاک»با بررسی اشعار 

های محیط پیرامون خویش الهام گرفته تا معضالت جامعیه و درد میردم خیود را انعکیاس      وی از پدیده. سود جسته است

  ها به خود اختصاص داده به نسبت نمادهای پرندگان، مکان و رستنیدر این میان نماد حیوانات بیشترین کارکرد را . دهد

بیشیترین  « گیرگ »در نمیاد حیوانیات   . اند های بعدی کارکرد نمادین قرار گرفته و سایر نمادها به ترتیب اولویّت در مرتبه

 ر قسیمت مکیان  د ،«میرغ »در نمیاد پرنیدگان   . کنش و کارکرد را از منظر نمادهای سیاسی به خود اختصاص داده اسیت 

آتشی از طریق ایین عناصیر   . کاربرد بیشتری به نسبت نمادهای دیگر داشته است« گل»ها نیز و در نماد رستنی« دشت»

نگیاه عمییق بیه درد    . دهید  های خود را در راستای مسایل سیاسی و اجتماعیِ جامعه بازتاب میی  اندیشهمتنوّع و گوناگون 

معاصیر قیرار داده    شاعران برجسیته ۀ او را در زمر ...های جامعه وعدالتیت، بیان بیدسدردی با مردم فرومردم جامعه، هم

 . مردم و جامعه باقی بگذارند توانستند نقش ماندگاری در سینه اند واست که پیرو سنّت نیمایی بوده

   توضیحات

1.  Symbol
4  
ها الفاظ و تعابیر را در نظر خواننده یری آنشود که هنرمند با به کارگ هایی گفته میزدایی به روشآشنایی.  2

 افزاید دهد و به تأثیرگذاری متون ادبی میبیگانه و ناآشنا جلوه می

 

Shklovsky 3. 

Herbert Read 4. 
جا به همان شکل عبدو مرد شجاعی بود از شتربانان دشتستان که ، در این...مصغر عبداهلل یا عبدالعلی یا. 3

آخر خوانین محل با حیله در لباس دوستی او را کشتند . بردنداشت و همه از او حساب میشهرت زیاد در شهامت د

 (.296: 4931آتشی، )

 (.294: همان)درخت وحشی در جنوب . به فتح اوّل و سکون دو حرف آخر .6
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 دو شخصیّت کلیله و دمنه  کاوانۀبررسی تطبیقی روان

 (آلفرد آدلر نظریه بر پایه)
 دکتر اسماعیل نرماشیری                                                                                                   

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه والیت ایرانشهر                                                         

 نورملک مالزهی                                                                                                                          

 ی  ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه والیت ایرانشهردانشجوی کارشناس                                        

 چکیده

این . پردازد شناسی میشناسی است که به بررسی ادبیّات از دیدگاه روانای از دانش روانشناسی ادبیّات، شاخهروان

نثر  نه از آثار ارزندهکلیله و دم. دده های اثر را مورد بررسی و تحلیل قرار میهای روانی  نویسنده و شخصیتشاخه، حالت

. اندبرده  فارسی است که سرشار از دانش و حکمت است و در قرون متمادی نزد اهل خرد گرامی بوده و همگان از آن بهره می

برخی از . شناسی بررسی کردهای مختلف ازجمله روانتوان آن را از جنبهاین اثر از زبان جانوران و حیوانات است و می

-آفرین هستند و فرو توجیه کار، محتاط، خویشتن دار، فرافکن وتوز، فریبکینه ن اثر نسبت به یکدیگر بدگمان،های ایشخصیّت

دو شخصیت کلیله تطبیقی در این تحقیق ما به بررسی . پیروزی و موفقیّت خود می دانند منزلۀافتادن و انداختن دیگری را به 

 .کنیمآلفرد آدلر بررسی میۀ کاواندیدگاه روانایم و رفتارهای آن دو را از و دمنه پرداخته

 شناسی ادبیّات، کلیله و دمنه، آلفرد آدلرروان: هاکلیدواژه

 مقدّمه

گیری ادبیّات را نام ببریم، بدون شک جامعه و روان فرد از سهمی برابر برخوردار اگر بخواهیم دو عامل اصلی شکل

کند، اثرخود بیان میچه را که نویسنده در و روان آفرینندۀ خود هستند و آن ذهن متون ادبی ساخته و پرداخته. بودخواهند 

. کندشناسی نیز اهمّیّت پیدا میگونه است که در کنار سایر انواع نقد ادبی، نقد رواناین. باشندشخصیّت وی می نشان دهنده

شناسانه باطرح مطالبی در باب ناخودآگاه شخصی واننقد ر»شناسی نسبت به سایر انواع نقد ادبی این است که امتیاز نقد روان

اگر ادبیّات . گویانه و رازآمیز بخشیده استو جمعی، صور مثالی و امثال این در آثار ادبی به نقد ادبی عمق و نوعی جنبۀ پیش

ن آدمی و جزء علوم انسانی است به یک اعتبار به سبب آن است که محصول ذهن آدمی است و چه علمی برای مطالعۀ ذه

-دمنه از آثاری است که قابلیت تحلیل و بررسی روانوکلیله (241:4941شمیسا،)«شناسی؟تر از روانهای آن شایستهفرآورده

آلفرد آدلر و بحث شناسی فردی روان ودمنه را با توجه به نظریهقیق ما برآنیم تا دو شخصیت کلیلهدر این تح. کاوانه را داراست

 .ارت وی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیمحق مربوط به عقده

 بحث

 مباحث نظری -4

آلفرد آدلر  .باشد حقارت می به عقده آلفرد آدلر و بحث مربوط شناسی ادبیات، نظریهی مهم روانهایکی از نظریه

ای پیش هپزشکی اتریشی بود که در آغاز با فروید هم عقیده بود ولی پس از مدتی از او جدا شد و راه تاز (4391-4411)

در حالی که . آدلر و فروید در بسیاری جهات در مقابل یکدیگر قرار گرفتند»..شناسی فردی را بنیان نهادگرفت و مکتب روان

 بخش اساسی نظریه. گیری آدلر بر آینده استوار بودداد، جهتفروید نقش گذشته را در تأثیرگذاری بر رفتار مورد تأکید قرار می

آدلر معتقد . دهد، در حالی که آدلر بر وحدت شخصیّت تأکید داردهای جداگانه تشکیل میصیّت بر بخشفروید را تقسیم شخ

از دیگر اختالفات .. .شودعوامل اجتماعی تعیین می شناختی غریزه، بلکه به وسیلهاست رفتار انسان نه به وسیله نیروهای زیست
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تأکید ۀ های ناخودآگاه رفتار تأکید دارد،آدلر بر خودآگا کننده روید به تعییندر حالی که ف. استۀ آدلر با فروید، اهمیّت خودآگا

 (36:4944،قبادی) «.کندمی

که سه سال بیشتر نداشت برادرش در کنار تخت وی از دنیا آدلر در کودکی به نرمی استخوان مبتال بود و در حالی  

در نتیجه، ». تر بودند احساس حسادت داشتد که از وی سالمآدلر نسبت به برادر بزرگترش و سایر کودکان هم سن خو. رفت

رغم او به. های جسمانی خود را جبران نمایدهای حقارت سخت تالش کند و ضعفتصمیم گرفت برای غلبه کردن بر احساس

. ها ملحق شودورزشها و عرضگی، و فقدان جذابیّت، که میراث بیماری او بودند، خود را وادار ساخت تا به بازیکوچک، بی ۀجث

  (449:4932شولتز،)« .او به تدریج پیروز شد و به احساس اعتماد بنفس وپذیرش اجتماعی دست یافت

احساس  او هر تالش انسان در نتیجه بر اساس نظریه. داندس حقارت میهای انسانی را احساتالش همه آدلر منبع

 اصول عمده . دهدت تبدیل شود از خود رفتارهای نابهنجار نشان میحقار  هرگاه این احساس حقارت به عقده حقارت است و

 :توان عبارت دانست ازاو را می نظریه

خود  -1زندگی  شیوه -6ۀ خودآگا -3حت اجتماعی مصل -4غایت و غرض خیالی  -9جویی برتری -2حقارت  -4

 (49:4913سیاسی،) «(خلّاق)

این دو ویژگی . راساس دو ویژگی عمده، چهار تیپ شخصیتی را ارائه دادندوی، ب یروان آدلر با مطالعه روی نظریهپ»

:عمده عبارت است از

 فعاّل بودن دربرابر منفعل بودن  -2سازنده بودن در مقابل مخرب بودن  -4

 :توان به چهار دسته تقسیم کردها، افراد را میبراساس این مالک

گونه افراد از باالترین میزان سالمت روانی برخوردارند، با دیگران ارتباط به اعتقاد آدلر این: افراد فعال و سازنده -4

 .کنندپذیرند و برای حل مشکالت دیگران تالش میسازنده دارند، دیگران را می

نفس الزم را بهکنند، اعتمادها افرادی هستند که درارتباطات اجتماعی منفعل عمل میاین: افراد غیرفعّال و سازنده -2

 .ارند و در عین حال اگر بتوانند با دیگران همکاری دارند و درصدد ایجاد اشکال برای دیگران نیستندند

سبک زندگی . این افراد با دیگران ارتباط سالمی ندارند و تمایل به از میان بردن دیگران دارند: افراد فعّال و مخرب -9

در کارها منفی بوده و دائما درصدد . دهندن رقابت را ترجیح میجای همکاری با دیگرااین افراد بصورت رقابتی بوده و به

 .کارشکنی و انتقام گرفتن از دیگران هستند

کنند و این افراد درصدد قبول مسئولیتّی نیستند، برای دیگران کارشکنی نمی: و مخرب ]غیر فعّال[افراد نافعال -4

کنند و پرخاشگری خود را گونه افراد دائماً افراد دیگر را سرزنش میاین . آیندحال درصدد حل مشکل دیگران نیز برنمیدرعین

 (446-441:همان)« .دهندصورت انفعالی بروز میبه 

برد که عبارتند از منش پرخاشگر و منش غیر پرخاشگر و سپس صفات آنها را همچنین آدلر دو نوع منش را نیز نام می

 : صفات منش پرخاشگر». شمردبرمی

 (499-4913:434 ،آدلر)« تنفّر -رشک ه -حسادت ج -طلبی بر و جاهتکبّ  -الف

آن دسته از صفات منش که در تخاصم آشکارا با انسان نباشد، »گوید وی در مورد صفات منش غیر پرخاشگر می       

رسد که این جریان می نظربه. گیردصفات منش غیر پرخاشگر قرار می ای خصمانه منزوی کند، در زمرههبلکه انسان را به گون

 (464:همان)« .تخاصم به صورت یک جانبه است و ما متأثر از نوعی انحراف روانی هستیم

کاهش  غرایز رام نشده به منزله -د (ترس)بزدلی -اضطراب  ج  -انزواطلبی ب  -الف»: و امّا صفات منش غیر پرخاشگر

 (464-414:همان)« .انطباق

های مختلف را انه آنچه که اهمّیت بیشتری دارد، این است که بتوان کنش شخصیّتشناسهای رواندر تحلیل      

 . شوندگر میهای روانی یک فرد در کنش او جلوهچرا که شخصیّت و ویژگی. بررسی کرد

 کلیله و دمنه  -1
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ح پایینی قرار داشته و با یی بودند که از نظر اجتماعی در سطآید، از خانوادهکلیله و دمنه، آن چنان که از داستان برمی

کردند که دارای نظام اجتماعی سنتی بود و  یی زندگی میها در جامعهآن. اندمقامات بلند پایه و سران حکومت ارتباط نداشته

ها از نظر اجتماعی در سطح پایینی بودند در دل دمنه ریشه این حس که آن. ساالری نبودرسیدن به قدرت براساس شایسته

 ها را تشدید کرده، بهآن ،های حقارتناتوانی در غلبه کردن بر احساس». برطرف نشده و تبدیل به عقده شده است دوانده و

ها را در مسیر های حقارت  را کنترل کند و آنهرگاه فرد نتواند احساس (446:4932شولتز، )« .شودحقارت منجر می عقده

دیل به عقده شده و فرد برای جبران آن ها رفتارهای ناهنجاری از خود نشان ها به تدریج تبدرست به کار بگیرد، این احساس

مانند دمنه . پرهیزداما برخالف دمنه، کلیله شخصیتی است که به وضعیت موجود خود قانع است و از ریسک می. دهدمی

کار است و از اینکه  محافظه کلیله شخصیتی. کند دارای احساس حقارت است امّا تالشی برای جبران و رسیدن به برتری نمی

در مقابل، دمنه شخصیّتی انقالبی است که از وضعیت خود ناراضی است و تالش . هراسد برای رسیدن به برتری تالش کند، می

 .زندکند تا به وضعیت مطلوب دست پیدا کند و برای رسیدن به آن دست به اقداماتی میمی

هایی ازاین رفتارها را کنیم و نمونه زند، اشاره میه از کلیله و دمنه سر میدر این قسمت به برخی از این رفتارهایی ک 

 .کنیمنیز ذکر می

  :جوییبرتری

برتری جویی نشأت گرفته از احساس حقارت . نامدجویی میرفتار آدمی را در زندگی، اصل برتری ترین انگیزهآدلر اصلی

کریمی، ) «.پذیر نیستندگیرد و این دو از یکدیگر تفکیکه میحقارت سرچشم جویی در اساس از عقدهبرتری». است

دهد و در راه  اگر فرد بتواند این احساس را کنترل کند،  برای رسیدن به برتری از خود رفتارهای ناهنجار نشان نمی( 39:4943

ود، در راه رسیدن به برتری به برتری ش اما هرگاه فرد دچار عقده. رسیدن به مقاصد خود خواستار از بین رفتن دیگران نیست

 :توان دیدحقارت را می ه در رفتار دمنه آثار وجود عقدهچنانک. هر کاری دست خواهد زد

که به ملوک نزدیکی جوید برای طمع قوت نباشد که شکم به هر جای و به هر چیز پر بدانستم لکن هر: دمنه گفت»

قناعت از  قرب به ملوک رفعت منزلت است و اصطناع دوستان و قهر دشمنان؛ وت فایده  هل بطنُ عمرٍ غیرُ شبرٍ لمطعم؟ شود، و

 دنائت همّت و قلّت مروّت باشد

 از دنائت شمر قناعت را

 

 ست آز ؟همّتت را که نام کرده

 

 ای بهایم معدود گردد، و چون سگ گرسنه که به استخوانی شاد شود و به پاره که را همّت او طعمه است در زمرهو هر 

 نان خشنود گردد،  و شیر باز اگر در میان شکار خرگوش گوری بیند دست از خرگوش بدارد و روی به گور آرد

و هر که به محلّ رفیع رسید اگرچه چون گل کوتاه زندگانی باشد عقال آن را عمر دراز شمرند به حسن آثار و طیب      

منشی، ) «.پاید به نزدیک اهل فضل ومروّت وزنی نیارد چه چون برگ سرو دیرذکر، و آنکه به خمول راضی گردد اگر

4914:69-62) 

خواهد این ضعف خود را جبران کند و به خود در سطح پایینی قرار دارد و می دمنه از نظر نظام طبقات جامعه     

رای ضعیف و عقل رساند، و هر که را  هر که نفس شریف دارد خویشتن را از محلّ وضیع به منزلت رفیع می».برتری برسد

و ما »کند تر این انحطاک را بیان میو چند سطر پایین( 64همان،) «سخیف است از درجت عالی به رتبت خاص گراید

 (همان) «.سزاواریم بدانچه منزلت عالی جوئیم و بدین خمول و انحطاط راضی نباشیم
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د به مراتب عالی برسد، هدف اصلی زندگی او اند و او خواهان آن است که با جد وجهعالی نداشته اسالف دمنه رتبه

عنوان واقعیت اساسی زندگی توصیف کرد برتری هدفی اساسی تالش برای برتری را به آدلر عقیده»رسیدن به این برتری است 

 (444:4932شولتز، )« .کنیماست که به سمت آن تالش می

تدریج و ترتیب و جدّ و جهد اند، بلکه بهور نداشتهاصحاب سلطان و اسالف ایشان همیشه این مراتب منظ: دمنه گفت»

 (63:4914منشی،)« .کوشمجویم و از آن جهت میاند، و من همان میآن درجات یافته

آن   جامعه. کند رسیدن به برتری نمی دارد، اما باز هم تالشی برای رفع این محرومیّت وۀ کلیله از وضعیّت موجود آگا

به همین دلیل . است و تضاد طبقاتی وجود داشته این وضع باعث شده است که کلیله چنین بار بیاید ای بیمار بودهزمان جامعه

پادشاه بر اطالق اهل فضل و مروّت را به کمال : کلیله گفت که». دهد تا از نزدیکی به شیر بپرهیزداست که به دمنه هشدار می

د که در خدمت او منازل موروث دارند و به وسایل مقبول متحرّم کرامات مخصوص نگرداند، لکن اقبال به نزدیکان خود فرمای

 (همان) «.تر باشد درآویزدچه نزدیکباشند، چون شاخ زر که بر درخت نیکوتر و بارورتر نرود و بدان

افرادی که روح بندگی ». پذیر است که به وضعیّت موجود قانع استدر مقابل برتری طلبی دمنه، کلیله شخصیّتی سلطه

-این افراد وقتی از دستورات دیگران اطاعت می. ابتکار عمل نیاز است، سازگاری ندارند هایی هم که به قوهرند، در موقعیّتدا

های ذلیل کند و به ناچار در پی موقعیّتمقررات دیگران زندگی می فرد ذلیل با قوانین و. آسایش دارند کنند، احساس راحتی و

 (176:1379آدلر،) «.کننده است

یابیم و از آن طبقه نیستیم که ایی میما در درگاه این ملک آسایشی داریم و طعمه»: گویدبه همین دلیل است که می

 ( 64-4914:62منشی، ) «.به مفاوضت ملوک مشرف توانند شد

سخت  دیگری است احساس آرامش دارد و راه رسیدن به برتری و رفع این محرومیّت را بسیارۀ که تحت سلطاو از این

اگر رای تو بر این کار مقرّر است و عزیمت در امضای آن مصمّم باری : کلیله گفت».داردداند و دمنه را از این کار برحذر میمی

داند و درجواب اما دمنه برخالف او راه رسیدن به برتری را فقط خطر کردن می «.نیک بر حذر باید بود که بزرگ خطری است

 (66-61: همان)« .ز خطر بپرهیزد خطیر نگرددهر که ا»: گویدکلیله می

 :زند دست به کارهای بزرگ می (برتری)هایی است که برای رسیدن به هدف خود دمنه از آن دسته آدم

 لوال المشقهُ سادَ النّاس ُ کلهم

 از خطر خیزد خطر زیرا که سود ده چهل

 الجودُ یفقرُ و االقدامُ قتِالُ 

 ارگانبرنبندد گر بترسد از خطر باز

 (61همان،)                                

زند امّا کلیله از قرار گرفتن در شرایط طوری که مالحظه شد دمنه برای رسیدن به برتری دست به اقداماتی میهمان

 . برتر هراس دارد

 حسادت

باشد برهم زدن  یاد مییک نوع حسادت، لجاجت یکدندگی ز»باشد، حقارت حسادت می یکی از صفات فرد دارای عقده

ثبات این صفت دلیل، محدودیّت آزادی دیگران و انقیاد متعاقب آن بعضی از اشکال متغیّر و بیتفریح دیگران، مخالفت بی

 (33:4943،آدلر، به نقل از  قوام) «.منش هستند
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جا که فرد احساس آن. یکی از صفات منش که در تمام عمر با انسان همراه است»: گویدآدلر درمورد حسادت می

 (432:4913آدلر، ) «.کنددهند یا مورد تبعیض قرار گرفته است، حسادت بروز میکند دیگران به او اهمیّت نمی می

کند ازجانب شیر مورد تبعیض قرار گرفته و وقتی که دمنه احساس می. طلبی خوانده استآدلر حسادت را خواهر جاه

چون دمنه بدید که شیر در تقریب گاو چه ترحیب ». آوردسادت دل او را به درد میفرد دیگری جایگزین او شده است آتش ح

بیداری در چشم وی کشید و فروغ خشم آتش غیرت  افزاید دست حسد سرمهتبای وی مینماید و هر ساعت در اصطفا و اجمی

 (14:4914منشی،) «.در مفرش وی پراگند تا خواب و قرار از وی بشد

کند که با آمدن دیگری از منزلت ومقام دمنه احساس می. اهمیّتی شیر قرار گرفته استند که مورد بیتواند ببیاو نمی

همین  به. تواند ببیند که گاو به مراتب باال صعود کرده استنمی. خویش افتاده است؛ منزلتی که تازه به آن دست پیدا کرده بود

که به لطایف حیل و بدایع تمویهات گرد این غرض درآیم و به هروجه ممکن  اندیشممی». خواهد او را از میدان بردارددلیل می

 . نوع خود را ندارداو تحمل برتری هم( 13:همان) «.گردد، بکوشم تا او را درگردانم

طلبی نسبت به کسی حسادت ندارد و هنگامی که دمنه را در این شرایط برتری برخالف او به دلیل نداشتن روحیهکلیله 

« .شناسم در اصطناع گاو و برافراشتن منزلت وی شیر را عاری نمی»: گویدند سعی دارد که او را آرام کند و به او میبیمی

 (41: همان)

 :های دیگر حسادت دمنه که به مرگ شنزبه راضی استاما نمونه

به حیلت در پی گاو باشم به منزلت خود بازرسم و جمال حال من تازه شود طریق آن است که من چون امیدوار می»

 (41:همان) «.ایستم تا پشت زمین را وداع کند و در دل خاک منزلی آبادان گرداند

در تقریب اومبالغتی رفت و به دیگر ناصحان استخفاف روا داشت تا مستزید گشتند، و منافع ایشان ازو و : دمنه گفت»

 (41:همان) «.فواید قربت او ازیشان منقطع شد

است و ها کردهدمنه گفت شنزبه بر مقّدمان لشکر خلوت»{ فرافکنی } آورد به دروغ روی می دمنه از شدت حسادت

زور وقوّت اومعلوم کرد و رای ومکیدت او بدانست ؛ و در ۀ هریکی را به نوعی استمالت نموده و گفته که شیر را آزمودم و انداز

 (43:همان) «.هریک خللی تمام و ضعفی شایع دیدم

شنزبه نیک فربه شده است و بدو حاجتی و از او )از معتمدی شنودم که شیر به لفظ رانده است که  دمنه گفت که»

شناختم بیامدم تا تو را چون این بشنودم و تهور و تجبّر او می.( داشتی خواهم کردفراغتی نیست، وحوش را بگوشت او نیک

 (441:همان) «.بیاگاهانم

ملک در اکرام آن کافر »: شوددهد از حسادت او نسبت به شنزبه ناشی میمیهای نادرستی که دمنه به شیر مشاوره

نعمت غدّار افراط نمود، و در حرمت ونفاذ امر که از خصایص ملک است او را نظیر نفس خویش گردانید، و دست او را در امر 

 (43:همان) «.ای ساختسر او بادخانهوحل وعقد گشاده ومطلق کرد، تا دیو فتنه در دل او بیضه نهاد و هوای عصیان از ۀ ون

و پادشاه کامگار آن . در کار شنزبه تعجیل واجب است»: کنداز شدت حسادت در کار کشتن شنزبه اصرار و پافشاری می

از زاد و بود دشمن برآرد، ها پیش از فوت فرصت و عدم مکنت بفرماید، و فرصت شمشیر آبدارش خاک باشد که تدبیر کار

 (32-39:همان) «.هان سوزش دود از خان و مان خصم به آسمان رساندعزم ج وشعله

 :های دیگر حسادت او نسبت به شنزبهنمونه

 ....دمنه گفت فرط اکرام ملک این بطر بدو راه داده است»
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ه و بد گوهر لئیم ظفر همیشه ناصح ویکدل باشد تا به منزلتی که امیدوار است برسید سپس تمنی دیگر منازل برد ک 

وبنای خدمت و مناصحتِ بی اصل و ناپاک بر . غرض بدکرداری وخیانت را سازدۀ آرزو و سرمای موزهایانی آن ندارد، و دست ش

 (39:همان)«.بیم و امید باشد، چون ایمن و مستغنی گشت به تیره گردانیدن آب خیر و باالدادن آتش شر گرایدۀ قاعد

چون خوره در دندان جای گرفت از درد : ین کار چه بینی؟ جواب داد کهدر ا: دمنه در شیر اثر کرد گفت چون دمدمه»

او شفا نباشد مگر بقلع؛ وطعامی که معده از هضم وقبول آن امتناع نمو و بغیان و تهوّع کشید از رنج  او خالص صورت نبندد 

و نجات نتواند بود مگر به ترک صحبت  مگر به قذف؛ و دشمن که بمدارا و مالطفت بدست نیاید و تمرّد او بتوّدد زیادت گردد از

 (34:همان) «.او بگوید

اگر بهتر نگریسته شود خبث عقیدت او در طلعت کژ و صورت نازیبایش مشاهدت  افتد، که تفاوت میان : دمنه گفت»

 (33:همان) «مالحظت دوستان و نظرت دشمنان ظاهر است، و پوشانیدن آن بر اهل تمییز متعذر

. کند بیند را بیان میحسادت دمنه را و اینکه دمنه فردی است که نفع خود را در ضرر دیگران میکلیله در این سطور 

و از نادانی است طلب منفعت . که کسی دیگر را در خدمت شیر مجال نیفتد، و قربت واعتماد او بر تو مقصور باشدۀ خواتو می»

کشی و، چشم داشتن ثواب آخرت بریا در عبادت و، نجوفاداری و رخویش در مضرّت دیگران و، توقع دوستان مخلص بی

 (446:همان)«.خویی و فظانت و، آموختن علم بآسایش و راحتمعاشقت زنان به درشت

هرگز پند نپذیری، و عظت ناصحان در گوش »: کندحسادت دمنه همراه با اصرار ولجاجت بود که کلیله به آن اشاره می

 (441:همان)« .بداد و اصرار شویو هر آیینه در سر این است. نگذاری

 طلبیتکبّر و جاه       

-هدف اصلی دمنه رسیدن به مراتب و منازل عالی بود، به. طلبی استحقارت تکبّر و جاه عقده از دیگر صفات فرد دارای

-با شنزبه آشنا میبعد از اینکه . گیرد که به بارگاه شیر نزدیک شود و خمول منزلت خود را جبران کندهمین دلیل تصمیم می

تواند به هدف کند که نمیشود احساس میتر میبیند که شنزبه هر روز به شیر نزدیککند و میشود و او را به شیر معرفی می

گیرد هرطور که شده است این سد را بشکند تصمیم می. شودبنابراین زندگی او دچار تنش شدیدی می. خود دست پیدا کند

اما تالش . کشد و امیدوار است که به آن برسدتر شود، او برای رسیدن به جایگاه عالی انتظار مینزدیکتا به هدف خود هرچه 

که فرد هدف اصلی خود را تالش برای  به محض این». خواهد کس دیگری غیر از مهم شمرده شوداو منفی است و نمی

طلبی و برتری یافتن بر در نتیجه، هدف قدرت. آیددهد، تنش شدیدی در زندگی روانی او بوجود میبازشناسایی قرار می

رود و زندگی او تبدیل به انتظار برای یک شود و با خشونت وفشار بیشتری به دنبال اهداف خود میدیگران در او بیشتر می

 (499:4913آدلر،) «.شود پیروزی بزرگ می

ریم بدان که به منزلت عالی بجوئیم و بدین خمول سزاوا». رسی پیدا کنداما هدف دمنه این بود که به مراتب عالی دست

تکبّر  نمونه. رود راهش باشد از بین میو برای رسیدن به این منزلت هرکه بر سر ( 64:4914منشی،)« .و انحطاط راضی نباشیم

رای همّت روشن چون مرد دانا وتوانا باشد مباشرت کار بزرگ وحمل بار گران او را رنجور نگرداند، و صاحب: دمنه گفت»دمنه 

. طلبی اوستاین تکبر وخودستاییی او ناشی از برتری( 64:همان)« .را کسب کم نیاید، وعاقل را تنهایی وغربت زیان ندارد

 «.کند، تکبّر دارد، خودخواه است، و به تحقیر دیگران گرایش داردبرتری دارد خودستایی می کسی که عقده»

 .در دمنه قابل مشاهده و بررسی است هااین ویژگیۀ هم( 441:4932،شولتز)
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شود که شنزبه به شیر نزدیک شده و او از اینکه شنزبه به او نزدیک شده احساس طلبی دمنه زمانی آغاز میتکبّر وجاه

شود که با ترفندهای خاص، منش فرد متکبّر زمانی ارضاء می». کند راه رسیدن به هدفش مشکل شده و باید از بین برودمی

 (32:4943،آدلر، به نقل از  قوام) «.به دیگران برتری بخشد خود را

دمنه به فرصت خلوت طلبید و گفت ». شودبینیم زمانی که به شیر نزدیک میما چنین ترفند و حالتی را در دمنه می

 «بینم و نشاط شکار وحرکت فروگذاشته است، موجب چیست ؟مدتی است که مَلک را بر یک جای مقیم می

 (14:4914منشی،)

 (14:همان) «.اگر مثال دهد به نزدیک او روم وبیان حال و حقیقت کار مَلک را معلوم گردانم»

کند ارزش قلمداد میگیرد و در این میان شنزبه را بیکار میهای دیگر دمنه که برای رسیدن به برتر ی بهاز ترفند

بُردار  ای مطیع وچاکری فرمانوم و او را بیارم تا مَلک را بندهمَلک کار او را چندین وزن ننهد، و اگر فرماید بر: دمنه گفت»

 (19:همان) «.باشد

وقتی برای ». اهمیّت قلمداد شده استکند به منش او توهین شده و بیو اما از این به بعد است که دمنه احساس می

رسیم تنها از همین نکته به نتایج گسترده می. کنیماحترام ارزش قائل شویم، در واقع به شخصیّت فرد متکبّر توهین میافراد با

آدلر، به نقل از ) «.طور عمیق ریشه دوانیده استکفایتی در شخصیّت یک فرد بهیابیم که چگونه احساس ضعف و بیو درمی

 (39-4943:34 ،قوام

 (19:4914منشی،)« .شیر اورا به خویشتن نزدیک گردانید و در اعزاز و مالطفت اطناب ومبالغت نمود»

ۀ شد، تا از جملگی لشکر و کافتر میتر ودرجت وی در احسان و إنعام منیفهر روز منزلت وی در قبول و اقبال شریف»

 (14:همان)« .گذشتنزدیکان در

افزاید دست حسد نماید و هرساعت در اصطفا و اجتبای وی میچون دمنه بدید که شیر در تقریب گاو چه ترحیب می»

 (14:همان) «.شم وی کشید وفروغ خشم آتش غیرت در مفرش وی پراگند تا خواب و قرار از وی بشدبیداری در چۀ سرم

وقتی شیر برای شخصیّت شنزبه احترام قائل شد، دمنه احساس کرد که به شخصیّت او توهین شده  و دست او برای 

 .رسیدن به مراتب برتر کوتاه شده است

بینی؟ همّت بر فراغ شیر مقصور گردانیدم و در نصیب خویش غافل می ای بذاذر، ضعف رای و عجز من: دمنه گفت»

 (14:همان) «.بودم، و این گاو را به خدمت آوردم تا قربت و مکانت یافت و من از محّل و درجت خویش بیفتادم

 گرایش به حقیر شمردن روشی است برای خلق.دهدنوعانش را هدف قرار میفرد متکبّر فقط ارزش شخصیّتی هم»

 (34:4914،آدلر، به نقل از قوام) «.نوعانواسطه خفیف کردن همبه ،احساس برتری

آیم و به هر وجه که ممکن گردد بکوشم اندیشم که به لطایف حیل و بدایع تمویهات گرد این غرض درمی: دمنه گفت»

دارم به نزدیک اصحاب مروّت معذور  تا او را درگردانم، که اهمال وتقصیر را در مذهب حمیّت رخصت نبینم و اگر غفلتی روا

 (13:همان) «.نباشم
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در تقریب او مبالغتی رفت : دمنه گفت. شناسمدر اصطناع گاو و افراشتن منزلت وی شیر را عاری نمی: کلیله گفت که»

 «.نقطع شدو به دیگر ناصحان استخفاف روا داشت تا مستزید گشتند، و منافع خدمت ایشان ازو و فواید قربت او از ایشان م

 (41:همان)

دمنه گفت شنزبه ». کنددهد و او را نزد شیر حقیر مینوعش را هدف قرار میمتکبّر ارزش شخصیّتی هم گونه دمنهاین

زور و قوّت او معلوم ۀ شیر را آزمودم و انداز»گفته که  نوعی استمالت  نموده وست و هریک را بهها کردهبا مقدّمان لشکر خلوت

و مَلک در اکرام آن کافر نعمت غدار افراط نمود « .مکیدت او بدانست؛ و در هریک خللی تمام و ضعفی شایع دیدم وکرد و رای 

و حلّ و عقد گشاده ۀ و در حرمت و نفاذ امر که از خصایص ملک است او را نظیر نفس خویش گردانید، و دست او را در امر و ن

 (43:همان)« .ای ساخت خانه د و هوای عصیان در سر او بادو مطلق کرد، تا دیو فتنه در دل او بیضه نها

فرط اکرام : دمنه گفت».شماردنوع خود را که فردی قابل احترام هم است خفیف میبه این صورت دمنه شخصّیت هم

رسی پس دل باشد تا به منزلتی که امیدوار است بگوهر لئیم ظُفُر همیشه ناصح و یکو بد. این بطر بدو راه داده است ملک

 وبنای خدمت و. غرض و بدکرداری و خیانت را سازد زو و سرمایهآر  موزه که شایانی آن ندارد، و دستتمنی دیگر منازل بَرَد 

باالدادن اتش شر  گردانیدن آب خیر وبیم و امید باشد، چون ایمن و مستغنی گشت به تیره اصل و ناپاک برقاعده مناصحت بی

 (39:همان)« .گراید

گوید  طلبی و تکبّر دمنه زمانی است که شنزبه وشیر جنگ را آغاز نهادند و شنزبه کشته شد و کلیله به او میجاه نهایت

 (444:همان) «عاقبت وخیم کدام است؟: دمنه گفت.بنگر ای نادان در وخامت عواقب حیلت خویش»

شتن شنزبه فارغ شده بود و احساس توان مشاهده نمود که شیر از کاوج احساس بزرگی و برتری دمنه را زمانی می

تر چگونه تواند بود؟ تر و روزی ازین مبارکموجب فکرت چیست؟ وقتی ازین خرمّ»گوید رود و میکرد نزد او میپشیمانی می

م شامَلِک در مقام پیروزی ونصرت خرامان و دشمن در خوابگاه ناکامی و مَذَلّت غلطان صبح ظفرت تیغ برآورده، و روز عدوت به

 (424:همان) «.رسانیده

نظر فرد متکبّر همیشه حق به جانب در». کند، کار درستی انجام داده استخود پشیمان نیست او فکر میۀ دمنه از کرد

کار گذشته را تدبیر نشاید، : دمنه گفت که»( 34:4943،به نقل از قوام ،آدلر) «.کننداوست و این دیگران هستند که اشتباه می

از دل بیرون کن و دست از نیک و بد بدار و روی به شادمانگی و فراغت آر، که دشمن برافتاد و جهان مراد خالی  خَیاالت فاسد

 (424:4914منشی،)« .و هوای آرزو صافی گشت

طلبی غرق شده است، کلیله شخصیّتی منفعل و ترسو است که طمع رسیدن به مراتب برتر را برخالف دمنه که در جاه

توان  پرسد، میحرکتی شیر میگاه که دمنه از او درمورد سکون و بیتوان در ابتدای داستان، آن گی او را  میاین ویژ. ندارد

یابیم ای می این سخن چه بابت تست و ترا با این سؤال چه کار؟ و ما بر درگاه این ملک آسایشی داریم و طعمه». مشاهده کرد

از . ف توانند شد تا سخن ایشان به نزدیک پادشاهان محلّ استماع تواند یافتو از آن طبقه نیستیم که به مفاوضت ملوک مشرّ

 (64-4914:62منشی، )« .این حدیث بگذر

ای را که منزلتی است، و ما از آن طبقه نیستیم که این درجات را به عقل خود رجوع کن و بدان هر طایفه: کلیله گفت»

 .دمرشّح توانیم بود و در طلب آن قدم توانیم گذار

 گلی نشوی هرگز آفتاب اندایتو که  ای نشوی هرگز آسمان افروزتو سایه
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 (69:همان)                                  

 :تنفّر

یک رویکرد  دهد، برای مثال در لفّافهان میتنفر به صورت آشکارا وجود ندارد بلکه همانند تکبّر خود را در لفّافه نش»

تنفّر ممکن است آن قدر توسعه یابد که باعث شود فرد تمام روابط اجتماعی خود با دیگران را . ودشانتقادی سربسته ظاهر می

 (434:4913آدلر،)«.شود روشن می اوقات میزان تنفّر فرد با یک جرقّهۀ گا. از دست بدهد

این تنفر بیشتر . شوندوجود دمنه پر از نفرت نسبت به کسانی است که از نظر خودش مانع رسیدن او به برتری می

شنزبه به دل داشت به  تنفری که از. رساندصورت انتقام به عینیّت میدمنه تنفر خود را به. شودنسبت به شنزبه مشاهده می

کند بر اثر عیوب خود است که فرد را وادار می[ یا حقارت]های کمتری انتقام خود از جمله احساس». یابدانتقام از او پایان می

 (34:4943،آدلر،به نقل از   قوام) «.انتقام بگیرداز دیگران 

قدر این احساس قوی  آن. گرددبعد از اینکه شنزبه در درگاه شیر قربت و مکانت یافت، تنفر دمنه نسبت به او معلوم می

 .حس انتقام از همان ابتدا در دل او ریشه دوانده است. خواهد او را درگردانداست که از همان ابتدا می

ندیشم که به لطایف حیل و بدایع تمویهات گرد این غرض درآیم و به هر وجه که ممکن گردد بکوشم تا او را امی»

 (13:4914منشی،) «.درگردانم

خواهد نسبت به شیر توطئه کند ناشی از تنفر او که میگوید، اینهایی که دمنه به دروغ نسبت به شنزبه میتمام حرف

پرسد که باید چه کرد دمنه از شدّت تنفر در لفافه و با تمثیل شیر درمورد شنزبه از دمنه میوقتی که . نسبت به شنزبه است

 .گوید که باید از بین برود می

چون خوره در دندان جای گرفت از درد او شفا نباشد مگر به قلع؛ و طعامی که معده از هضم وقبول آن امتناع نمود و »

 (34:همان)« .صورت نبندد مگر به قذفبه غثیان وتهوع کشید از رنج او خالص 

تنفر او به حدی قوی است که بعد از مرگش هم از  .هایش ساری وجاری استتنفر دمنه نسبت به شنزبه در تمام حرف

بدین ظفری که روی نمود و نصرتی که دست داد شادمانگی و إرتیاح و »گوید که برد وخطاب به شیر میلذّت می واقعه این

 (429-424:همان. )د افزاید، و آن را از قالید و مفاخر و مآثر شُمَرَدمسرّت و إعتدا

 .بینیم که او نسبت به کسی تنفر بورزداین منش در کلیله نمود ندارد و ما در هیچ جایی در داستان نمی

ست که شناسی بررسی کنیم دمنه دارای شخصیّتی فعال ومخرب ااما اگر بخواهیم این دو شخصیّت را از از نظر تیپ

-او وقتی می. گیرند ازبین ببردبادیگران ارتباط سالمی نداشته و دائماً سعی او برآن است تاکسانی را که بر سر راهش قرار می

او برای حلّ مشکل دیگران . کند با حیله و نیرنگ او را از سر راهش برداردبیند که شنزبه مقرّب درگاه شیر شده است سعی می

 (کشاند شنزبه را به کام مرگ می). ساز هم هستکلبلکه مش ،تالشی ندارد

در کارها  .دهند جای همکاری بادیگران رقابت را ترجیح میصورت رقابتی بوده و بهاین افراد به»آلفرد آدلر  طبق نظریه

 (441:4944دارابی،) «.منفی بوده و دائماً درصدد کارشکنی و انتقام گرفتن از دیگران هستند
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دارای منش پرخاشگر است، درمورد کلیله باید بگوییم که او دارای منش غیر پرخاشگر است، پیش از برخالف دمنه که 

پرهیزد؛ او خطر پذیر نیست و همیشه به دمنه این بیان کردیم که کلیله دارای شخصیّتی منزوی است و از ریسک کردن می

بزدلی از ویژگی آن ». داند و منزلت را بسی سخت می دهد که نباید طالب مراتب عالی باشد و راه رسیدن به جاههشدار می

و افرادی که در انجام کارها به ... .پندارند،شوند آن را مشکل میدسته از افرادی است که با هر وظیفه و کاری که روبرو می

د بودن این افراد، بزدلی عالوه بر کن.. .کندها و توان خود اطمینان ندارند، این صفت در شکلی از حرکات کند بروز میتوانایی

 (4913:463آدلر،) «.شود تا بیش از حد به امنیّت خود بیندیشندها باعث میآن

گوید  بعد از به زندان افتادن دمنه به او می. طلبی را کنار بگذارددهد که طمع و جاهاو همیشه دمنه را پند و عظت می

و رای خویش عقل و علم تو را مقهور  اعجاب تو به نفس». غرورش باعث این سرنوشت شده است که

 (442:4914منشی،)1«.گردانید

سازندگی و رفع مشکالت و ۀ چرا که او روحی. توان کلیله را شخصیّتی غیر فعال و سازنده دانستشناسی میاز نظر تیپ

ندارد و از برخورد با دیگران  های خود ایمانیا حداقل عدم ایجاد اشکال در کار دیگران را دارد ولی به این دلیل که به توانایی

ها افرادی هستند که در  این». پیش آمده کاری از پیش ببرد حل مسئله تواند در زمینهواهمه دارد، غیر فعال است و نمی

نفس الزم را ندارند و در عین حال اگر بتوانند با دیگران همکاری دارند و کنند، اعتماد بهارتباطات اجتماعی منغعل عمل می

 (  441:4944دارابی،)« .رصدد ایجاد اشکال برای دیگران نیستندد

 .کند تر ازدمنه است و همیشه دمنه را از عواقب کارها آگاه میها کلیله شخصیّتی متعادلاین با همه

 گیرینتیجه

حقارت  ای احساسرسیم که هر دو شخصیّت داربا بررسی تطبیقی دو شخصیّت کلیله و دمنه به این نتیجه می      

او این حس را وضعیّت مشترک  (443:4932شولتز،)« .انسان بودن یعنی خود را حقیر احساس کردن»آدلر به عقیده. هستند

برخی برای . برخورد با احساس حقارت مهم است شیوه. داندضعف و نابهنجاری نمیداند و آن را عالمت ها میانسان همه

این اقدامات خالف قوانین و مقررات جامعه است، بنابراین با شکست . زننددست می رسیدن به برتری به اقدامات ناهنجاری

دمنه برای رسیدن به برتری و رفع حقارت خود دست به حیله و مکر . یابدها بیشتر پرورش میشوند و عقده در دل آنروبرو می

کند که پذیرد و سعی می ه اوضاع جامعه خود را نمیاو دارای شخصیّتی انقالبی است ک. ماندنتیجه می زند امّا تالش او بیمی

 .به مراتب عالی دست پیدا کند برخالف اسالف خود که منزلت نداشتند

. دربار شیر شود راتب برتر دست پیدا کند و یگانهاو با داشتن عقده سعی داشت با اقدامات ناهنجار و حیله و مکر به م 

 . پرخاشگر است بابررسی دقیق دریافتیم که او دارای منش

او شخصیّتی منزوی است . کندبرخالف دمنه، کلیله شخصیّتی منفعل است که برای رسیدن به مراتب عالی تالشی نمی

او دارای . دارد کند بلکه دمنه را هم از رسیدن به این مراتب بازمیکه نه تنها خود اقدامی برای رفع خمول منزلت نمی

 .   شخصیتی غیر پرخاشگر است

 ت منابعفهرس

 .رشد: ساز، چ اول، تهران طاهره جواهر شناسی، ترجمه، شناخت طبیعت انسان از دیدگاه روان(4913)آدلر، آلفرد -

 .رشد: تهران شناسی هیلگارد، ویراستار محمد نقی براهنی،روان ، زمینه(4943)ریتا ال و دیگران اتکینسون، -

 .مرکز: ادبی، ترجمه عباس مخبر، ویرایش دوم، تهران درآمدی بر نظریه، پیش(4941)تریایگلتون،  -
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 ارغنون، شماره نامهر، ترجمه یوسف اباذری، فصلشناسی و ادبیات، آموزش عاطفی فلوب، جامعه(4913)بوردیو، پی یر -

 .3و  41

 .آییژ: های شخصیّت، چ اول، تهران، نظریه(4944)دارابی، جعفر -

 .کتاب زمان: الحسن نجفی و مصطفی رحیمی، چ پنجم، تهرانترجمه ابو ،ت؟، ادبیات چیس(4936)سارتر،ژان پل -

 .دانشگاه تهران: شناسی، چ هشتم، تهرانهای شخصیت یا مکاتب روان، نظریه(4913)سیاسی، علی اکبر -       

 .فردوس: ، داستان یک روح، تهران(4913)شمیسا، سیروس -

 .فردوس: تهران ، نقد ادبی، چ چهارم،(4949)شمیسا، سیروس -

 .ویرایش: ، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران(4932)دوان و شولتز، سیدنی الن. شولتز، پ -

 .قطره: نقد ادبی، چ پنجم، تهران ، درباره(4944)فرزاد، عبدالحسین -

نقد  نامه لل از نگاه آلفرد آدلر، فصشخصیت زا کاوانه، نقد و بررسی روان(4944)قبادی، حسینعلی و هوشنگی، مجید -

 .هفتم ادبی، سال دوم، شماره

ۀ بیهقی، مجلحقارت در شخصیّت بوسهل زوزنی بر اساس روایت  ، بررسی عقده(4946)قبول، احسان قوام، ابوالقاسم و -

 .اول ادب پژوهی، شماره

 .ویرایش: شناسی شخصیت، چ چهارم، تهران، روان(4943)کریمی، یوسف -

 .هنر و دانش چشمه: نشاهزاده، کرماادبیات، ترجمه علی تقی رباره، د(4944)میلر، جی هیلیس -

 .امیر کبیر: ، کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینویی، تهران(4914)منشی، نصراهلل -

 .علمی و فرهنگی: ادبیات، ترجمه ضیا موحّد و پرویز مهاجر، چ دوم، تهران ، نظریه(4942)رنه و وارن، آوستنولک،  -
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 مین و تعابیر عرفانی در مکاتیب سناییبررسی مضا
 دکتر بهمن نزهت

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

 سالم پشابادی

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

 سامان رحمان زاده

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

 چکیده

در این . ۀ استفاده از اصطالحات، مفاهیم و مضامین عرفانی در زبان و ادبیّات فارسی پیشرو استسنایی، در زمین

های شخصی وی به پادشاهان، وزرا، امرا و دوستانش است، مورد بررسی قرار پژوهش، کتاب مکاتیب سنایی که در بردارندۀ نامه

روش پژوهش، . ند دیگری چون حدیقه و دیوان سنایی، درک شوداند تا شیوۀ ورود این مفاهیم و مضامین به آثار ارزشمگرفته

پس از مطالعه و بررسی این . استباشد که احمد نذیر آن را تصحیح نمودهای میاسنادی و بر پایۀ نسخه -ایخانهاز نوع کتاب

دیث، مضامین و تعابیر عرفانی، اثر، مشخّص گردید که مکاتیب سنایی نیز همانند دیگر آثار وی، سرشار از اشارات به آیات و احا

های دینی است که همراه با مسائل اجتماعی و تاریخی بیان شده در آن، موجب شده است تا این اثر، ارزشی دوچندان و اندیشه

 . یابد

 .های عرفانیسنایی، مکاتیب، عرفان اسالمی، اصطالحات عرفانی، نامه: هاکلیدواژه

 لهمقدمه و بیان مسئ

هایی است که کمتر بدان پرداخته شده است؛ زیرا دیگر اثر سنایی، حدیقه الحقیقه و طریقه له کتابمکاتیب، از جم

مکاتیب، در بردارندۀ نامه هایی است که سنایی . چنان مشهور است که توجّۀ همگان را به خود معطوف نموده استالشریعه، آن

این کتاب، مملوء از آیات و احادیث، تعابیر و . نوشته است به مقاصد مشخصی برای پادشاهان، حکّام، وزرا و دوستان خود

 .مضامین عرفانی و نیز مسائل اجتماعی روزگار نویسنده است

-ترین نمونهقدیمی. ای طوالنی داردتوان یکی از انواع ادبی دانست که در ادبیات فارسی سابقهمکاتیب، یا منشآت را می

این آثار، بر شیوۀ نامه نگاری در زبان . مت ساسانیان و به زبان پهلوی به جای مانده استنگاری در ایران، از دوران حکوهای نامه

است و  البته شیوۀ ترسّل و نامه نگاری در ادب عربی نیز دارای پیشینه. فارسی و همچنین بر زبان عربی تأثیر گذاشته است

 (.14: 4943شمشیرگرها،)گردد بر مینگاری، به زمان صدر اسالم های نامهترین نمونهتاریخ نگارش کهن

 و مواعظ حاوی که هایینامه است؛بوده نگارینامه عرفانی، و اخالقی تربیت در عرفا و علما از سنن یکی دیرباز، از   

 که فلسفی و عرفانی مسائل رایج تبین و تفهیم برای روشی واقع خاص و در افرادی یا و مؤمنین عموم برای هاییدستورالعمل

 مانند ابوتراب متصوفه و عصر بزرگان به بسطامی بایزید که هایینامه :مانند است؛ بوده مختلف های دوره در عرفا بین در

 از را خود عقاید نوشته خود دوستان به که هایی نامه در حلّاج اینکه، یا. است معاذ نوشته بن یحیی و مصری ذوالنون نخشبی،

 و مریدان شاگردان اساتید با همچنین،. داشته است باشد، بیانمی حلول و اتحاد و تربوبیّ دعوی از حاکی که سخنانی جمله

 عین به غزالی احمد هاینامه .کردندمی تدریس خود مریدان را به عرفانی مسائل طریق این از و اندداشته نگارینامه خود

 .از جملۀ این آثارند.. .و ناییس مکاتیب موالنا، مکاتیب خود، شاگردان با القضات عین القضات، مکاتبات
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با توجّه به پیشینۀ نوشتن مکاتیب در میان عرفا و عالمان دینی، این پژوهش بر آن است تا ساختار عرفانی و نحوۀ 

 .بازتاب تعابیر و مضامین عرفانی را در مکاتیب سنایی، به عنوان پیشرو شعر عرفانی در ادبیات فارسی، بررسی نماید

 حقیقپیشینه و ضرورت ت

بینی دربارۀ این موضوع، کار مستقلی انجام نگرفته است و این پژوهش، نخستین کار انجام شده در زمینۀ شناخت جهان

هرچند این اثر، از جمله آثار در خور توجّه و باارزش در ادبیّات فارسی است، اما پژوهشگران . باشدعرفانی سنایی در مکاتیب می

تنها اثری . اندو یا افکار سنایی در دیگر آثار وی، از جمله حدیقه یا غزلیّات و قصایدش پرداخته های ادبیبیشتر به بررسی جنبه

فر است که محمّد بهنام« تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی»ای تحت عنوان مقاله ،که در بارۀ مکاتیب سنایی نوشته شده

شناسانۀ اثر که از عنوانش مشخّص است، بررسی سبکفر، چنانهنامکار ب. آن را به چاپ رسانده است« ادبیات عرفانی»در مجلۀ 

اند و است، اکثراً مکاتیب وی را نادیده گرفتهشدههای عرفانی سنایی نوشتهبینی و یا اندیشهآثاری که در بارۀ جهان. سنایی است

 .اندکه خیلی کم بدان پرداختهیا این

 روش تحقیق

-بینی خاصّ او، همچنین ویژگی سبکی نامهجهانۀ های عرفانی سنایی بر پاییدگاهروش این پژوهش، تبین تجارب و د

های عرفانی در این پژوهش دیدگاه .باشدبرداری میای و فیشخانهتوصیفی و با استفاده از روش کتاب-های او به شیوۀ تحلیلی

متن اصلی و مورد استفاده در این . واهد گرفتسنایی در مورد مسائل مختلف و آراء عرفانی او مورد بررسی و تحلیل قرار خ

 .باشدپژوهش، مکاتیب سنایی تصحیح استاد نذیر احمد می

 های سناییبررسی ویژگی نامه

 علت نامه، هر های ویژگی و دهیم قرار ارزیابی مورد خالصه صورت به را سنایی های نامه داریم قصد مبحث این در

 های نامه انشاء و سبک با را خواننده تا بیاوریم اینجا در را ها نامه از خالصه و نوشت می را نامه آنها به که افرادی نامه، نوشتن

 مشخص خواننده برای او خصوصی زندگی و او روحیات و سنایی گرفتاریهای و مشکالت کار این با که. گردانیم آشنا سنایی

 . شودمی خواهد

  اول نامۀ

 از یکی ستایش و مدح در احتماالً .است نوشته کسی چه برای را آن سنایی که نیست ومشخص ندارد عنوان نامه این

: دریافت توان می را فرد آن علمی مرتبۀ زیر، جمالت از .است داشته قلبی عالقه او به سنایی که شده نوشته نین غز بزرگان

 مرائی هر رأی کمال، آن نتیجۀ و نهالی آن شکوفۀ و غرفه آن تحفۀ تو موالی، منجاء و معالی و ملجاء منابر و بدر اکابر صدر ای»

 بلکه ال نیابد، راه تو سیادت سواد به سودائی فطنت و نیفتد، تو جالل حریم در نامحرمی هر ودیده نرسد، تو جمال کنگرۀ به

 غمر وهیچ است، مانده مطموس او اوصاف عتبۀ و اشراف آن میدان در مفکر هزار عاطر خاطر و چاالک هزار صد دراک عقل

 .(44 :الف 4962سنایی،)« است نخوانده او جمال صحیفه از آیتی سرمدی وعز ابدی دولت

  دوم نامۀ

 و بدعهدی از شکایت و مالمت بر مبنی غزنین قدر عالی صدور یا سادات از یکی به احتماالً و ندارد عنوان نیز نامه این

 در که رودمی واحتمال است شورانگیز و آمیز درد نامه، این. است شده نوشته دوستی عهد تجدید تقاضای و ممدوح وفایی بی

 مکاتبه ترک و بوده خاطر آزرده حکیم از آن شخص، آید کهمی بر نامه متن از .استنوشته شده عشق شور و محبّت هیجان

 بدین که دیکر چنان واجب اعراض، پس بایستی اعتراض اول ام، زده چاک او صحبت در ادبی بی پردۀ اگر»:مانند کرده است؛
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 کباب اشتها دوزخ در را دلم و نکوبد، هجرم حربۀ وبه نزند، جدایی تازیانه به اینم از بیش ،اهلل اهلل ...نیفکندی را برداشته زودی

 .(46 :همان) «الخ نکند

 چهارم و سوم هاینامه

 به نرفتن از اعتذار و مدح و گذاری شکر آنها موضوع و است نوشته تیشه مسعود احمد خواجه به را نامه دو این سنایی

 بوده صدیق رفیقی و مخلص دوستی سنایی، حکیم با و بود غزنین بزرگان از یکی خواجه این. باشدمی اشتیاق شرح و درگاه

 خواجه قصیده آن در و سروده ایقصیده او مرگ در چنانکه رسدمی احمد خواجه پدر مرگ از قبل به دو این روابط که است

 : بیت چند این مانند است؛ گفته تهنیّت را احمد

 خوار عمر جمال بی را گنبدی آل فخر            خوار     عمر   بسیار    گنبد  ناگه     کرد

 نثار او  شخص بهر از داشتی کلی سعد           مشتری سعادت هنگام که مسعودی خواجه

  وار بیمار  هفته بوده مچش زخم ز وآن            مرگ عین در   سالها بوده  مرگ زعشق آن

 (491:همان)                                                                                   

 او احسان شکر پیوسته و برد ها بهره او کرم و احسان خوان از و بود شده مستحکم احمد خواجه و سنایی میان دوستی

-بی بعضی»: نویسدمی چنانچه دهدمی را آنها جواب نامه همین در سنایی و کردند ضاعترا براو ای عده که جای تا گفت می

 در مدام که زیرا گویم ؟کوشی او مدحت و شکر در پیوسته تو که است حکمت چه که گویند مرا تغییر به خطرانبی و خبران

 .(24 :همان)« یفعل لم بما الثناءِ من فرحِ من الحقُ غایهُ مثل گویم تان همان تا کنید همان شما اویم منحت شکر

 آورد گرد را خویش آثار که بود کرده خواهش سنایی از نامه آن در که باشد می احمد خواجه نامه جواب در چهارم نامۀ

 جمله در»: نویسدمی است؛ چنانکه داده شرح بالغت کمال در را خود احساسات سنایی حکیم نامه این در. سازد مرتب دیوان و

 دربست، رخت دل چون «بلدِ عن الخیرُ فغاب االمیر غاب» که بود همان بوده، آسایشها بسی را جان نعمت ولی آن رحضو از

 .(92 :همان) «...آمد نهاده لقب االحزان بیت به بود، دل یوسف که عتبه آن تا کردند، موافقت او بر آسایشها و آرایشها همه

 چهاردهم و ششم ، پنجم هاینامه

 و اشتیاق شرح و ستایش و مدح هاآن موضوع و است نوشته وزیر، درگزینی ابوالقاسم الدّین قوام خواجه به را اه نامه این

 محمد بن محمود شاه، ملک بن سنجر یعنی سلجوقی؛ پادشاهان از سلطان سه وزارت خواجه،. اوست درگاه به نرفتن از اعتذار

 با همدیگر و داشته ایدوستانه روابط سنایی با وی. است داشته برعهده را شاه ملک بن محمد بن طغرل و شاه ملک بن

 .نویسدمی او درگاه به نرفتن از اعتذار در را خود پنجم و نامۀ اندمکاتباتیداشته

 هفتم نامۀ

 سنایی. است شده نوشته یوسف، بن احمد المعالی ابو القضات، قاضی غالب، به ظنّ به و است سنایی نامۀ ترینطوالنی

 همین به بود شده بدگمان سنایی از المعالی ابو دشمنان، و حاسدان شکایت و سعایت پی در که است زمانی نوشته را نامه این

: مانند بودند؛ زده بددینی تهمت او به که است سنایی اعتقادات از و دفاع بدخواهان از شکایت و گله از پر نامه سراسر جهت

 نقش نقش اگر و ببیند آنجا سنت جمال درنگیرد، نظمش حروف پنجرۀ در اگر که ندکن نسبت را آنکس بدعت به چگونه آنگه»

 گارگاه برین او بوتۀ از شرری اگر که کند می تهمت اعتقادی رای عقیدتی روش ی یابید آنجا از تجرید و توحید ببوئید، نثر

 باشد، بوده ایمان همشیرۀ تصدیق حجرۀ در جانش که آنرا ...ستاره قراضه نه و خورشید دینار نه ماند، ماه درم نه زند، زمردین

 مموه هیچ از او مایۀ باشد، افتاده اتفاق میدان هم میدان در دلش که آنرا و نکند سیاه پستان سر ممخرق هیچ تخییل از دانش

 .(62: همان) «...نیفکند سپر
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 دهم و نهم و هشتم هاینامه

 به تیز تند و متنی ها،آن از یکی در سنایی که است نیشابور رد سنایی شاگرد دزدی قضیۀ به مربوط نامه، سه این

.   کند کمک او به گرفتاریها این رفع در تا نویسدمی خیام به ای دوستانهنامه و فرستدمی بود زده دزدی تهمت او به که بازرگانی

 زیادی نفوذ و  معنوی ریاست شهر اینبر  خیام که کندمی روشن و خواهدمی یاری او از نویسد، می خیام به که ای نامه در

 جوار در فساد چندین نیام، در تو زبان الفقار ذو و شهر در محیالن چندین که تو صالبت سکون از متعجبم ومن». است داشته

 به به حال در رسد، حکیمان پیشوای بدان نبشته این چون که است آن صادق عاشق این توقع برطاق، تو صالبت درۀ و تو

 .(16: همان) «کند ذره ذره ایشان نیت بنیت عمری صالبت درۀ به و بردارد، شان هوس سر وار حیدر زبان ارذوالفق

  یازدهم نامۀ

 با هم سنایی حکیم و یوسف خواجه. اشتیاق شرح و ستایش و مدح در احمد، بن یوسف القضات، قاضی به است ای نامه

 به اشتیاق که داند اسمه عزّ باری»: است ستوده حدیقه در را او سنایی که شودمی مشخص جمالت این از و اندداشته مکاتباتی

 کتاب این در بسیار از اندکی و نشود معلوم مراسلت به که است حد چه تا شرفا زید شریف جانب مجلس موانست به و مشاهده

 : زدیده با نظم به سیاقت این ودر ام کرده باز خویش وانین حنین صفت است، شده ذکر

 دور  یکدم   نبود  ابرو ز مژده              نور  دیده دو ای دورم تو ز تا

 تو از دور  هالک  دوری  تو از               تو از نفور سوخته این شد تا

 (244:همان) عریانم و چشم   پوشیده گرچه              نتوانم       آفتاب   بی    بود

 نمی پیدا را کار این فرصت روزمره یهای گرفتار دلیل به اما برود یوسف اجهخو خدمت به که داشته قصد سنایی حکیم

 و عوائق حکم به اما. ..را محتشم آن  خدمت و عهد تجدید جانب آن بر مبادرت  بر بود مصمم عزم»: نویسد می چنانکه کند

 بهرۀ مشاهده از بصیرت چنانکه تا داند،گر روح قرین را چشم سعادت این در تا کرد جهد چه اگر .آمد مانده باز روزگار موانع

 .(39-32:همان)« افتد اتفاق کم دو هر تنگست صورت عالم عرصه اما نماند، محروم مشاهده از جوارح است، یافته

 دوازدهم نامۀ

 در خطیبی سرهنگ. اشتیاق شرح و تقصیر ازۀ خوا عذر و وستایش مدح در خطیبی محمد سرهنگ به است ای نامه

 و سلمان  سعد مسعود سنایی، بر عالوه رفت می شمار به خویش دوره فاضل امرای و بزرگان از یکی غزنوی، مسعود دوره

 مانند کرده یاد خطیبی محمد مناقب و فضایل از خود قصاید در سنایی حکیم.  بودند سرهنگ ازمداحان نیز غزنوی مختاری

 : ابیات این

 پسر  او  چون   زادن از  سرمدی  عقیم شد                  بزاد  آبستن  چرخ را  او که  ساعت  آن آنکه

 زبر   را  قسمت    قانون تخته فهمش  کرده                  مقام  را قدرت  گردون عرصۀ  وهمش  کرده

  شرر چون گردد عمر کم ،بود رفعت با گرچه                  فروخت کینه آتش خصمش کانون در که هر

 (229: همان)  مدر از   ماند باز   مرکز هفت  چون  فلک نه                  سما بر   برافتد   گر قهرش   برق از  ای ذره

 سیزدهم نامۀ

 آن در که شودمی مشخص نامه این از. نیست مشخص دوست این نام آرد، مقداری اقتراح به دوستی به است اینامه

 این تا است ماه چهار مدت اینک»: گویدمی خودش که همانطور است اشتهد قرار و فقر تنگدستی اوج در سنایی زمانی دوره
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 سپیدی به گردد، کبود من حاسدان سینۀ و بماند، سبز من سر که خواهد اگر است کرده زرد من گونه روی سیاه عصر عارضۀ

  .(34 :همان)« کند می تو شکرین شکر آرزوی نیز مرا میکند، من دیدار آرزوی ترا اگر و کند میزبانی مرا آرد

 پانزدهم نامۀ

 واین بود افتاده حاسدان و معاندان دست در حدیقه اجزای ظاهراً اعتذار، بر مبنی طاهر بن المعالی سید به است اینامه

 بصر بی مختصر جماعتی»: گویدمی چنین این سنایی خود واقعه این درباره. کند می آوری جمع سنایی برای را آنها شخص

 و آن... گرفتند طلبیدن آرزو میوه نبودند، شیر سیر علم دایۀ از و نداشتند بصر پیرایۀ و  عقل سرمایۀ که بیشه غول تیشه زیر

 لقمان حکمت در حکمتان بی ای: میگفت عزیز آن و  شده، پنهان ایشان دل درون میان در وسوسه حکم به موسوسی

 .(299 :همان)« بپرهیزید لعنت مخراق از گرفتگان ای و آویزید¬می

  شانزدهم نامۀ

 سر از نادانشمند شکل فقیه مشتی رساندمی اتمام به را حدیقه سنایی آنکه از بعد. غزنوی شاه بهرام به است ای نامه

 و در نویسدمی شاه بهرام به را نامه این سنایی مورد، همین خاطر به. (441:همان)زنند می طعن وی سخن در ونادانی جهل

 سنایی خود چنانکه. دارد نیکو را مصلحان و نانواخته را مفسدان که خواهدمی پادشاه از و کندمی دفاع خود اعتقادات از آن،

 :است آورده گونه این حدیقه رادر قضیه این

 دلبند   و دلبر   حور  رخ    چون                    پند  در  ام گفته  که  کتابی  این

 تصنیف   صفت بدین دیدی هیچ                    تألیف   دیدۀ   بسیار    چه   گر

 بن و  سر بی    نه  بامزه   و تازه                    سخن    عارفان    دلهای    انس

 معلوم   را  خلق  جمله  ام ه کرد                     علوم نوع ز   ام دانسته   چه هر

**** 

 کنند   ریشخند      جهل  سر ز و                   کنند   ناپسند     جمله    جاهالن

 تعظیم     ورا    نهد   قران   همچو                 حکیم و شناس سخن باشد آنکه و

 ترجیح     شاعران     شعر   همه بر                  فصیح   جزل  بیتهای   این  یافت

 قران      از بهتر   نیست ، نبک: گو                  نادان     اندرین  طعنی   کند   گر

 (46: 4941سنایی، ) قدیم     فک با  را مجد    مصحف                   ریم پر  دل جحد  ز کافر   خواند

 هفدهم نامه

 هفتاد نزدیک در سنایی حال حسب واقع در است، شده نوشته کسی چه به نیست معلوم متنش و ازعنوان که نامه این

 عرفانی مضامین داری نامه این پایانی قسمت. است نداشته قرار و وآرام داده دست از را جوانی قوای که زمانی اوست، سالگی

 عمدۀ خصائص از که باشد می حکیمانه و پرشور و لطیف احساسات دارای مزبور، نامۀ .(422: الف 4962سنایی،)باشد  می

 .است غزنویی سنایی حکیم

 ر مکاتیبهای سنایی دساختار عرفانی و دیدگاه
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در این بخش از پژوهش، دیدگاه سنایی در مورد مسائل مختلف عرفانی از جمله عقل، عشق، دین و شریعت، خدا، شیخ 

همچنین، به فراخور کالم و با رعایت ایجاز، موارد مشابهه از دیگر آثار عرفانی ذکر . گیردمورد تحلیل و ارزیابی قرار می.. .و پیر و

 .شودمی

 عدل 

شود و در مقابل، ظلم و ستم را داند که پا به هر سرزمینی بگذارد آنجا را آباد و پررونق میایی عدل را مانند مرغی میسن       

سنایی در جای جای نامه هایش . آوردکند وقحطی به بار میداند که که هر کجا پر بزند آنجا را ویران میمانند مرغی می

-بردوام میۀ کند که پادشادارد وخاطر نشان میمیۀ کند و از ظلم و ستم نت تشویق میپادشاهان و امرا را به گستراندن عدال

ۀ عدل و پادشا« العدلُ و الملکُ توأمان»: فرمایددر این مورد حدیثی است که می. ماند که برپایۀ عدالت بنیان نهاده شده باشد

اف می باشد وبا عدل می توان بر تمام عالم فرمانروایی باشد یعنی پادشاه بودن مستلزم داشتن عدل و انصهمراه یکدیگر می

با کفر ۀ پادشا«  الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظلم»: در نقطه مقابل این حدیث، حدیث دیگری است که می فرماید.کرد

ت و عواقب وخیمی دارد و نیز بدتر اس ماند ولی با ظلم نه، پس این حدیث نیز داللت دارد بر اینکه ظلم حتی از کفرپابرجا می

 .باشد زیرا که از حقوق من الناس می باشدشود و در نزد حق تعالی غیر قابل بخشش میموجب نا امیدی در هردو دنیا می

در بعضی از آثار است که دو چیز در عمر بیفزاید، و »: سنایی در نامه شانزدهم در مورد ظلم و عدل این گونه آورده است

یکی نصرت مظلومان، و یکی قهر ظالمان و حجت بر این : کند و سبب باریدن باران و رستن درختان بود در زندگانی زیادت

عدل بر مثال « بالعدل قامت السمواتُ و االرضُ»: گفته سخن پیشوای عالمیانست محمد مصطفی ی صلوات اهلل علیه ی که گفت

و هر کجا پر زدن وی پدید آید، آن موضع به سان فردوس  مرغیست که هر کجا سایۀ وی برافتد، آنجا نیز سعد و دولت شود

و جور و ظلم مرغیست که هر کجا پرد، قحط سال . اعلی شود و هر کجا وی خانه سازد، آن زمین کعبه و قبله امید امت گردد

« شود شود و باران از آسمان باز ایستد، وآب از چشمه ها بقعر زمین باز شود، و حیات و حیا از میان خلق معدوم

 (.444: الف 4962سنایی،)

سازد که عدل موجب آبادانی و ظلم موجب دارد و خاطر نشان میوی در ادامه آثار و نتایج عدل و ظلم را بیان می

شود و حیا و حرمت در میان مردم از شود و حتی ظلم باعث قطع شدن رحمت های حق تعالی و نزوالت آسمانی میمیویرانی 

دارد مانند این کند و از ظلم وستم دور مییان، سنایی، بهرام شاه را به عدل و عدالت گستری دعوت میدر پا. رودبین می

سلطان اسالم، پادشاه عادل، ملک االسالم و المسلمین، بهرام شاه ابن « جل جالله و تقدس اسمائه»پادشاه بر کمال»: جمله

 (.443: همان)« ارد بحق محمد آلهمسعود را از جور و ظلم نگاه دارد و بزینت عدل آراسته د

ترین پادشاهان قبل کند که انوشیروان از عادلگوید و خاطر نشان میسنایی در نامه سوم از عدالت انوشیروان سخن می

-باشد و الگو و سرمشق خوبی برای پادشاهان دیگر است و ممدوح خود، خواجه احمد، را مانند انوشیروان عادل میاز اسالم می

مردی که مکرمت وافر او بر مؤمن و کافر عام باشد، قلم وجان را از شکر او خاموش کردن خام باشد، مهتری که تیژن »: پندارد

وان تُعدوا نِعمه »را آمن آباد لقب داده باشدو عدل او دری را نوشروانه بود، آسان آسان مدح او نتوان خواندو شکر او نتوان راند

 (.29:همان)« اهللَ ال تُحصِوا

-آورد و او را سرور همه عدالت گسترها میسنایی در نامه چهارم نیز، باردیگر از عدالت خواجه احمد سخن به میان می

این خواجه مزکی است که از دیوان نبوت، عدالت او صادر گشته است که »: داندکه عدالت او شهره خاص و عام گشته است

« ...دادهۀ مایندگان نشان کرده، وبر عدالت اوسرّ همه عادالن گوابر فرمان ترکیب او سر همه فر« فقد ظهرت عدالته»

 (.94:همان)
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 عقل 

برتری عقل را بیان ( ص)از پیامبر اکرم « اول ما خلق اهلل العقل»حدیث . است تمجید شده  بسیار از عقل ،در احادیث

نماید آنک خواجه علیه السالم ریب روی میای سخت غلطیفه»: چنین این حدیث را آورده استالدّین رازی، ایننجم. داردمی

 (32: 4914نجم رازی؛ )« اول ما خلق اهلل القلم، اول ما خلق اهلل العقل، اول ما خلق اهلل روحی»فرمود 

عقل درادبیات عرفانی همیشه در تضاد با عشق می باشدوهمیشه با عشق مناظره و برابری می کند و در این مبارزه و 

عقل، عبوس و خشک و حسابگر، محتاط (.  233: 4941سجادی،)دهد پیروز است و عقل را شکست میمناظره، عشق همیشه 

و استداللی و بازدارنده است، اما عشق، شادی بخش، گرم رو، محرّک، مشوق و بی پروا، مایۀ تزکیۀ نفس و سبب شناخت خدا و 

  .حقیقت است

داند که انسان را به راه در اکثر موارد آن را مرشد و هدایتگر می هایش بارها به عقل اشاره نموده است وسنایی، در نامه

سنایی در مواجهه با عقل برخورد . نیز سنایی عقل را با طبع و روح و نفس آورده استۀ گا. کنددرست و مشخصی هدایت می

نه در مکتوبات او نیز وجود دارد که این برخورد دوگا. جویدهم از آن بیزاری میۀ کند و گاآن را ستایش میۀ ای دارد گادو گانه

توان به این نتیجه رسید که اصلی ترین علت نکوهش عقل در آثار سنایی، تکبّر عقل است در مقابل شرع؛ یعنی عقل اگر می

 باشد اما اگر تابع شریعت مصطفی گردد، دیگر نه تنها نکوهیده نیست بلکه داریخود را بی نیاز از شرع بداند قابل نکوهش می

یکدم با جوهر آدم مشورت نکرد و یک لحظه با مردمی آشنا نشد، ویک چشم زخم با شرع و عقل »: باشدعزت و احترام هم می

داده تا به « الخناس»همی او بود و تلبیس یک رمۀ ابلیس و غرور مشتی بی نور، عنان دل بدست . تدبیر نیندیشید

 (.14: الف 4962سنایی؛)«ی محال میکردندیوسوس فی صدور الناس، در لوح خیال او نقشها،خامه

اما طبیب آفرینش دستوری نداد، و عقل مرشد اجازت نفرمود قفس سلطان را به فرمان شیطان شکستن، و صدف درّ »

 :خواندشرف را از ننگ مشتی مشتی ناخلف شکافتن و عقل مرشد هر لحظه این بیت بر جان می

 (.13همان،) «به حول قلتبان آخر نرستی   به شهری کامدت در کار سستی              

تزویری که قوت خیال تصویر کرده بود صادر گشت، و تدبیری که شیخ الجندی را تقریر افتاده بود، رسید و تر هاتی »

در عاقل وار بر دین خود نخواند، و چرا ...که آن راندۀ حضرت رانده بود، خوانده شد و عقلم از آن فطنت پُر فتنت فراخنده آمد

 (.44-41:همان)« مسلمان وار بر عقل خود عرضه نکرد« ان بعض الظن اثم»تسویالت نفس توقیع

و »اما بعد دانستن فرماید که مرشد عقل و مؤید روح و موجد طبع و مرتب ارکان و مرکب حیوان چنین خبر می دهد»

 (.46: همان)«ما امرنا اال واحده

ه روح بر صفت نقض جهد او خندد، و الجرم مشام روح بدان حسن عهد تا کی عقل بر صورت نقض عهد او گرید، وگا»

: همان)« یا اسفی علی یوسفی»واز مشام جسم هردم این ناله بر می آید« انی الجد ریح یوسف»هر لحظه این آواز میدهد که

34.) 

هومات سر فهم و کسی را که نقش بندان والیت حس خاک در چشم مدبران عقل او زده باشد، و سالطین شیاطین مو»

بصیرت او زیر نعل گرفته باشد، اگر نه بوالعجبی خیال محال بودی که هفت اعضا را چهار دیناری کردی، و اگر نه صورت جسم 

 (.31: همان)« چون عقل و جان پیش صفت بودی

یکن بنیت غرض از این تشبیب و ترتیب و تطویل وتبدیل آنست که این داعی را عقل و روح در پیش خدمت است، ول»

 (.419:همان)« ضعیف دارد و طاقت تفقد و قوت تعهد ندارد
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 :داندکند وآن را برتر از هر چیزی میآورد که عقل را ستایش میسنایی در نامه چهاردهم، ابیاتی از دیوان خود را می

 ای چو عقل از کل موجودات فرد               وی   جوان   از   تو  سپهر  سالخورد»

 سان   سر   کوی تو  اند               روشنان          کارگاه         الجوردخاک   بو

 پاسبانان     در    و   بام     تو اند               چرخ و  خورشید  و مه   گیتی  نورد 

 تا  سنایی  کیست   کاید بر  درت                مجد کو،  تا  گویدش    از  راه   برد

 کردنم؟                وی همه گردون، چه خوای کرد گردۀ چه خوا ای  همه دریا،

 (.416-413:همان)« نام  او میدان،  ببین نقشش که  او                از حکیمان    چون    زیاد  آمد   نبرد

 پیر و شیخ

طریق متابعت رسول ی بعد از درجۀ نبوّت، هیچ درجه فاضل تر ازدرجۀ نیابت نبوّت نیست در دعوت خلق با حقّ بر »

پس درجۀ شیخی و تربیت، افضل درجات بود و مضمون این حدیث . صلی اهلل علیه و سلم ی و مراد از شیخی، این تناسب است

والذی نفسُ محمد بیده الن شئتم القسمن لکم ان احب عباد اهلل الی اهلل الذین یحببون اهلل الی عباده و یحببون »صحیح که

« دلیل است بر علوّ مرتبۀ شیخی؛ چه این معنی، وصف حال مشایخ متصوفه است« فی االرض بالنصیحهًعباد اهلل و یمشون 

 (.433: 4943کاشانی، )

از این رو دستور شیخ، بی . پیر در تصوف، قطب دایرۀ امکان و متصدی تربیت و تهذیب سالک اتصال او به حق است

 (.41: 4913رجایی، . )باشندشیخ و پیر می هیچ چون و چرای اجرا خواهد شد و سالکان مطیع کامل

العلماءُ امناُ »خطابش از دیوان رسالت این که »: های خویش در مورد پیر و شیخ این گونه آورده استسنایی در نامه

ان وی بر لزوم وجود پیر و شیخ برای تربیت سالک(. 39: الف 4962سنایی،) ««الشیخُ فی قومهِ کَالنبیِ فی امهِ»و « الرسولِ

با وجود اصرار سنایی بر حضور پیر در سیر و سلوک، خود . داندتأکید دارد و آنان را جانشینانی به حق، برای پیامبران و اولیا می

 :گویددست به دامان هیچ پیری دراز نکرده و دلیل آن را هم می توان در بیت زیر یافت که می

 ( 44: ب 4962سنایی، )جای پیر نیست  ،تربت ما موضع پیل استپیر داند قبض و بسط عاشقان لیکن چه سود           

 شُکر

حقیقت شکرنزدیک اهل تحقیق مقر آمدن باشد به نعمت منعم  بر وجه فروتنی و برین »اند که در تعریف شکر آورده

کند بر شکر و جزای  وجه خدای تعالی را وصف کند که او شکور است بر طریق توسّع و معنی این بود که بنده را جزا و مکافات

 (922: 4944قشیری؛ )« .و جزاء سیئهٍ سیئه مثلها: شکر را، شکر نام کردچنان که گفت

های خویش چندین جا از شکر وشکر گذاری وفواید شکر سخن به میان آورده است و اکثر در نامه سوم سنایی در نامه

اذا حُشر الخالئق یوم القیامه، فال : هلل صلی اهلل علیه و سلمقال رسول ا: شودآورده است که نامه سوم با مضمون شکر آغاز می

یا رب، علمت أن ذالک منک فشکرتک علیه فیقول اهلل عز : هل شکرت عبدی ؟ فیقول: لعبد اصطنع الیه عبدٌ من عباده معروفاً

 (.44: الف 4962سنایی، )« لم تشکرنی اذا لم تشکر من اجریت ذالک علی یده: وجل

داند و از ممدوح دارد و آن را موجب برتری و بزرگواری میهایش ارزش شکرگزاری را بیان میجای نامه سنایی، در جای

داندکه به گردن اوست و باید دَین خود را به گزاری را همچون حق نعمتی میکند و این شکرخویش، خواجه احمد تشکّر می

 . پنداردو او را شایسته مدح میممدوح خود ادا کند که این همه بخشش را به او داشته است 
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اکنون »: کنددر متن ذیل، سنایی فواید شکر و شکر گزاری را بیان کرده است و از ممدوح خویش نیز سپاس گزاری می

چون این خبر عیان شد که دوام سیادت و استحقاق زیادت در مداومت شکر است، و کام سعادت و دوام ارادت درمالزمت ذکر 

پس بر حکم آیت و خبر و « لئن شکرتم الزیدنکم»و کمند نعمت یافته را بدارد و نایافته را بیازد «و الشکرُ قیدالنعمه صید »که 

وعقل و نقل از بلوغ غایت آن عاجز، اعضای ...مثل بر من شکر آزاد مردی حتمی است، که کرم عهد و فتوت بر وی ختمست

 :خادمه و مخدمه در ترنم شکر اواعلی و رئیسه بزبان حال در تنعم شکر اویند، و قوای 

 (.22-24: همان) «شکر می گفتن از زبان هوس است                شکر می گفتن از بیان بس است

همی از همه مجرد شدم، تا بصحرای تجرید رسیدم، و همه »: نویسدقبل از بیان این مطالب، در همان نامه چنین می

توحید خرامیدم همه تو را دانسته ام، و ذکر تو را رانده ام همه عطیت تو را شناخته حدود را بیکی باز بردم، تا در ریاض انس 

 (.21:همان)« لم تَشکر نی اِذا لم تشکر مَن أجریت علی یده»: ام، وشکر ترا گفته ام فیقول اهلل

ه آن کس کافر و بی سنایی دراین پاراگراف به این نکته اشاره دارد که باید حق شکرگزاری را به جا بیاوریم ولو اینک

 (.29:همان)«مردی که مکرمت وافر او بر مؤمن و کافرعام باشد، قلم و جان را از شکر او خاموش کردن خام باشد»: دینی باشد

سنایی در این نامه از کفران نعمت و ناسپاسی نیز سخن به میان آورده است وآیه قرانی را نیز به عنوان شاهد و مثال     

وَیحُبِونَ اَن یُحمَدُوا بِمَا لم »قران کریم از مشتی رعنای متمنی حکایت کرد و »: کندمیۀ افراد ناسپاس را ن کند واینذکر می

چرا که در مهد عهد بزرگی نباشم که وعدۀ او کوتاه عمر تر از شرر باشد، و . صحبت فاجر شوم و کفران نعمت لوم است« یَفَعلُوا

خُصرهٌ فِی العینِ و ال »که وعده او در خالف چون درخت خالف باشد که ،یه چون کنمنقدتر از شمس و قمر، پس بر ناکسی تک

 .(26-23:همان)« ثَمرهٌ فِی البینِ

 دل و قلب

دل به عنوان بهترین راه و وسیله نیل به خداشناسی، همواره مورد توجه عرفا و صوفیان بوده است و شاید کمتر کتاب 

-مؤلّف مصباح الهدایه درباره دل می. وحانی دل نپرداخته و تعریفی از آن ارائه نکرده باشدعرفانی را بتوان یافت که به جنبۀ ر

مراد از دل به زبان اشارت، آن نقطه ای است که دایرۀ وجود از او در حرکت آمدو بدو کمال یافت و سرّ ازل و ابد در او »: نویسد

عرش رحمان و منزل قران و . و جالل وجه باقی بر او متجلّی شد به هم پیوست و مبدأ نظر در او به منتهای بصر رسید و جمال

فرقان و برزخ میان غیب و شهادت و روح و نفس و مجمع البحرین ملک و ملکوت و ناظر و منظورپادشاه و محب و محبوب اهلل 

 (.61: 4943کاشانی،)« و حامل و محمول سرّ امانت و لطف الهی، جمله اوصاف اوست

دل در تن آدمی به مثابت »: باد، دربارۀ برتری دل  بر عرش و مقایسه این دو با هم، چنین آمده استدرکتاب مرصاد الع

عرش است جهان را، و چنانکه عرش محل ظهور استوای صفت رحمانیت است در عالم کبری، دل محل ظهوراستوای روحانیت 

وحانیت شعور نیست و قابل ترقی نیست تا محل است در عالم صغری؛ اما فرق آن است که عرش را بر ظهور استوای صفت ر

ولیکن دل را خاصیتی است و شرفی که عرش را . ظهور استواء صفات دیگر گردد و دل را شعور پدید آید و قابل ترقی باشد

: 4914نجم رازی،)« نیست، و آن، آن است که دل را در قبول فیضان فیض روح شعور بران هست و عرش را شعور نیست

441.) 

ایی در نامه هایش در چندین مورد واژه دل را به کار برده است که در اکثر موارد همان معنای لغوی دل را در نظر سن

در یک مورد نیز اسم عربیش را می آورد وآن را با جان یکی می پندارد اینک چند مورد از این موارد را ذکر می . داشته است

سایشها بر او موافقت کردند، تا آن عتبه که یوسف دل بود به بیت االحزان لقب چون دل رخت در بست، همه آرایشها و آ»:کنیم

و چندان « اذا طاب فمی منی»چنان بود که جنان و جان مژده خدمت او نیافت، خدمت روزگار بیمزگی در گرفت که. نهاده آمد

 (.99ی  92: الف 4962سنایی؛)« یُکدره الدهرُ وایّ نعیمِ ال»بود که جام جان از راح روح پر شد مر او را زمان گرد دل در پاشید
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 (.23:همان)« پیوسته شطر کلمه این سطر بر دیده دل او عرضه می کند»

وبه دست آفتم نزند، ،و دلم را در دوزخ اشتها کباب نکند، بر برداری آسیب دوری عذاب نکند، واندر میان حرمانم ندارد»

 (.41-46:همان)« ، و صدف دل را از جواهر نیکو سیرتی نپردازدوبیش از این از کمان فراق تیر طعنه نیندازد

 :گویددر رباعی زیر که از دیوان خودش آورده نیز در مورد دل و دلدار و  عشوه و فریبهای دلدار سخن می

 دلدار  همی  روی  نمودی  پیوست              ننمود  چون   دلم آورد  به دست»

 (.43:همان)« ت             تا پردۀ من درید و در پرده نشستصد در به دلم حیله بگشاد و ببس

سنایی، در این نامه به این نکته اشاره دارد که حق تعالی برای سنجش اعمالتان به صورت و ظاهر شما کاری ندارد و 

دل آدمی افزون کند زیرا تنها به قلب ها و نیات شما نظر دارد وآن را معیار برتری بر یکدیگر می داند واین می تواند بر ارزش 

ان اهلل »: که در آسمانها و زمین فقط دل آدمی است که گنجایش حق تعالی را دارد و هیچ موجود دیگری این توانایی را ندارد

نظر پاک : آن اشارت بدین عبارت برون داد و گفت« ال ینظر الی صورکم و ال الی اعمالکم و لکن الی ینظر الی قلوبکم و نیاتکم

مهترانی که فرمان . رگز در رعنا سرای طبیعت فرو نیاید، ومرقد عماری جباری هرگز در دروازۀ حدوث و حروف نگنجدهۀ ال

اند از روی موافقت هرگز در دفتر صور اجسام و اجرام مطالعه نکند، ایشان که از حضرت « تخلقوا بأخالق اهلل»برداران اشارت

 (.94:همان)« نگشایند ربانی بار دربندند، جز در حضرت جلت دل بار

 (.69همان،) ««عصیان الجبال اطول»ضعیف از پس پردهای عوارض در تعلیم قصه غصه شد به واسطه رقعتی که دل»

 (.62:همان)« وآن را که دلش در میدان تحقیق هم میدان اتفاق بوده باشد، مایۀ او از هیچ مموه سپر نیفکند»

دل است نقش کمال جمال او دارد، و اگر دیده است خال و خیال او، چون  ادراک را دیده باید و تدارک را دل، اگر»

 (.33: همان)« دیده و دل نزد آن دیده و دل است، گو به مشاهدت عذر تقصیر میخواه و شرح شوق میده

وشه مقصود درون سینه و داخل دیده، ومن از نابینائی هر گ. از آنچه ناگزیرم میگریزم، و از آنچه گریزم می آویزم»

این پاراگراف بر این نکته اشاره می کند که (. 422:همان)« گردیده، مطلوب درکنار دل و میان جان ومن در طلب آن سرگردان

گردیم و در این راه سرگردان و ما فکر می کنیم که خداوند از مادور است و نمی توانیم او را بیابیم و همه جا را به دنبال او می

اقرب علیه من »که اگر دقت کنیم که خداوند در درون ما وجود دارد همانطور که خودش گفته است شویم در حالیحیران می

دلش مراجعه  تعالی باید به درون خودش وپس انسان برای شناخت حق« تر هستممن از رگ گردن به شما نزدیک. حبل الورید

  .کند

 روح

آیه در مورد روح به پیامبر اکرم را این گونه بیان می هجویری در کشف المحجوب در مورد روح و چگونگی نازل شدن 

و هر کسی از علما و حکمای امت بر حسب . بدان که اندر هستی روح علم ضروری است، و اندر چگونگی آن عقل عاجز»: کند

مر نضر بن  و اصناف کفر را نیز اندر آن سخن است که چون کفار قریش به تعلیم جهودان. اندقیاس خود اندر آن چیزی گفته

حارث را بفرستادند تا از رسول ی صلی اهلل علیه ی کیفیت روح بپرسیدند و ماهیت آن، خداوند تعالی نخست عین آن اثبات کرد؛ 

 (.949: 4932هجویری؛ )« قُل الروحُ من امر ربی» :آنگاه قِدم را از وی نفی کرد؛ قوله تعالی« و یسالونک عنِ الروحِ»: قوله تعالی

تر مشهودی به حضرت عزّت، روح بدان که شریف تر موجودی و نزدیک»: الهدایه در مورد روح می نویسد مؤلف مصباح

آدم کبیر و خلیفه « من روحنا»و « من روحی»اعظم است که حق ی سبحانه و تعالی ی آن را به خود اضافت کرده است به لفظ 

واول صیدی که در شبکۀ . همه عبارت است از اوصاف اوست و مفتاح وجود و قلم ایجاد و حقیقت ارواح،ۀ اول و ترجمان ال
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پایۀ معرفت روح و ذُروه ادراک آن، به غایت رفیع و منیع است؛ به کمند عقول، وصول به آن میسّر نمی . وجود افتاد، ذات او بود

 (.64: 4943کاشانی؛)« سیمرغی است که نشیمن بر قاف عزت دارد. گردد

 :ا در نامه هایش به کار برده استمواردی که سنایی کلمه روح ر

 4962سنایی، )«وچندان بود که جام جان از راح روح پر شد، مر او را زمان گرد دل در پاشید، وای نعیم ال یکدره الدهر»

 (.99: الف

« خَل الطریقَ لِمن ال یفیقُ»ای ماده روح و راحت دل مجروح، تو به نقش نفس چون سر فرود آری، چون گفته اند که»

 (.41:همان)« ی جان سماوی سنایی تو به ترکیب ظلمانی جسمانی او چون افتادیا

علمها یازید، همه ابلیسان علم نگونسار کردند « وَنفَخُت فِیهِ مِن رُوّحِی»اما چندان که پرتو نور حقیقت آدم از خم پای »

 (.33-34:همان)« و همه تزویر پیشگان زیر تیشگان سر در خس کشیدند

ز پنجره ایمان به میدان اسالم خرام و مهراس که روح مجرد و نفس مطمئنه ترا حامی مائیم و جسم مؤید دلیروار ا»

 (.12:همان)« مرکب ترا نگهبان عمر بس، که جز سایۀ سیاست او چاوشی درگاه ترا نشاید

فس سراید، و خیال گو به مشاهدت عذر تقصیر میخواه و شرح شوق میده که روح را از آن مرغان نیست که از درون ق»

 (.33:همان)« از آن هم نشان نیست که بی کلید در بگشاید

 نفس

دهنده  قرآن، به عنوان جهت و علوم اسالمی در. دهنده زنده بودن است در لغت به معنی جان، روح، روان و نشان نفس

در قرآن به . گیرد از نفس او شکل می به پیروی انسان شود و بسیاری از کردارها و رفتارهای حرکت و اندیشه انسان شناخته می

که تعیین موجودیت می کند در   در تعریفی از نفس آمده است؛ نفس آن چیزی است است چهار گونه نفس انسانی اشاره شده

 .ظاهر و باطن و نشانه اش این است که خواسته دارد

ارباب طریقت عبارت از بخاری لطیف نفس در اصطالح »: در مرصاد العباد در مورد تعریف نفس این گونه آمده است

است که منشأ آن صورت دل است، و اطبا آن را روح حیوانی گویند، و آن منشأ جملگی صفات ذمیمه است چنانکه حق تعالی 

 (.414: 4914نجم رازی،)« ان النفس ألماره بالسوءِ»فرمود 

نی است دوست روی، و حیلت و مکر او نفس دشم»: همچنین در همین کتاب در مورد نفس وخطرات آن آمده است    

را نهایت نیست، و دفع شر او کردن و او را مقهورگردانیدن مهّم ترین کارهاست؛ زیرا که او دشمن ترین دشمنان است از 

از این چهار دشمن نفس را دشمنی از همه زیادت است، چنانکه  «مامن مؤمن اال وله اربعه اعداءِ»شیاطین و دنیا و کفّار،که 

 (.419:همان) ««اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک»مودفر

نفس الشیء ۀ گا: لفظ نفس را بر دو معنی اطالق کنند»: مولّف مصباح الهدایه دربارۀ تعریف نفس چنین نوشته است

نند اطالق لفظ نفس کۀ گویند و بدان ذات و حقیقت آن چیز مراد بود؛ چنانکه گویند فالن چیز به نفس خود قایم است؛ و گا

ومراد از آن، نفس ناطقۀ انسانی بود که عبارت است؛ از مجموع خالصه لطایف اجزای ترکیب بدن که آن را روح حیوانی و 

طبیعی خوانند و نوری که بر او فایض شود از روح علوی و انسانی و بدان نور، مورد الهام فجور و تقوا گردد؛ چنانکه نصّ کالم 

و سوگند به نفس و آنکه نیکویش بیافریده، سپس بدیها و . هما فجورها وتقواهاو نفس و ما سواها فال»مجید است

 (.31: 4943کاشانی،)« پرهیزگاریهایش را به او الهام می کند
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به این نفس  سوره یوسف از 39در آیه (: روان فرمانگر) نفس اماره. در قرآن کریم برای نفس، انواعی ذکر شده است 

به  سوره قیامت 2در آیه (: روان سرزنشگر) نفس لوامه. کند انسان را بسوی کارهای زشت هدایت مینفس اماره . است اشاره شده

از این نفس . کند شود، سرزنش می این نفس انسان را بخاطر اعمال زشتی که مرتکب می. است این نفس اشاره شده

روان ) نفس ملهمه .دهد ارکرد خود را از دست میبر اثر تکرار کردارهای زشت و گناهان، این نفس ک. است تعبیر شده وجدان به

این نفس، موجب نوعی پیوند میان انسان و عالم غیب . است به این نفس اشاره شده سوره شمس 4و  1در آیه (: گیرنده الهام

این . است شده سوره فجر، به این نفس اشاره 21در آیه (: گمان روان بی) نفس مطمئنه. شود و از عالم غیب به آن الهام می .است

شود، راه و روش خود  کسی که این نفس در او بیدار می. است و به واسطه این پیوند، دارای اطمینان است خدا نفس متصل به

 .کند یابد و به دنبال یقین حرکت می را می

وارد آن را ذکر نیز نفس اماره آورده است که مۀ سنایی در اکثر موارد در نامه هایش نفس را در معنی نفس لوامه و گا

نفس انسان را تا قبله گه از این سوست، در غرور و زور این دو متصور مزوّر است و در جوال این دو مهوس »: خواهیم کرد

 (.32:همان)« لقبش از قران مجید این که، شیاطین االنس. موسوس

نی است، دوم نفس جوینده و آن اول نفس روینده و آن شهوا :و چهار مرتبه نفس را در چهار درگه طبایع باز داشت»

مدارج و معارج ۀ حیوانی است، سیوم نفس گوینده وآن انسانی و چهارم نفس شوینده وآن ربانی است، و میان این روندگان ال

تا بعضی سالکان از نقش نفس در گذشتند و حمال « اُنُظر کیُف فضَلَنا بَعضَهُم عَلی بَعضِ»ساخت، و موکد این آیت که ۀ نامتنا

 (.9:همان)« مال کلمه شدند و بعضی اسبان اسباب بساختند و تاختندج

در این پاراگراف سنایی از انواع نفس نام می برد و به جای استفاده از تعبیر قران و عربی آن از تعبیرات مخصوص به 

ل نفس لوامه می باشد، نفس روینده که  معادل نفس اماره می باشد، نفس جوینده که معاد. خود و فارسی استفاده کرده است

 .نفس گوینده که معادل نفس ملهمه می باشدو نفس شوینده که معادل نفس مطمئنه می باشد

داد و باز ۀ تا نفس انسانی زیر دست نقش خیال باشد، بازیچه شیطانست در بدایت که مخبر عالم ملکوت، چنین آگا»

 (.31:همان)« خَلقَ الخلقَ فی ظلمهِ ثم رَشَ علیهِ من نورهِ»نمود که

مگر که بر ناقد آفرینش و عاقلۀ بینش مشورت کنند که جز از دریچه مشبک اجتهاد نفس عیسی را از نفس عیبی باز »

 :ودر قصیده ای این معنی باز رانده شده است. نتوان شناخت

 اندرین ره صد هزار ابلیس آدم روی هست               تا هر  آدم روی را  زینهار ز آدم نشمری

 ول را از خضر نشناسی همی در تیه جهل              زان همی از رهبران جوئی همیشه رهبریغ

 (.36:همان)«برتر آی از طبع و نفس و عقل ابراهیم وار              تا   بدانی  نقش های    ایزدی    از آزری

ی وجود دارد که هر کدام قصد فریب کند که در راه نفس خطرات و موانع زیاددر این پاراگراف سنای خاطر نشان می

ها را ازهم تشخیص دهد وبین نفس دادن آدمی را دارند و آدمی باید با استفاده از قوای خود و تمیز وشناخت بیشتر این نفس

دوزخ حیوانی و انسانی و ربانی تمایز قائل شود و بر عقل خود زیاد تکیه نکند چه بسا که پیروی از عقل نیز او را به پرتگاهای 

 . بکشاند و حد وسط را رعایت بنماید

 :سنایی در دیوان خویش در مورد انواع نفس می گوید

 (.44: ب 4962سنایی،)« مطمئنّه با سه دشمن در یکی پیراهن است  وّامه است و دیگر ملهمه     نفس اماره است و ل»
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 دعا و نیایش

د همه حاجت ها است و راحت خداوند حاجت است و راحت دعا کلی»: در رساله قشیریه در مورد دعا و ذکر، آمده است

سهل عبداهلل گوید خدای تعالی، خلق را بیافرید گفت با من راز . درماندگان و پناهگاه درویشان و غمگسار نیازمندان است

دو اگر این همه نکنید گویید، واگر راز نگویید به من نگریید و اگر این نکنید از من بشنویید و اگر این نکنید بر درگاه من باشی

 (.413: 4944قشیری، )« حاجت خواهید ازمن

از نظر مؤلف رسالۀ قشیریه، آداب و شرایط دعا آن است که فردی که دعا می کند باید حضور قلب داشته باشد و به 

ت می رساند و یکی برآورده شدن آن دعا ایمان و باور قلبی داشته باشد و مطمئن باشد که خدا دعایش را زود یا دیر به اجاب

و از آداب دعا آن است که به دل »: دیگر از شرایط دعا آن است که آن فرد باید لقمه حالل بخورد و از روزی حرام بپرهیزد

، که گفت بنده ای که خدای را به غفلت خواند دعای وی مستجاب (ص)حاضر بود و غافل نباشد که روایت کنند از پیامبر 

« کسب حالل کن تا دعای تو مستجاب بود (ص)ن است که لقمۀ وی حالل بود که سعد را گفت پیغمبر و از شرایط دعا آ. نبود

 (.242:همان)

عالمان اهل عمل و برای  ،عادالن جامعه ،سنایی در آغاز و پایان نامه هایش برای ممدوح خود و مسلمان و اهل دین

خواهد که شر مفسدان را از جامعه اسالمی دور بگرداند؛ میخودش دعای خیر و طلب مغفرت از حق تعالی می کندواز خداوند 

بارخدای جلّ و عال سبب شفای اهل »:ماننداین موارد. باشدزیرا که نیرو گرفتن مفسدان و ظالمان به ضرر دین و شریعت می

 (.41: الف 4962ی،سنای)« دار و عیسی عهد را در مهد عافیت پاینده داراد، بمنه و فضلهاسالم را به اهل اسالم ارزانی

باری جلّ وعال ظلمات انفصال بضیاء عدل اتصال بدل گرداناد، و مابقی عمر در جوار نعمت و جناب علو رحمت سپری »

 (.34:همان)« گرداناد

بار خدایا آراسته گردان عالم را به عالمانی که از تو بترسند، یا از خلق شرم دارند، و ما را مبتالی صحبت بیگانگان »

و سلطان عصر را توفیق ده که مفسدان را نانواخته دارد گه « بفضلک و جُودِک و کرمکَ یا ارحم الراحمین»بت مگردان، کوی قر

در نواختن ایشان هالک دین است، و توفیق ده تا مصلحان و حالل خوارگان را نیکو دارد که در نیکو داشت مصلحان نظام دین 

ی صلوات اهلل علیه است و از جمله انبیا و اولیا و اصفیا صلوات اهلل علیهم و دولتست و بقای مملکت و شادی روان مصطف

 (.424:همان)« اجمعین ی وصلی اهللُ علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین وسلم

در پاراگراف زیر برای ممدوح خویش دعا و طلب بخشش می کندو از خداوند می خواهد که فقط خودش مدح کننده او 

 (.49:همان)« باد و خلقت رضائی باد و شوقت خدای باد و مادح سنایی، بحمده وآله الطیبین الطاهرین دینت عطائی»: باشد

همیشه زیادت سیادت و اعادت سعادت و اقامت سالمت نثار مجلس میمون همایون بدر صدور، و صدور بدور، و حدایق »

شرف بر او پاینده دارد، و ماه رعایت او بر خادمان و  حقایق و مرافق خالیق، قوام اقوام، جمال سیرت و کمال سریرت و اسباب

 (.44:همان)« آفتاب عنایت او بر دوستان او تابنده داراد بمنه وسِعه ِجُودِه

باری، جل و عال، جمال سیادت و کمال زیادت بس بر این مجلس شریف، زبد شرفاً، پاینده دارد، و اسباب شرف و »

ع رعایت و عون عنایت او بر اولیای خدمتش تابنده، و انواع مسرات و مبرات ایشان را به زیادت اقسام بزرگواری او را میسر، و انوا

 (.26:همان)« موصول

 صبر

معنی صبر در لغت حبس است، و چون بندۀ موحد اعتقاد کرد که »: مؤلف روح الرواح در مورد صبر چنین آورده است

اید که صبر معتصم و متمسک خود سازد چندان صبر کند که صبر حق ی جلّ جالله ی صبور است موافقت شرط محبت است ب
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صبر نهان کردن . صبر زهر بال چشیدن است آنگه از دعوی دم در کشیدن است. را با او صبر نماند آنگه او صبر را صبر فرماید

 (.624: 4934سمعانی،)« محنت است و آشکارا کردن نعمت است

عزّالدّین محمود کاشانی  دربارۀ مقام صبر . ه بعد از فقر حاصل می شودصبر پنجمین مقام از مقامات سلوک است ک

و ۀ صبر یکی از دو قاعدۀ ایمان است چه هر چه پیش مؤمن آید از نعمت و بال، داند که نتیجۀ قضا و قدر ال»: گویدچنین می

« له مالذ و محاب بود بر آن شکر گویدحاصل ارادت و اختیار حق است، پس اگر از جمله مکاره بود بر آن صبر کند و اگر از جم

 (.264: 4943کاشانی،)

. صبر نفس و صبر قلب و صبرروح: و صبر سه نوع است»: کاشانی، همچنین در مورد انواع صبر و درجات آن آورده است

فرض صبر . فرض و نفل: و صبر از مراد هم دو گونه است. دوم صبر بر مکروه ،یکی صبر از مراد: اما صبر نفس دو گونه است

است از محرّمات شرعی که نفس بر آن تشوقی دارد و نفل، صبر از مکاره چون شبهات و زیادات قولی و فعلی؛ چه ترک آن از 

 (264-269:همان)« من حسن اسالم المرء ترکه ما الیعنیه»چنانکه در خبر است. قِبَل مستحسنات است

به نظر می رسد سنایی اصرار داشته است در . ه عارف غزنوی استصبر از اصول علمی مورد تاکید صوفیه و از آن جمل   

بیان سلوک عملی خویش از شیوه های مدرسه ای بر کنار بماند چه در هیچ موردی از این مراتب عملی، واژه مقام یا مقامات را 

 (.439: 4914زرقانی،)به کار نبرده است؛ از جمله هنگام سخن گفتن درباره صبر

 :نایی کلمه صبر را در نامه هایش به کار برده استمواردی که س    

و عنان وفا به دست جفا نسپارد، و بر سیرت حمیده و عادت پسندیدۀ خود رونده باشد، سرای دوستی را عمارت کند، »

ه بودم،میباشم و اگر نه خرمن صبر بباد عاشقی بر دادو بستان محبت را مرمت نماید، تا همچنان دلجوی و دعاگوی که می

 (.41: الف 4962سنایی،)« گیر

قوت و خیال در ترس بر دست گرفت، عزیمت صبر بر پای فراق هزیمت دو شاخ کرد و لیکن قران کریم بحکم اشارت »

من خاف ادلج و »و عقل مرشد این برهان بنمود که« تسکینی مر جان این حکیم را بداد که عسی ان تکرهوا شیأ و هو خیر لکم

ها باید صبور باشیم و تا این بند، به این نکته داللت دارد که در مقابل مشکالت و گرفتاری(.  69:همان)« من ادلج بلغ المنزل

شود وبه آرامش روحی و آخرین لحظه مقاومت کنیم و تسلیم وساوس شیطانی نشویم چه بسا آن مشکالت روزی تمام می

که  به پاداش خود در مقابل آن همه بال رسید و عزیز مانند الگوی صبر و اسوه استقامت، حضرت ایوب . رسیمجسمی می

 .خداوند شد

داشت، نه اینش رعایت کرد، ونه آنش در « سالم علیک»آخر این درمانده با صبر بسی مشورت کرد و با رای بسی »

 (.69:همان)« حمایت داشت در جمله همه مشاطگان این عقبه بلند بودند و قایدان صدر ارجمند

 بار امانت

کشد و چنین داند که انسان آن را عاشقانه بر دوش جان مینجم الدین رازی در مرصاد العباد، امانت را معرفت میشیخ 

چون در نبات ارواح نورانی اندک حرارت بود که مایۀ محبت باشد، و اندک کدورت که خمیر مایۀ تواضع و عبودیت »: نویسدمی

ود بار امانت معرفت نتوانست کشید، ودر قطارۀ آب و گل حیوانی اندک صفا و بود، ولیکن چون این دو صفت در وی به کمال نب

 (.44: 4914نجم رازی،)« نورانیت روحانیت بود و لیکن چون بکمال نبود هم بار امانت معرفت نتوانست کشید

هفت کوکب اشغال اشکال عالم خاکی بدین »: سنایی در این بند، مسئله امانت و آفرینش و خلقت را تشریح می کند

اخیر و نه گنبد مستدیر مفوض کرد، نقد دارالضرب اربعه دو نظم عقد ارباع مثلثه را بر کمال حال نفس نفیس و عقل 

عرضه کرد کاس رحیق و جام تحقیق بر دست اکیاس اناس نهاد، و خلعت خالفت و حلت خلت و « اولو االیات و االبصار»انیس
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و کلیم و نوح پوشانیده، مقدسان مالء اعلی بارگاه تقدیس از عجایب صور چون  گلیم تکلیم و کسوه کلمه در صفی و خلیل

 (.41-3: الف 4962سنایی،)« مربع فردوسیان ملمع کردند و لباس تلبیس ابلیس در حلقۀ مخرقه خرقه شد

تا آن پوشیده نیست، و بدان داننده دانا که من « ال یخفی علیه شیء»مپوش بر خدای عز وعجل حالی که بر حضرت»

است قبول کرده ام امانت هیچ دزد از برای مزد نپذیرفته ام، وتا عتبه دارالسالم و « حملها االنسان»آن و ۀ امانت را که گوا

االسالم متکا ساخته ام با هیچ نا همتا و ناهمواری که تهمتی برو گنجد سالم علیک نداشته ام، بنقاشان خیال مغرور مشو و 

ور مکن، به راستکاری کوش تا رستگاری یابی که هر که این دریافت همه مرادها و مقصودها فراشان جمال یقین را مهج

 (.49:همان)« دریافت

داند واین را نیز کند که هیچ چیز از خداوند پنهان نیست و همه چیز را میسنایی در این پاراگراف به این نکته اشاره می

و به خاطر اندک پول ناچیزی آخرتش را از دست نمی دهد؛ زیراکه انسان داند که سنایی آن دزدی را انجام نداده است می

را قبول کرد و تنها انسان بود که زیر این بار سخت و خطرناک رفت حاال همین انسان چطور  به خاطر پول ناچیزی ۀ امانت ال

ان را قانع کند که این دزدی کار او و در واقع سنایی با بیان کردن این سخنان قصد تبرئه کردن خود را دارد و دیگر. دزدی کند

 .شاگردش نیست

 قناعت

قناعت عبارت است از وقوع نفس بر حد قلّت و کفایت و قطع طمع از »: مؤلف مصباح الهدایه در مورد قناعت می نویسد

فراغت  وهر نفس که بدین صفت متصف شود و بدین خلق متخلّق گشت، خیر دنیا و آخرت و گنج غنا و. طلب کثرت و زیادت

قناعت مال . القناعهُ مالُ ال یُنفد»بر وی مسلم داشتند و راحت ابدی و عز سرمدی نصیب او گردانیدند در حدیث آمده است که

 (.244: 4943کاشانی،)« و گنجی است که تمام نمی شود

 :باشدبط میسنایی در حدیقه درمورد قناعت و اهمیت آن این ابیات را آورده است که با موضوع مورد بحث مرت  

 گوشه ای گیر از این جهان مجاز               توشۀ  آن جهان درو  می  ساز »

 نه   ترا    با کسی   بُوَد    پیوند               تا تو گوئی بدرد و آنکس  خند

 دولت   دین   چو   روی بنماید               پشت   بر       کاینات   فرماید

 از   تابه صید نکند  مرد  ۀ یحون گرد               ماگرد   دریا و  رود  ج

 چون به   محراب حق شتابی تو               نور  حق  در  دو  دیده  یابی تو

 (.394-399: 4941سنایی،)« تا به  هر  جا که   شاخ او برسد               میوه های      فراخ   او    برسد

 :کنیمهوم قناعت استفاده کرده است که ما در این تحقیق به آن موارد اشاره میسنایی در نامه های خود نیز ازمف

بار فراق او ماه مرا در محاق افکنده،وبار برّ او عروس قناعت مرا طالق داده که ایادی و انعام او علی سبیل االدرار متواتر »

در این پاراگراف اشاره به این نکته دارد که  سنایی(. 23: الف 4962سنایی،)« می باشد،اضداد این کرامت و مکرمت منقطع

نعمت های فراوان ممدوحش کاری کرده است که او دیگر قناعت را کنار بگذارد ودیگر به مال اندک قانع نشود و به فکر زیاده 

 .بیافتدۀ خوا

تعلیم  شناخت، به تلقین شیاطین ومعلوم مجلس است از واقعه وقعیت آن صرافی که صرف ظرف این جوهر نمی»

 (.14:همان)« دین گنج خانۀ قناعت ما را به تاراج می داد، و کنج عافیت ما را خراب می کردمشتی بی
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سنایی در نامه یازدهم این ابیات را در معنی قناعت آورده است و اینکه مرد باید قناعت داشته باشد و از حرص و طمع 

 :شودر است و مایۀ خسران او میدوری کند زیرا که انسان طمع کار در هردو دنیا زیانکا

 مرد   قانع   نه   مرد   لوس   بود              کز  طمع  گر به   چاپلوس  بود»

 مرد   شد  مرد  کز طمع  بگریخت            گرد گشت ابر کاب روی بریخت

 (.34:همان)« هین قناعت گزین که مرد طامع دون           در دو گیتی است با عذاب  الهون

حاجت آمده است این ضعیف متواری را رخت عافیت بعزب خانه غوالن بردن و قناعت را به همراه خضر و الیاس »

سپردن، اکنون به بزرگی که ذو الفضل الکبیر، با آن بزرگ دین و دنیا کرده، درخور است که گوشه دل این گوشه گرفته را به 

 (.414:همان)« تفقد آسایش خود خراب نکند

 یعت و پایبندی سنایی به آندین و شر

شریعت امر بود به التزام بندگی و حقیقت »: نویسدمؤلف رسالۀ قشیریه در مورد شریعت و تفاوت آن با حقیقت می

مشاهدت ربوبیّت بود، هر شریعت که مؤیّد نباشد به حقیقت پذیرفته نبود و هر حقیقت که بسته نبود به شریعت با هیچ حاصل 

کلیف خلق آمده است و حقیقت خبر دادن است از تصریف حق، شریعت پرستیدن حق است و حقیقت نیاید و شریعت به ت

دیدن حق است، شریعت قیام کردن است به آن چه فرمود، و حقیقت دیدن است آن را که قضا و تقدیر کرده است و پنهان و 

 (.443: 4944قشیری،)« آشکار کرده است

حدیقه الحقیقه و طریقه »آنقدر بوده که نام مثنوی گران سنگ خود یعنی پای بندی سنایی به اصول و مبانی شرع

. را با استفاده از کلمه شرع کامل کرده است پس شرط الزم برای ورود به وادی طریقت را در علوم شرعی می داند« الشریعه

یعت در نظر سنایی جایگاه دهد که شرنشان می( ص)این ها و مجموع تأکیدات مکرر وی در خصوص پای بندی به شرع رسول 

 (419: 4914زرقانی؛)و مرتبه واالی دارد

شود و بیان کند و در مواقع بحرانی به آن متمسک میسنایی در جای جای نامه هایش به  دین و شریعت مثبت نگاه می

ذاریم تا به سر منزل دارد که عقل در شناخت حق تعالی ناتوان است و باید با عقیده و خلوص پاک این راه را پشت سر بگمی

 .حقیقت برسیم و برای رسیدن به این راه باید به شرع و دین متمسک شویم؛ چون بهترین راه برای رسیدن به او می باشد

داند و سنایی از پیامبر با احترام یاد می کند و او را اسوه و الگوی جهانیان معرفی می کند و او را برتر از کلّ هستی می

واز »: گویدهمانگونه که در نامه اول می. د که تمام آسمانها و زمین به خاطر او و برای او آفریده شده استکنخاطر نشان می

عصاره عصر و « کُنتَ نَبیاً و آدمَ بینَ الماءِ و الطینِ»این جهت بود که چون رحل سیادت بمحط ابعاد عالم افکند، خبر داد که 

 (.41: الف 4962سنایی،)« ان هذا لساحر کذاب»: ی دراز کردند و گفتندارازل در مقام جهل و حیرت زفان طعن در و

تواند نشان از عشق به کند واین میشروع می( ص)هایش با ذکر حدیث و سخنی از حضرت محمّد سنایی در اوّل نامه

اِذا حُشرَ الخالئقُ یومَ : سلم قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و»: گویدآور رحمت باشد؛ مانند این نمونه که در نامه سوم میپیام

« یا ربِ عَلمتُ ان ذالک مِنکَ فَشکَرت علیهِ: فَیقولُ. هَل شَکرتَ عَبدی: القیامهِ، قالَ لِعبدِ اِصطَنعَ الیهِ عبدُ مِن عِبادهِ معرو فاً

مَن »: خبر داد و گفت آنکه سید کائنات و خواجه موجودات ی صلی اهلل علیه وسلم ی»: گویدیا در همین نامه می(. 44:همان)

مردی که مکرمت وافر او بر مؤمن و کافر عام باشد، قلم و جان را از « اَصلحَ ما بَینهِ و بینَ اللُه اصلِحَ اهلل ما بَینه و بینَ الناسِ

 .(29:همان) ««.شکر او خاموش کردن خام باشد
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دارد و در جای جای نامه هایش هر موقع که  هاسنایی در نامه هایش، اشاره هایی به شریعت و دین و پایبندیش به آن

داند و شریعت محمدی را تنها راه برد و تنها راه نجات را در شریعت و دین میخورد به شریعت و دین پناه میبه مشکلی بر می

 .کندداند که آدمی را به راه راست و حق هدایت مینجات آدمی می

 :گویددینی می در نامۀ هفتم، سنایی در مورد تعصّب و حمیّت

 هر آن خشم کان نز پی دین بود                    زایزد برآن خشم نفرین بود»

حمیت دین و جوهر مهابت محیی السنه را بصحرا آورده، و گرنه همت شیر از آن بلند تر است که او بدل کینه گیرد از 

 :روباه واین بیتی چند بر بدیهه گفته شد

 ت              نه شاه و نه رای نه خان و نه قیصرکه باشم من و خشم صدر شریع

 فرو   ریزم  از  بر    ،اگر  دوزخم،    دم زدن    بر نیارم              وگر    آفتابم

 (.62-64:همان)« نهالی    مسلمانی   شصت    ساله               به پیرانه سر،  کافری  کی  دهد بر

بر صاحب سنت شرع چه دمسازی دارد و بر صفوت باطن او چه بازی، اگر در حال  معلوم او باشد که فطنت این غریب»

 (.66:همان)« آن نکرد، اکنون این خادم واثق است که در ثانی الحال صورت باطل او پیش دیدۀ قریر انصاف در آورد

ه شرع اگر چه مقصود از این طرف حرف آن بود که در مزرعۀ دین هر تخم که اندازی برومند است، ودر شاهرا»

-داند که انسان میسنایی در این بند، دین و شرع را همچون مزرعه حاصل خیزی می(. 36:همان)« گامیست، سودمند است

رسد و مورد قبول درگاه تواند به وسیلۀ آن، بهره های فراوان بگیرد و انسان هر تالشی که در این راه انجام دهد به نتیجه می

 .گیردحق تعالی قرار می

شد، حمزه که مژده دین یافت از تای انت یافت، مرد خواجه آنگاه گردد که بندۀ « انا»بولهب که لهب دوزخ شد، از الف »

 :شرع گردد، شریف عباسی آن باشد که پاس دین خویش دارد

 نیست               بر    گیاهیش      پادشاه   مشمارۀ بر خود آن را که پادشا

 د بر سر                خواهش افسر شمار و خواه افسارافسری  کان نه  دین  نه

آن عباس که پاس در مصطبۀ تلبیس  «رِجَالُ صَدَقَوا مَا عَاهَدوا اهللَ عَلیهِ»عباس که عباس شد، نه خود شد، بپای وفا شد

 .(444-449:همان)« ابلیس پلید کند، دیگر است و آن عباس که از پاس حق پاس دین خود دارد، دیگر است

 گیرینتیجه

-رغم آنکه مکاتیب سنایی، همانند دیگر آثارش،به عنوان یک اثر عرفانی و دینی شناخته شده نیست، اما به وضوح میبه

در این مکاتبات، سنایی هر گاه مجال . های سنایی مشاهده نمودتوان مضامین، تعابیر و اصطالحات عرفانی و دینی را در نامه

مفاهیم زده است و از این رو، این کتاب، عالوه بر خاطرات شخصی نویسنده، در بردارندۀ مسائل یافته است، گریزی به این 

: توان مشاهده نمودبعدی سنایی را می سه در مکاتیب، شخصیّت. باشداجتماعی و اعتقادی و نیز باورهای عرفانی آن دوره می

در این اثر، سنایی عارفی است . نهدات را ارج میگوید؛ حکیمی که الهیّعارف و صوف؛ هنرمندی که شاعرانه سخن می

در . ای اجتماعی که در مناسبات زندگی زمانۀ خود نقش دارد و با طبقات مختلف مردم در ارتباط استشریعتمدار و صوفی

 . ، یاری رساندتواند به درک بهتر خواننده از دیگر آثارش، به ویژه حدیقهاند که میهایش، وقایعی شرح داده شدهبرخی از نامه
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 منابع و مآخذ

 کریم قرآن

 شرکت: تهران .چهارم چ .ریاحی امین محمد اهتمام به. العباد مرصاد (.4914.)محمد ابوبکربن الدین نجم رازی،

 .فرهنگی و علمی انتشارات

 .علمی انتشارات: تهران. چ هشتم. حافظ اشعار فرهنگ (.4913.)علی احمد رجایی،

 .روزگار نشر: تهران. غزنوی سنایی اندیشه و شعر های افق (.4914.)مهدی سیّد زرقانی،

 .سمت انتشارات: تهران. چ سیزدهم. تصوف و عرفان مبانی بر ای مقدمه (.4941.)الدّین سیّد ضیاء سجادی،

 تصحیح و اهتمام به .الفتاح الملک اسماء شرح فی الرواح روح (.4934.)منصور بن احمد الدین شهاب سمعانی،

  .فرهنگی و علمی انتشارات: تهران. چ چهارم .هروی یلما نجیب

 انتشارات: تهران. احمد نذیر حواشی و تصحیح و اهتمام به .سنایی مکاتیب (.الف 4962.)آدم بن مجدود سنایی،

 .فرزان

: تهران. رضوی مدرس و تقی محمّد اهتمام به .غزنوی سنایی دیوان(. ب 4962.)__________________

 .سیسیا انتشارات

 :تهران .روشن محمّد از تصحیح و مقدمه. الطریقه شریعه و الحقیقه حدیقه (.4941.)__________________

 .نگاه انتشارات مؤسسۀ

 ماه کتاب» .(الترسل الی التوسل کتاب بررسی)نگاری نامه و ترسل در سیری (.4943.)شمشیرگرها،محبوبه

 .44-14صص:4943خرداد . 94 ش .«ادبیات

 انتشاراتی :تهران. چ دوم .عثمانی احمد بن حسن علی ترجمۀ ابو .قشیریه رساله (.4944.)هَوازِن الکریمعبد قشیری،

  .زوار

 و کرباسی عفت از وتوضیحات مقدمه،تصحیح،. الکفایه مفتاح و الهدایه مصباح (.4943.)محمود عزالدین کاشانی،

  .زوار انتشارات :تهران. چهارم چاپ. خالقی برزگر

. چ هشتم .عابدی محمود از تعلیقات و تصحیح مقدمه، .المحجوب کشف (.4932.)عثمان بن علی الحسن ابو هجویری،

 .سروش انتشارات :تهران
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 حکیم اسدی توسی های دینی درگرشاسب نامۀس آموزهجلوه های حکمت عملی براسا
 راضیه نسبی 

 کرجدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 سیده رقیه فرجودی 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

 چکیده

شاعران زبان فارسی خصوصاً از قرن . بیشتری است ادبیات تعلیمی ازبین انواع ادبی، دارای اهمیت، قدمت و سابقه

اسدی توسی نیز به تبع فردوسی به حِکَم و . تندها در شعرشان همت گماشبعد نسبت به بیان اندرزها و حکمتچهارم به 

های دینی، اخالقی، اجتماعی، و خصوصاً حکمت ر گرشاسب نامه توانسته است آموزهاو د. مواعظ توجه وافرشان داده است

حماسه، ها چون تر از سایر جنبهای که میزان حضور اشعار حکمی و اندرزیبرجستهگونهی را وارد این متن حماسی کند  بهعمل

او با تأثیرپذیرفتن از تعالیم دینی و اندرزی اسالم با تکیه بر آیات و احادیث اصول حکمی و . اسطوره و رزم پهلوانان است

 .اخالقی در اشعارش نمود عینی داده است

 اسدی توسی، گرشاسب نامه، حماسه، حکمت، اخالق :هاکلیدواژه

 مقدمه

 ینام و تولّد اسد

او در حوالی . اندکرده او را منصور ذکر یهمنابع، کن یالبتّه در برخ. یاستتوس یابن احمد اسد یلابونصر ع یماو حکنام 

خود سال  یاتادب یخاهلل صفا در تار یحمورد اختالف هست و دکتر ذب یزوفات او ن یختار .آمد یادر توس به دنهجری  931سال 

دهد، دولت شاه به  یم یح، ترج423بر وفات شاعر در  یدق مبنشاهد صا در مجمع الفصحا نوشته بر نوشته یترا که هدا 463

دهخدا، . )خواند یم یپدر را استاد فردوس یاو اسد. پدر بوده است یگریپسر و د یکیقائل شده که  یدو اسد ابشخطا در کت

4912:4344) 

 یاسد ینیمذهب و تفکّر د

 :متفاوت هست یهدو نظر ی،اسد ینیمورد مذهب و تفکر د در

در »: یدگو یمضمون آن م یانمغ و مسلم و ب ضمن اشاره به مناظره« سخن و سخنوران»تر فروزان فر در کتاب دک -4

 . اندرانده یبه خاک سخن م یحآتشدر ترج یهطرفدار داشته و شعوب یمآتش بر خاک، از قد یح،ترج

 :استاد توس در آغاز شاهنامه فرموده است و

 خاک یرهباد و آب از بر ت یانم بر شده تابناک           یآتش یکی

 یاهبود و س یرهت یمرکز یکی              یگاهنبد جا یرا بلند زمین

 (446: 4941فروزانفر،)                                                                                                       

از  یشنشده بود، پ یکاویپ تریشمسلمان که پ مغ و مناظره یبا بررس»: داردیم یانب ینچن یزباره ن یندر ا برتلس -2

 ییهدر محافل شعو یرابوده است ز یهشعوب یاننما یاربس یگاهسرودن آن، در جا یهادر سال یکه اسد ییمبگو یمتوانیهمه م
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 یشگرا یان،آنان بر تاز یبرتر ادآورییو  یرانا ۀعرب و عجم با دفاع از مردمان شکست خورد ۀدر مناظر. بارها شرکت داشته

 .داشته است یّعتش یهم به سو یانینما

 گوید،یعثمان سخن م یو حت( ع)ینو حس( ع)، حسن(ع)یکشته شدن علۀ که با خشم دربار ینشد اسد توانیادآورنمی

 (911 :4946برتلس، ) «گویدینم یبوده است، در کل خاموش است و سخن ییدتأۀ یما یعیانقتل عمر که در محافل شۀ دربار

 اخالق اسدی

 یجفلسفه و نتا یبه اقوال علما یوریافته،ز یبه نقوش علم یالشحد متاثر بوده و لوح خ یاز آنچه خوانده بود ب یاسد روح

اصول  ینهم یبانیو به پشت داردیتجاوز روا نم ییسر مو یلسوفانمتکلمان و ف یداشته و از حدود آرا یمانافکارآنان اتکا و ا

 یگرد هسایاو بر حس یبوده است و حس مذهب یارو بس یقو یهم در دماغ و ینید یدعقا یرتأث. کندیم یرخود را تقر یدعقا

 .درشت تعرض کرده است یتند و زبان یخود با لحن یشمخالفان کیدخود با عقا یانداشته، چندانکه در ضمن ب یفزون

و جا  ینیرا فرو نشانده و شاعر را به سنگ یذوق و شعله عشق و خود، آتش یناو به معلومات و در د یو خشک دلبستگی

 .یدهگردان یلعشق ما جاذبه یحت یاءاثر اش یرفتنو نپذ یافتادگ

 یو آزرده خاطر است و عالم را متاع ینبشر غمگ هایو مسرت یعالم و خوش یداریاز ناپا یندگان،گو یشترمانند ب اسدی

 .پسنددنمیدور ودراز بشر را هایشهیو اند بینیدیم پذیریفاسد و تباه

است  یبه منزله مهمان یتی،خواند و معتقد است که انسان بر خوان گیاز عمر و مال م یریبه اغتنام فرصت و بهره گ وی

 یامجهت به خ یناز ا یاسد یرد،بخورد و کام بر گ یرس یزد،ار آنکه برخ یشپ یدهم هستند و با یگرمهمانان د یکه پس از و

 (449- 442 :4941فروزانفر، . )است یهشب

جهان  یرودر واقع دنباله و پ یتوس یاسد ینیشود جهان ب یاستاد فروزانفر معلوم م یبخش از گفته ها ینا مطالعه با

 یاو عاشقانه، به گونه یانهصوف یمنش ها یدایشپ یلدوره، به دل ینما در خراسان است که البتّه در ا یهاول یشعرا و ادبا ینیب

 یندر ا یز،ن یباعث شده تا اسد ینعارفان و متصوّفه به وجود آمده است و هم ینیو جهان ب ینیجهان ب ینا ینب یکشاکش،زهتا

 یروانخاطر گشته و همانند پ یدهو مکتب خود، از گروه مخالف خود رنج یدگاهو شرح د یانکشاکش شرکت جسته و ضمن ب

 .دکن یمدار به آنان حمله م یعتشر یو علما یعتشر

 یو آید،یگونه که از مطالب گرشاسب نامه برمداشته و همان یانهگرا یمل یهایشهاند ینی،ب جهاناو از نظر تفکر و 

 (1: 4942 یدنلو،آ. )بوده است یعیش یها یشبا گرا یمسلمان

 یآثار اسد

 :مانده است که عبارتند از یبه جا یآثار ی،استاد توس، اسد از

 یهاالدو یقعن حقا االبینه( 4 لغتفرس( 9 مناظره( 2 نامهگرشاسب(4

 یناز طرف یککه هر . دو موجود به راه انداخته است ینب یالیخ یده،گفت وگوییدر هر قص یاسد: و مناظره قصاید(4

قانع  یناز طرفی،یکیطرف سوّم یبا دخالت موجود ب رانجام،س ودهند  یحترج یگریخود را به د یلتا با آوردن دل کوشندیم

 :عبارتند از یستندکه بلندنیدقصا ینا. به مدح ممدوح خود پرداخته است یزن یدهرآخر قصشده و د

 .یستن یشخص معروف یرابولوفام ینابولوفا آمده است که ا یرمدح ام یانشکه در پا: ینآسمان و زم ۀمناظر ی
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 یبیغمایی،حب یحتصح یداسۀ گرشاسب نامۀ و در مقدم یستمعلوم ن یکه ممدوح آن به درست: مغ و مسلمانۀ مناظر ی

 .بن احمد نسبت داده اند یلرا به ابونصر خل یدهقص ینا

 یخامر تار ینکه ا یدر مورد شجاع الدوله منوچهر بن شاوور شداد یدهقص ینا یانیقطعا مدح پا: و کمان یرت مناظره ی

 .آسان کرده است یگر،د یدرا نسبت به قصا یدهقص ینا یگذار

 .است یبن احمد، که منسوب به اسد یلح ابونصر خلدر مد: مناظره شب و روز ی

در مورد آن بحث شده و برتلس که در آن از انتساب آن به  یاسد ینیکه از مذهب و تفکّر د: عرب و عجم مناظره ی

 .شده است یهبه ابوجعفر محمد، هد یدهقص یان،دفاع کرده حدس زده است که در پا یاسد

در آن، . است یفرهنگ لغت فارس ترینیمیز گرشاسب نامه نوشته شده است، قدبعد ا یاکتاب که گو ینا :لغت فرس-1

 یو جامع یقدق یفتعر یاکرده و  یداپ ییرلغات به مرادف خود تغ یضبط شده و هر چند برخ یفارس یمیاز کلمات قد یاریبس

و ما  شدندیچه بسا فراموش م آمد،یاز شاعران اگر ذکرشان در کتاب او نم یبرخ ینکها یللغات شده است اما به دل یاز بعض

 .شنیدیمیاز آنان نم ینام

و منحصرتر آن را  تریمیقد نوشته است و نسخه یاست که ابونصر موفّق هر و یکتاب: یهاالدو یقعن حقا ینهاالب-9

 .است یکتاب، نسخه بردار یندر ا یپس نقش اسد. نوشته است یتوس یاسد

 یندر ا یسندهکه نو دهدیق است نشان م.ه 441استنساخ نسخه حاضر سال  یخربوده و چون تا یمعاصر اسد نویسنده،

 .نوشته است یبه خط کوف یهشب یباییکتاب را با خط ز ینا یاسد. بوده است یاتسال در ح

 یاسد یماستاد توس، توسط حک است که بعد از شاهنامهۀ قابل توجّ یاثر حماس ینمنظومه، اوّل این: گرشاسب نامه-1

و ارتباط  یبزرگ در نظم حماس یندهدو گو ینقدرت ا یتو نها ییو توانا یاز فردوس یکامل اسد یرویپ. شودیسروده م یتوس

 یاز شاهنامه شمرد و جا یتوان گرشاسب نامه را بخش یکه م یوستهپ یکدیگردو کتاب را به  ینموضوع، چنان ا یو همانند

 آیدیدشوار م یزآنها بر اهل فن ن یصجا و چسبنده است که تشخبه شاهنامه الحاق شده چنان ب یکه اشعار اسد یجا

است در بحر متقارب مثمن مقصور  یادانسته اند، منظومه یتهزار ب 41تا  1 ینآن را ب یاتنامه که تعداد اب گرشاسب»

ال اندر آن سه س»گونه که خودش گفته است و آن کندمیق آغاز. ه 436سرودن آن را از حدود سال  یمحذوف که اسد یا

و به  کندیبودلف پادشاه نخجوان و ارمن م یررساند و به نام ممدوح خود ام یم یانق به پا.ه 434در سال « صرف شد روزگار

  :شود یآغاز م یرز یتمنظومه با ب ینا. دارد یم یمتقد یو

 یبه پا یتیکه از کاف و نون کرد گ         یرهنما یزداز خدا ا سپاس

  :یابدیخاتمه  م( ص)ختم کار خود اشارت کرده، با درود بر حضرت محمد  یخه در آن به تارک یاتاب ینبا ا و

 یاختیر ییکو روز ن یییروزیبه پ یداستان بزرگ اسپر ییینا شیید

 شده چارصد سال و پنجاه و هشت     که گشت یزدور سپهر زهجرت

 السّالم یهید علزمیییا بیییر محمّی            درود و هیزاران سیالم هیزاران
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رستم و  یجد اعال یستان،گرشاسب، پهلوان بزرگ س هایراجع به داستان یداست،منظومه چنان که از نامش پ این

و ارائه  یند یشمتنوع در ستا هاییهمراه با بحث. اوست یحماس هاییییو هند و هنرنما یقاآفر ین،او به توران زم یسفرها

 .انسان یروح یلان و بزرگ داشت مکارم و فضایمذهب دهر ینف و یاخالق هایهاودستورالعملحکمت

 حکمت و رابطه آن با اخالق

حکمت عملی که . حکمت که از ریشه حکم و در معنی حکم درست و استوار است، شامل دو قسم نظری و عملی است

عملی دستورالعمل اخالقی را حکمت . شامل تهذیب اخالق، سیاست مُدن و تدبیر منزل است، دربردارنده اخالقیات نیز هست

به اخالق گرایان می دهد تا کسی که خواهان رسیدن به کمال اخالق انسانی است ضمن رسیدن به معرفت نظری یعنی 

معاد، توحید و نبوت به سوی حکمت عملی نیز بگراید و مهذب ساختن اخالق خویش و  ،معرفت خداوند، هستی، دین و شیعت

حال چرا . ی یکی از جمله شاعران کالسیک ایران است که لقب حکیم را بدو نسسبت داده انداسد.جامعه را کمر همت بندد

 :گفته اند حکیم اسدی؟ به اسدی طوسی لقب حکیم داده اند و این می توان به دلیل این موارد باشد

ر و به خوبی پیداست که اسدی افزون بر چیره دستی در شع« گرشاسب نامه»از پاره ای مطلب مندرج در  -4

؛  9 -4934:2یغمایی،)های چشمگیری داشته استۀ حماسه سرایی، در علوم دینی، فلسفه، تاریخ، جغرافیا و نجوم نیز آگا

 (.444: 4931فروزانفر، 

و در همین منظومه چنان به موضوعات علمی و دینی و حکمی توجه نشان می دهد که کسانی چون  -2

، از تذکره نویسان قدیمی ایران، «عرفات العاشقین»، اوحدی در «لفرسصالح ا»، نخجوانی در «مجمع الفصحا»هدایت در 

 (.ذیل اسدی :4رک دایره المعارف بزرگ اسالمی، ج )لقب داده اند« اسدالحکماء»یا « حکیم»او را 

حکمت به عنوان یکی »و سخنان بزرگان علم و دین است و ۀ در نگاه اسدی، راه رسیدن به کمال، به کار بستن کالم ال

ز اساس ترین اخالقیات در نظر حکما منظور شده است؛ اما فضیلت حکمت را بدون تربیت و تهذیب نفس نمی توان به دست ا

علم اخالق عبارت است از تحقیق در رفتار آدمی . به همین جهت علم اخالق یکی از ارکان اصلی حکمت تلقی شده است. آورد

ثروت، )« گونگی عمل آدمی است برای اینکه کامل باشد و خیر را تحقق بخشدتوجه علم اخالق به چ. بدان گونه که باید باشد

 ...اخالقی را در جای جای گرشاسب نامه تاکید نموده است ۀو به همین خاطر او ویژگی های برجست(. 16: 4914

 نام نیک و نیکوکاری

آثار و به طورکلی نوع زندگی آنان،  ها در این جهان آن چنان زندگی می کنند، که نوع گفتار، کردار،بعضی از انسان

و عمری به درازنای . و همواره شاهد و گواه بر تاریخ هستند. شودبرای تمام بشر و جامعه انسانی، پس از مرگ الگو و نمونه می

 . تاریخ دارند

اره در پهن دشت که مسیر تاریخ را به سمت صالح و نیکی تغییر داده اند، همانند آب روانی، هموۀ انبیاء و اولیای ال

 . و همین طور هر کس به هر اندازه که بتواند کاری یا کارهایی آنگونه انجام دهد، اینگونه است. تاریخ بشریت جاری اند

بنابراین شهدا، علما و صاحبان آثار ماندگار معنوی و با قیات صالحات نیز هر کدام به اندازه عظمت کار خویش در تاریخ 

 . مایندنیک نامانه زندگی می ن

و ثمره نام نیک را که همان . حکیم اسدی توسی نیز با همین اندیشه، نام نیک را برترین سرمایه و گنج انسان می داند

 : و چنین می سراید. نیکوکاری است، بهترین توشه انسان در عالم دیگر می داند

 بهییین چیییز از او نیییک نییام اسییت و بییس     جهییییان جاودانییییه نمانیییید بییییه کییییس 
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 (24: 4914اسدی،)                                  

 نکییییو نییییامی از گیتییییی آن را سزاسییییت

 

 کیییه کیییردار او خیییواب و گفتیییار راسیییت  

 (21همان،)                                          

 انوشییییه کسییییی کییییو نکونییییام مییییرد   

 

 چیییو اییییدر تییینش مانییید نیکیییی ببیییرد    

 

 کسیییی کیییو نکیییو نیییام مییییرد همیییی     

 

 لمیزمیییرگش بسیییا خیییون خیییورد عیییا    

 (214همان، )                                        

 « .اَلمُحسنُ حیُّ و اِن نقلَ الی مَنازلِ االَموات»:در این مورد چنین می فرماید( ع)علی

 .( نیکوکار زنده است اگر چه بمیرد و به قبر منتقل شود)

 همییییی تییییا تییییوان راه نیکییییی ِسییییپَِر  

 همیییی خیییوب کاریسیییت نیکیییی بیییه جیییای     

 

 سپر   را  بدی  مر  بود   نیکی که  

 که سود است بر وی به هر دو سرای

 (44 ،همان)                                

. بحث احسان، نیکی، دوری از بدی و بدکرداری، از موضوعات مهم مورد توجه اسدی توسی در گرشاسب نامه می باشد

 . و به تبلیغ آنها پرداخته استلذا وی در مناسبت های گوناگون، آنها را سفارش کرده 

است که ما را به مسابقه در انجام کارهای نیک و پیشی ( 44/مائده)«.فَاستَبقُوا الخَیرات»:وی به نوعی مبلغ پیام قرآنی

 : گرفتن از یکدیگر در امور خیر فرا می خواند

 چیییو نیکیییی نماییییدت گیتیییی خیییدای    

 

 تیییو بیییا هیییر کسیییی نییییز نیکیییی نمیییای  

 (269: 4914اسدی،)                             

 پشییییمان نگیییردد کیییس از کیییار نییییک   

 

 نکییوتر ز نیکییی چییه چیییز اسییت و یییک     

 (269،همان)                                       

 گیییرت نییییک بایییید بیییه هیییر دو سیییرای  

 

 سیییییوی کردگیییییار جهانبیییییان گیییییرای 

 ( 492،همان)                                        

قرآن که سراسر دعوت به صالح . هام گرفته از حقایق قرآنی است که اندیشه بلند حکیم را شکل داده استابیات فوق ال

 (433/بقره)«.و اَحسنوا اِنّ اهللَ یَحِبُّ المُحسنین»:و نیکی و دست شستن از بدی است و می فرماید

 .( و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد)

نیکی کردن، بلکه مقدم بر آن می شمارد و حتی اندیشه و پندار بد را نیز  ۀز بدی را الزماسدی توسی، دست شستن ا

 : سرزنش می کند

 مکیییین هیییییچ بیییید بینییییی از دیگییییران 

 

 وگییر نیییک بینییی تییو خییو کیین بییر آن      

 (264: 4914اسدی، )                              
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 : ندو اما نیکی و احسان در برابر بدی را اینگونه سفارش می ک 

 بیییدی گرچیییه کیییردن تیییوان بیییا کسیییی 

 

 چیییو نیکیییی کنیییی بهتیییر آیییید بسیییی    

 

 اگیییر چنییید بیییدخواه کشیییتن نکوسیییت   

 

 از آن کشییتن آن بییه کییه گییرددت دوسییت  

 (41،همان)                                          

 (غرر الحکم)« .االحسانُ اِلی المسیُ یَستَصلِحُ العدّو»: در این مورد می فرماید( ع)علی

 .( نیکی به بد کرده موجب اصالح دشمن می شود)

 :پایان بخش این گفتار ابیات دیگری است در ستایش نیکی و نیک کرداری و نکوهش بدی و کردار بد

 نکوکییییار و بییییا دانییییش و داد دوسییییت  

 

 یکیییی رسیییم ننهییید کیییه آن نانکوسیییت   

 (262،همان)                                        

*** 

 بییید زشیییت کییییش  سیییپهدار گفیییت ای 

 

 خیییوی بییید چنیییین آورد کیییار پییییش     

 

 خییوی نیییک همچییون فرشییته اسییت پییاک 

 

 خوی بد چیو دییو اسیت بیی تیرس و بیاک       

 (431،همان)                                        

 راستگویی

پیشرفت ان در مدینه فاضله اسدی و بزرگان دیگر از جمله فردوسی، مردمان همه صادق و راستگویند و راستگویی نردب

در قرآن . آباد آنهاست و دروغ، کاستی و کژی جایی در این شهر زیبا ندارد و کامال بی فروغ است و ترقی آنان و ستون خانه

 . کریم، آیات فراوانی در امر به راستگویی و میان مقام راستگویان و زشتی کذب و نکوهش آن آمده است

سوره نساء در بیان ذکر نعمت داده شدگان از جانب خداوند، آنان را  63 ه خداوند در آیهدر مقام صدّیقین، همین بس ک

آنان ( ع)و حضرت یوسف ( ع)و حضرت ادریس( ع)حضرت ابراهیم: و در ستایش پیامبرانی مانند. بعد از پیامبران ذکر می کند

ی راستگوتر از او در سخن حتی خداوند خویش را به صفت راستگویی آن هم ذاتی که کس. را از راستگویان معرفی می کند

 . نیست می شناساند

 .(و کیست راستگوتر از خداوند در حدیث گفتن()41/نساء)« و مَن اَصدَقُ مِنَ اهللِ حدیثا»

 . و آیات متعددی که در بیان اهمیت صدق و راستگویی بر پیامبر خدا نازل شده است

انَّما »:رای بیداری و تنبیه، کافی است که می فرمایدو از آیاتی که در مذمت دروغ گویی آمده است، همین یک آیه ب

 (413/نحل)«یَفتَری الکَذبَ الذّینَ ال یومنِونَ بایاتِ اهللِ و اولئک هم الکاذبون

 .( آری دروغگویان واقعی آنانند. تنها کسانی دروغ می بندند که به آیات خدا ایمان ندارند)
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 : ت و کمبود و خواری نفس می داند و می فرمایدعامل و انگیزه دروغگویی را حقار( ص)رسول خدا

بیرای  .( دروغگو دروغ نمی گوید مگر آن که احساس پستی و حقارت نماید)« .ال تَکذبُ الکاذبُ اِالّ مِن مهانِه نَفسِهِ علیه»

 . جبران کمبود خویش دست به دروغ می زند

 دروغ آزمیییییییییودن زبیچارگیسیییییییییت 

 

 نگویییییید کِیییییرا در هنیییییر یارگیسیییییت  

 (224: 4914اسدی،)                               

آری انسان صاحب هنر و توانایی هیچ گاه ارزش حقیقی خویش را با دروغ گویی خدشیه دار نمیی کنید و بیرای کسیب      

 . نزد دیگران متوسل به کثری نمی گرددۀ جایگا

 دروغ و گزافییییییه مییییییران در سییییییخن 

 

 مکیینۀ بییه هییر تنییدیی هییر چییه خییوا      

 (269،همان)                                        

 .( دروغ نگوی زیرا آبرو و شخصیت از بین خواهد رفت) «.ال تَکذِب فیذهب بهاک»:فرمایددر این زمینه می( ع)امام صادق

 پرهیزگاری

گنیاه،  . زندگی انسان، برای رسیدن به سعادت و کمال است و کمال آدمی، در اطاعت پروردگار و کسیب رضیایت اوسیت   

سر منیزل  بنابراین، تا وقتی انسان دست از سرکشی و عصیان برندارد، به . ابل فرمانبری از خدا و اطاعت و بندگی اوستنقطه مق

 . شوم گناه به خود گناهکار بر می گردد و منافع و فواید دوری از گناه نیز عاید خود وی می شود نتیجه. مقصود نایل نشود

 : حکیم توس در این باره چنین گوید

 گفیییت دانیییا کیییه بیییاری نخسیییت چنیییین

 بیییییدان کیییییز خیییییرد آشیییییکار و نهفیییییت   

 از او تیییییرس و از بییییید بیییییدو کییییین پنیییییاه  

 کیییییه گیییییویی نهیییییان ۀ مجیییییوی آن گنیییییا

 کییییه گییییر کییییس نبینیییید همییییی آشییییکار   

 چیییییرا زان کیییییه سیییییود انیییییدرا و ناپدیییییید 

 

 زهسیییتی ییییزدان شیییو آگیییه درسیییت     

 یکییییی اوسییییت دیگییییر همییییه چیییییز جفییییت

 بتییییییاب از گمییییییان و بتییییییرس از گنییییییاه  

 نییییدر جهییییان کیییینم تییییا نبینیییید کییییس ا   

 نهییییییان او همییییییی بینییییییدت شییییییرم دار  

 تیییییین پییییییاک را کییییییرد باییییییید پلییییییید  

 (441،همان)                                        

هر مصیبتی به شیما  ( )91/شوری)« .و مَا اَصابَکُم من مُصیبه فَبما کَسَبَت اَیدِیکُم»:قرآن کریم نیز در این باره می فرماید

 .(انجام داده اید رسد به خاطر اعمال بدی است که

هر چه بینش و معرفت آدمی نسبت به خدای خویش بیشیتر  . گناه نتیجه عدم شناخت انسان نسبت به خداوند می باشد

افراد گناهکار به این دلیل از گناه هراسی ندارند که کسی را که نافرمیانی میی کننید نمیی     . باشد، نافرمانی و گناه او کمتر است

ار و نتایج شوم گناه را می داند از انجام گناه سیخت بیمنیاک اسیت، زییرا بیر اسیاس فرمیایش امیام         اما آن کس که آث. شناسند

 (. 99/همان)«.الغالبُ بالشرِّ مغلوبُ»:بر این باور است که( ع)علی

 .( هر کس با بدی و بدکرداری پیروز شود شکست خورده است)
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به دنبال داشته باشد، لذت نیست و هر پیروزی که با گنیاه  او به درستی می داند که هر لذتی که رنج و عذاب اخروی را 

چنانچیه علیی   . زیرا گناه دردی جانکاه است که ذلت وجود گناهکار را در پی دارد. به دست آید در واقع خواری و شکست است

 .( گناهان بیماری هستند)« .الذّنوبُ داءُ»:می فرماید( ع)

 گییییران تییییر زهییییر چیییییز بییییار گنییییاه 

 

 م گییییردد و دل سیییییاهکییییز او جییییان دژ 

 (441: 4914اسدی،)                               

ها را به دوری از گناه سفارش نموده و گناهکیاران را از مکانیات گناهانشیان بییم     قرآن کریم نیز در موارد بسیاری انسان

 ( 421/انعام)«.بما کانوا یقترفون و ذَرُوا ظاهرَ االِثمِ و باطنِه انّ الذّین یکسبون االثم سیجُزون»:داده و می فرماید

گناهان آشکار و پنهان را رها کنید، زیرا کسانی که گناه می کنند به زودی در برابر آنچه که مرتکب می شوند مجیازات  )

 .( خواهند شد

جیب  حکیم اسدی توسی نیز با الهام از بیانات قرآن و فرمایشات ائمه معصوم، توجیه بیه خداونید و پرهییز از گنیاه را مو     

 : سعادت و نجات در هر دو جهان می داند

 بییییه یییییزدان پناهییییید تییییا از گزنیییید   

 

 بودتیییان بیییه هیییر دو جهیییان سیییودمند    

 (4914:494اسدی، )                              

 قناعت -پرهیز از آز و حرص

 ۀحرص و آز، نتیج. از موضوعات مورد تاکید درگرشاسب نامه، پرهیز از حرص و آز و سفارش به قناعت و خرسندی است

بیابانی است تاریک و بی انتها که گرفتیارش  . آدمی است و از جمله صفات نابود کننده. شوم حب و دوستی بیش از حد دنیاست

 . گمراه و هالک خواهد شد

هر چه از مال و منال دنیا جمع کند، بازهم در فکر تحصیل مال بیشتر اسیت  . حرص حریص، به حدی محدود نمی شود

 . به دست آرد، باز می طلبد و چشم او را جز خاک چیزی پر نمی کند و هر چه

روایت شده که حریص بر دنیا چون کرم ابریشم است هر چه بیشتر به دور خود می پیچید راه خیالص او   ( ع)از امام باقر

 . دورتر می شود تا از غصه بمیرد

از آن به بندگی و اسارت ابدی ییاد  ( ع)لذا علی. حرص ورزی به دنیا، عامل اصلی طمع می باشد و از صفات مذموم است

حیرص،  « »الحیرصُ ذلُ و عنیاءُ  »: در جای دیگر می فرمایید ( 4914:411عالمه مجلسی، ( )الطمع رقُّ مُوبَّدُ»:کرده و می فرماید

 «.ذلت و سختی و دشواری است

 مبندیییییید بیییییا رشیییییک و بیییییا آز رای  

 دژم تییییر کسییییی مییییرد رشییییکه اسییییت و آز   

 مگیییین بیییه جیییای  چیییو نییییک کسیییی دیییید غ 

 

 کیییه ایییین غیییم فزایسیییت و آن جیییانگزای 

 کییییه هییییر سییییاعتش مرگییییی آییییید فییییراز    

 بمانییییید، کنییییید دشیییییمنی بیییییا خیییییدای   

 (444: 4914اسدی،)                               

 

 

حرص، از ارزش و قدر آدمی می کاهد و موجب زوال برکت از رزق و روزی می گردد و حیریص، در واقیع فقییری اسیت     

 . جانکاه به سر می بردۀ که همواره در رنج و اندو ذلیل،
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 (. 4914:464عالمه مجلسی،)«الحرص علی الدنیا(: ع)ایُّ ذُلِّ اَذلّ؟ قال(: ع)سئل علی »

 . حرص ورزی: سوال شد که شدیدترین ذلت و خواری کدام است ؟ فرمود( ع)از امیرالمومنین)

 چنییییین اسییییت کییییار طمییییع را نهییییاد  

 میییییرد آززطمیییییع اسیییییت کوتیییییه زبیییییان  

 

 بسییا کییس کییه داد از طمییع جییان بییه بییاد   

 چییییو شیییید طمییییع کوتییییه زبییییان شیییید دراز  

 (431: 4914اسدی،)                               
 

 (غرر الحکم)« الحرصُ موقعُُ فی کبیرالذنوب»: امام علی در جای دیگر می فرماید

 ( حرص و آز، آدمی را در گناهان بزرگ می اندازد)

 درم گییییرد گشییییت   پراکنییییده عمییییر و 

 ۀ تییییی ۀ چنیییییان کامیییییدی رفیییییت خیییییوا    

 نهیییییم گیییییویی از بهیییییر فرزنییییید چییییییز     

 

 بخییییور کییییت زگیتییییی ببایدگذشییییت     

 ۀ تیییییوگنج از پیییییی گییییینج تیییییا کیییییی نییییی

 مبیییر غیییم کیییه چییییزش بیییود بیییی تیییو نییییز    

 (432 ،همان)                                       

 

 

طیوبی لِمین   »:یادآوری روز حساب و فنای دنیا چنین می فرماید در رابطه با ارزش قناعت ورزی و( ع)علی بن ابی طالب

 (44حکمت/ نهج البالغه)«ذکر المعاد و عَمِلَ للحساب و قَنَعَ بالکفاف و رَضِی عَن اهلل

روزی  کنید وبیه انیدازه   خوشا به حال کسی که به یاد معاد و روز بازگشت باشد و برای حساب و وارسی در آن روز کیار  »

 « .خدا راضی و خشنود باشد ید و از دادهخود قناعت نما

 آییییییا تیییییو شیییییه ات انیییییدک وره دراز 

 

 چیییه سیییازی چیییو آییییدت رفیییتن فیییراز    

 

 دل از آز گیتییییی چییییه پییییر کییییرده ای   

 

 از او چییییون بییییری آنچییییه نییییاورده ای    

 (939: 4914اسدی، )                              

 بخشش و کرم

 ( 32/آل عمران( )ونلَن تنالوُا البَّر حتی تنفقوا مما تحبّ)

 .هرگز به نیکوکاری نمی رسید مگر این که از آنچه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید»

و ایین روحییه لطییف و    . است که همگان آن را ندارندۀ داشتن طبعی کریم و روحیه ای بخشنده، از نعمت های بزرگ ال

احسیاس نیوع دوسیتی و     ۀیی به دنیا دارد و از طیرف دیگیر، نتیجی   اعتناعالی، از یک طرف، ریشه در پارسایی و زهدگرایی و بی

 . همدردی با سایر انسان هاست

ایمان به خدا و عامل رسیدن به نیکی و سیعادت و   و کرم دعوت نموده و آن را نشانهدین مقدس اسالم، ما را به بخشش 

در حقیقت، بزرگیان و تیوانگران واقعیی،    . ستایند و خردمندان نیز، آن را عالمت خرد و جوانمردی دانسته و می. کمال می داند

و مال را وسیله ای برای حل مشکل و نییاز نیازمنیدان میی    . و دل به جمع درهم و دینار نبسته اند. اهل جود و بخشش هستند

 . دانند
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نفیاق کننیده   ق و روزی اآبرو و موجیب ازدییاد میال و رز    ارندهها و نگهدمحبت دل یث و روایات اسالمی، آن را مایهاحاد

 . اندمعرفی کرده

ما مامور جمیع میال   )«  لَم نُبعَث لِجَمع المال و لکن بُعثِنا الِنفاقِه»:خوانیم که فرمودندمی( ص)در حدیثی از رسول خدا 

 (. نیستیم بلکه مامور انفاق آن هستیم

 : حکیم اسدی توسی در این باره می گوید

 سییییخاوت درختیسییییت انییییدر بهشییییت  

 

 حکمییت محییض کشییت  کییه یییزدانش از   

 (441: 4914اسدی،)                               

 . داد و رهش الزم و ملزوم یکدیگرند و رمز بقا و پایداری هر حکومتی می باشند

ییا اّیهیا الیذین امنیوا النفقیوا مِین طّیبیات میا َکسَیبتُم و ممّیا َاخرجنیا لَکُیم مِینَ              »:قرآن کریم در این باره میی فرمایید  

ای کسانی که ایمان آورده اید از قسمت های پاکیزه اموالی که به دست آورده اید و از آنچه از زمین بیرای  ( )261/هبقر)«االرض

 .(شما خارج ساخته ایم انفاق کنید

 (غررالحکم)« الجوادُ فی الدّنیا مَحمودُ و فی االخرهِ مسعودُ»: نیز می فرمایند( ع)امام علی

 (آخرت سعادتمندبخشنده در دنیا ستوده است و در )

 . و چه بزرگی و توانگری، بهتر از نیک نامی دنیا و سعادتمندی جاوید آخرت

 . مال، در حقیقت پیش فرستاده ای است برای آسایش در آخرت ران و دستگیری از مردم به وسیلهبخشش به دیگ

بخشش اشاره میی نمایید و آن    حکیم اسدی توسی به نکته ای ظریف که برگرفته از قرآن کریم است نیز درباب انفاق و

انفاق کننده، تنها و تنها باید برای رضای خدا دست به این اقدام . منت نگذاردن بر بخشوده و انتظار سپاس از وی نداشتن است

 . نیک زند وگرنه کار او اجر و پاداشی از سوی خدا نداشته و بی ارزش می شود

لکه آنچه را به دست می آورد، با آنچه در دسیت داشیته و بیه ظیاهر از     انفاق کننده نه تنها چیزی را از دست نمی دهد ب

 . دست داده قابل مقایسه نیست

 چیییو دسیییتت رسییید دوسیییتان را بپیییای   

 

 کیییه تیییا در غیییم آرنییید مهیییرت بجیییای   

 (464: 4914اسدی، )                              

 ببخشیییای بیییر زییییر دسیییتان بیییه مهیییر   

 

 برایشیییان بیییه هیییر خشیییم مفیییروز چهیییر 

 (همان)                                                

 حسن معاشرت و مدارای با مردم

خردمندی و سبب الفت و محبت عمومی افراد جامعه نسبت بیه   ا مردم و مدارای با آنان، نشانهحسن ارتباط و معاشرت ب

سب نامه مطیرح شیده کیه، تحیت عنیاوین      موضوعات مربوط به ارتباطات اجتماعی به طور گسترده در گرشا. همدیگر می شود

همیه در  .....وفاداری، قدرشناسی، عفو و گذشت، صداقت و نیکوکیاری و : به عنوان مثال. مختلف آنها را جداگانه بررسی کرده ایم
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ولی در این گفتار به طور اجمیال ابییاتی را کیه اختصیاص بیه      . شمار موضوعات فرعی زیر عنوان حسن معاشرت قرار می گیرند

 . را و حسن برخورد با مردم دارند آورده و به بحث در مورد آنان می پردازیممدا

 نشییییاید بیییید انییییدیش بییییودن بسییییی   

 

 کنییید زنیییدگی تلیییخ بیییر هیییر کسیییی     

 (446،همان)                                        

 

 ز بییید خیییواه و ز دشیییمن کینیییه کیییش    

 بسیییا کیییس کیییه ییییک دانیییگ ندهییید بیییه تییییغ 

 میییییرد  بیییییه گفتیییییار شییییییرین فریبنیییییده  

 

 تییوان دوسییت کییردن بییه گفتییار خییوش      

 چیییو خیییوش گیییوئیش جیییان نیییدارد درییییغ     

 کنیییید آنچییییه نتییییوان بییییه شمشیییییر کییییرد   

 (32،همان)                                          

 

 

ی با مردم نصفی مدارا)« مُداراهُ النّاسِ نصفُ االیمان و الرفقُ بِهِم نصف العَشِ»: در این باب فرموده است( ص)رسول خدا 

 (. از ایمان و نرمی و خوش رفتاری با آنان نیمی از زندگی خوش است

اََمرنیی ربّیی بمیداراه النّیاس َکمیا اََمرنیی بِیآداء        »: همچنین ایشان خود را از جانب خدا مامور به مدارای با مردم می داند

 ( 4911:446چوبینه، )« الفرایضِ

 (ر کرده است همچنان که به ادای فرایض و انجام واجبات فرمان داده استپروردگارم مرا به مدارای با مردم ام)

 رازداری و سرپوشی

کتمیان  . افشای سر برادران خود، خیانت در حق آنان است و نگهداری راز آنان از اعمال پسندیده و خدمت بیه آنهاسیت  

. وت نفیس و شیجاعت و بلنید طبعیی اسیت     قی  شریعت مقدس اسالم بوده و نشیانه  سر، اعم از سر خود و دیگران، مورد سفارش

رازداری . مفاسید زییادی را در پیی دارد    گونه که عدم توانایی بر کتمان سر عالمت ضعف نفس و سستی عقیل اسیت کیه   همان

ای عام و ضروری برای همگان است و برای دولتمردان و صاحبان حکومت و قدرت که تشیکیالتی را رهبیری و اداره میی    مقوله

 . حکومتی است-و رعایت احتیاط های الزم در این مورد از واجبات امور سیاسی. تر است نمایند، ضروری

 « افشاء السر السقوط». افشای سر را موجب سقوط و نابودی می داند( ع)امام صادق

 ( غررالحکم)« سِرُّکَ اَسیرکَ فان اَفشیته صرتَ اسیرهُ»: نیز می فرماید( ع)علی 

 (شدۀ که آن را افشا نمودی تو اسیر آن خواراز تو اسیر توست و آنگاه )

حکیم اسدی توسی در داستان آوارگی جمشید و در گمنامی زیسیتن او از بییم ضیحاک و سیرانجام فیاش شیدن راز او       

 : چنین می گوید

 اگییییر چنیییید پنهییییان کنیییید مییییرد راز   

 سییییخن کییییان گذشییییت از زبییییان دو تیییین     

 بشییییید فیییییاش احیییییوال شیییییاه جهیییییان     

 

 پدیییییییییییید آردش روزگیییییییییییار دراز  

 پراکنیییییییده شییییییید برسیییییییر انجمییییییین   

 بییییه پیییییش مهییییان و بییییه پیییییش کهییییان    

 (49: 4914اسدی،)                                 
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  چنییییین آمیییید از گفتییییه ی باسییییتان   

 کییییه ضییییحاک ناگییییه گییییرفتش بییییه چییییین  

 

 وز آن کاگیییییه از راز ایییییین دوسیییییتان    

 بییییه اره بییییه دو نیییییم کییییردش بییییه کییییین  

 (همان)                                               
 

عالمیه  )«فَاِنَّ الصِّدیقِ قَید یکیونُ عَیدوّا یومیا میا     ....ال تَطَّلِعُ صدیقُکَ مِن یِسرّک»:در این زمینه می فرماید( ع)امام صادق 

 (دوست دشمن می شودۀ دوستت را برسرت آگاه نکن زیرا گا)، (14 :4914مجلسی، 

 ایی زنیییان برکتمیییان سیییر اشیییاره نمیییوده و سیییفارش    در همیییین راسیییتا، اسیییدی توسیییی بیییه عیییدم توانییی    

 : می کند که با زن نباید راز گفت

 هییم از بخییت ترسییم کییه دمسییاز نیسییت     

 کییییییه موبیییییید چنییییییین داسییییییتان زد ز زن 

 کیییییییه زن را دو دل باشییییییید و ده زبیییییییان  

 

 هییییم از زن کییییه زن از در راز نیسیییییت   

 کییییییه بییییییا زن دم از راز هرگییییییز مییییییزن   

 وفیییییا را عیییییوض هیییییم جفیییییا از زنیییییان    

 (93: 4914اسدی،)                              

 

 

 قدرشناسی

 (کسی که از بنده خدا سپاسگزاری ننماید، سپاس خداوند نیز نمی کند)«لَم یَشکُرِ الخالق. مَن لَم یَشکُرِ المخلوق»

انید و   قدرت شناسی از خدمت خادمین و زحمات کسانی که باری را برای انسان به دوش کشیده و متحمل سختی شده

نظری به کتاب خدا و دیدن . دینی و مسئولیت انسانی است رای، فراهم نموده اند، یک وظیفهیا به هر نحو نعمت و آسایشی را ب

خیتم میی   « لعلَّکُیم تشیکرون  »آیات فراوانی که در باب شکر و سپاسگزاری از حضرت حق آورده شده، به خصوص آیاتی که بیه  

مربیوط بیه    اینجا تنها به ذکریک آیه در قصیه که ما در . نمایدتر میهای پروردگار را روشناس از نعمتشود، قانون ضرورت سپ

-کتاب آسمانی نیزد او بیود اکتفیا میی    سبا برای ایشان به وسیله کسی که دانشی از  رت سلیمان و حاضر کردن تخت ملکهحض

 . کنیم

ر و َمن شََکرَ فَانَّمیا َیشیُکر ِلَنفسِیه و مَین َکفَیرَ فَیِانَّ رَبّییَ غنیی         قالَ هذا مِن فضل ربّی لِیبلُوَنی ءَاَشکُر ام اَلکفُ»:می فرماید

 (. 41/نمل)«کریمُ

 ایییین از فضیییل پروردگیییار مییین اسیییت، تیییا میییرا آزمیییایش کنییید کیییه آییییا شیییکر او را بیییه جیییای       : گفیییت)

ر مین غنیی و کیریم    و هرکس شکر کند، به نفع خود شکر می کند و هرکس کفران نماید پروردگیا . می آورم یا کفران می کنم

 (است

هیا  بدانیم و شیکرگزار ایین نعمیت   ۀ تحان و آزمایش الرا اسباب امۀ های البیانگر این مطلب است که همه نعمتفوق  آیه

 . باشیم

اما تشکر در مقابل بندگان خداوند نیز در ابیاتی چند از گرشاسب نامه مورد تاکید قرار گرفته اسیت کیه بیشیتر از زبیان     

 به عنوان نمونه از زبان خودحکیم اسدی توسی در قیدردانی از امییر  . ور مستقیم و غیر مستقیم سفارش می شودقهرمانان به ط

اغراز و اکرامی که از سوی امیر مذکور در حق او صورت گرفتیه بیا تقیدیم منظومیه اش بیه       بود لف حکمران نخجوان به واسطه

 : خوانیمدرگاه وی چنین می

 کیییه نیکییییش را چیییون گیییزارم سیییپاس    همییییی جسییییتم از خسییییرو ره شییییناس
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 از اییییین نامییییه میییین بهتییییر و خییییوبتر  

 

 سییییزای تییییو خییییدمت ندیییییدم دگییییر   

 (413: 4914اسدی،)                               

 بییییه تییییو هدیییییه آوردم از بهییییر نییییام   

 

 تیییییا شیییییود شیییییادکام   ۀ پیییییذیر از ر 

 (همان)                                               

 در اییین تیین مییرا جییان بییود     کنییون تییا  

 

 زبیییانم بیییه میییدح تیییو گیییردان بیییود       

 (همان)                                                

 وفای به عهد و پیمان

رعایت ایین اصیل اخالقیی    . وفادار ماندن و پای بندی به پیمان، از اصول اخالقی اسالم و در شمار آیین جوانمردی است

در بینش حکیم میا، قهرمانیانی کیه    . جتماعی افراد جامعه و تقویت حس اعتماد به دیگران می شودموجب استحکام ارتباطات ا

پای بند به پیمان و عهد می باشند افرادی ستوده و قابل احترام هستند و این موضوع را در میورد گرشاسیب شخصییت اصیلی     

با مهراج شیاه و نگرانیی مهیراج از اینکیه شیاید       به عنوان مثال در گفتگوی گرشاسب. منظومه اش به دفعات مشاهده می کنیم

 . گرشاسب با وعده و مقام از طرف دشمنش فریفته شده و به او پشت نماید چنین نقل می کند

 چییییو بشیییینید مهییییراج دلتنییییگ شیییید  

 بییییه دل گفییییت ترسییییم کییییه از بهرچییییییز    

 شییییبان سیییییر باییییید وگرنییییه بییییه کییییین    

.......... 

 سیییپهبد لیییب از خنیییده بگشیییاد و گفیییت  

 ر پیییییای پییییییل ژیییییییان  نهیییییم دییییییده د  

 بییییر مییییا چییییه برگشییییتن از شییییاه خییییویش  

 بییییه سییییر مییییر مییییرا تییییاج فرمییییان توسییییت 

 

 از اندیشیییه روییییش پیییر از رنیییگ شییید     

 بگیییییردد بیییییه دشیییییمن سیییییپاردم نییییییز    

 مهیییییین گوسیییییفندی زنییییید بیییییر زمیییییین   

 

 کییز اییین غییم مکیین بییا دل اندیشییه جفییت 

 نپیییییییچم سییییییر از رای شییییییاه جهییییییان    

 چیییییه برگشیییییتن از راه ییییییزدان وکییییییش    

 وق پیمییییان تسیییییت بییییه گییییردن درم طییییی  

 (33،همان)                                          

 

 

 

 

 

 

ای کسانی کیه  )( 4-مائده)« یا ایّها الذّینَ امنوا اَوفوا بالعقود»:قرآن کریم مومنین را به وفای به عهد فرا خوانده می فرماید

 (یدایمان آورده اید، به پیمان ها و قراردادها وفا کن

دین ندارد کسی که عهید و وفیا   ( )434 :4914عالمه مجلسی، )« ال دینَ لمن ال عَهدلَه»: می فرمایند( ص)و رسول خدا 

 (ندارد

گونیه بییان نمیوده و آن را در داسیتان     حکیم اسدی توسی موضوع وفای به عهد و اهمیت آن را در جای دیگری نیز این

طی که پادشاه روم در میان گذاشته بود و اینکه هر کیس تیوان کشییدن کمیان     خواستگاری گرشاسب از دختر قیصر روم و شر

 ....مخصوص را داشته باشد می تواند داماد شاه روم شود و ادامه داستان

 ان کییه فرزنیید میین جفییت تسییت   بییه یییزد  بییدو گفییت شییاه ار کشییی اییین درسییت      
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 وگرنیییییییییایی از راه پیمیییییییییان بیییییییییرون  

 بییییدین خییییورد سییییوگند و خییییط داد شییییاه   

 چیییو شیییید بسییییته پیمانشیییان زییییین نشییییان   

 

 ز دار انیییییییییدر آویزمیییییییییت سیییییییییرنگون  

 گیییییوا کیییییرد چنییییید از مهیییییان سیییییپاه     

 کمیییییییان آوریدنییییییید ده تییییییین کشیییییییان

 (221: 4914اسدی،)                               

 

 

 عاقبت اندیشی و دور نگری

و . بهیروزی و پییروزی او میی گیردد     دور اندیشی در امور و داشتن ذهنی تحلیل گر و عاقبت نگر، موجب توفیق آدمی و

زیرا بیا  . دک استتوان او را باال می برد این گونه افراد کمتر دچار اشتباه می شوند و در نتیجه پشیمانی آنها نیز از کارهایشان ان

ه بیه  خویش اهداف مشخصیی را دنبیال نمیوده و بیا توجی      ۀعقالنی برای زندگی و آیند هریزی و ترسیم یک نقشمطالعه و برنامه

 . توانمندی های خود تصمیم به حرکت یا احیانا انصراف و بازگشت و تجدید نظر می گیرند

تیدبیر قبیل از   ( )4914:994عالمیه مجلسیی،   )«التدبیرُ قبل العمل یُومِنک مِنَ النّدم»:در این زمینه می فرماید( ع)علی 

 (. انجام کار و عاقبت اندیشی در امور تو را از پشیمانی ایمن می دارد

 هییر آن کییو بییه هییر کییار بینیید زپیییش      

 

 پشیییییمان نگییییردد زکییییردار خییییویش    

 

 بتییییر کییییار را چییییاره باییییید گزییییید     

 

 کییییه آسییییانترین چییییاره آییییید پدییییید  

 (233: 4914اسدی،)                               

عالمیه  )« اِن نِیکُ غیّیا فَانتَیهُ عنیه     اذا انتَ هَمَمتَ باَمر فَتدبَّر عاقبتهُ فَاِن نِکُ رُشیدا فامضَیهُ و  »: فرمودند( ص)رسول خدا 

اگر سرانجامش رشد و کمیال اسیت آن   . هنگامی که تصمیم به انجام کاری گرفتی، پس عاقبتش را بنگر( )4914:993مجلسی، 

 (است، از آن برحذر باشۀ را امضا کن و انجام ده و اگر عاقبت آن کار گمرا

 : گونه یادآوری می کندی زیبا و ساده توجه به عاقبت امور را اینحکیم ما نیز در پندنامه اثرط به گرشاسب با تمثیل

 ممییان خیییره بییدخواه را گییر چییه خییوار    

 

 کییییه مییییار اژدهییییا گییییردد از روزگییییار   

 

 بکیییش آتییییش خییییرد پیییییش از گزنیییید 

 

 کیییه گیتیییی بسیییوزد چیییو گیییردد بلنییید  

 (264: 4914اسدس، )                             

 بییییه نییییا آزمییییوده مییییده دل نخسییییت  

 

 ه لنیییگ ایسیییتاده نمایییید درسیییت   کییی 

 (263،همان)                                        

 همیییییه کارهیییییا را سیییییرانجام بیییییین   

 

 چیییو بیییدخواه چینیییه نهییید دام بییییین      

 (243،همان)                                        

 ( گوهر افراد)اصالت 

این گیوهر درونیی کیه    . و این رفتارها، مبین شخصیت اوستوجودی وی انجام می گیرد  ۀرفتار آدمی، بر اساس شاکل» 

ماهیت درونی افراد کیه همانیا   . خمیر مایه برون است، شکل دهنده شخصیت و صورتگر مجسمه واقعیت خارجی هر کسی است
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میره،  فرهنگ جامعه، مطالعیات روز . گوهر وجودی آنان است، بی واسطه یا با واسطه، تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد

تعلیم و تربیت خانوادگی و اخالق ژنتیکی از عوامل مختلفی هستند که بر انسان و رفتار او تاثیر گذاشته و شخصییت انسیان را   

در این میان خانواده، یعنی اولین محیط تربیتی که انسان از بدو تولد در آن رشد و پرورش می یابید و اصیولی   . متاثر می سازند

و مراد . اس و رفتار را در آنجا یاد می گیرد، مهم ترین نقش را در ساختار شخصیتی افراد ایفا می نمایداز طرز فکر، اعتقاد، احس

های صیحیح  از اصالت نیز همین برخورداری از اصول تربیت صحیح روحی، روانی و اخالقی می باشد که ریشه در اصول و بنیان

 (4911:244چوبینه، )« .و سالم خانواده دارد

خانوادگی، در ادبیات ما، از آن به نهاد، نهان، گوهر و اصالت افراد تعبیر شده است که این موضوع را به عنوان این تربیت 

 . یکی از مسائل مورد نظر حکیم اسدی توسی در گرشاسب نامه از نظر می گذرانیم

ۀ را شایسیته پادشیا  حکیم ما در معرفی فریدون پادشاه بزرگ و دادگیر اییران، خصوصییت برجسیته و وییژه ای کیه وی       

 : گردانده است همان نژادگی و اصالت او می داند و چنین می گوید

 

 بیییدو گفیییت شیییاه تیییو از تخیییم کیسیییت 

 چنییییین داد پاسییییخ کییییه شییییه را نخسییییت   

 کیییییییییف راد و داد و نیییییییییژاد و گهیییییییییر 

 فریییییییدون شییییییه را بدینسییییییان هییییییزار   

 رهیییییییش دیییییییین ییییییییزدان کییییییییومرثی 

 

 بییه نزدیییک او رسییم ضییحاک چیسییت؟     

 درسییییییییت خییییییییرد باییییییییید و رای و راه 

 نکوکیییییییییاری و راسیییییییییتگویی و فیییییییییر 

 هنیییییر هسیییییت و هیییییم ییییییاری از روزگیییییار

 نیییییییییژاد و بیییییییییزرگیش طهمیییییییییورثی  

 (949: 4914اسدی،)                               

 

 

 

 

 مروّهُ الرّجُلُ فی نفسهِ نسبُ العقبیه و ».جوانمردی آدمی را مربوط به قبیله و محیط خانوادگی وی می داند( ع)امام صادق

 (213+:4914عالمه مجلسی، )« .قبیلتهُ

دارای مفهوم مخالفی نیز می باشند بدین صورت که محیط بزرگ قبیله و محیط کوچک تری مانند ۀ این نوع احادیث گا

خانواده، اگر دارای فرهنگ و اخالق غیر انسانی بوده باشند برافراد تحت پوشش خویش اثر سوء گذارده و آنان بیا همیین خیو و    

حکیم اسدی توسی از این نکته غافل نبوده و اشاره میی کنید کیه از خیار انتظیار بیوی       . ی غیر انسانی رشد می نمایندمنش ها

 . خوش نباید داشت زیرا خاصیت آن خستن و مجروح کردن است

 خیییوی هیییر کیییس از گیییوهر تییین بیییود  

 

 زگیییل بیییوی و از خیییار خسیییتن بیییود     

 (213: 4914اسدی،)                               

 گیری نتیجه

با بررسی ابیات گرشاسب نامه دریافتیم که اسدی توسی شاعری حماسه سرای صرف نبوده و تنها به وصف و روایت رزم 

و نبرد و جنگ های قهرمانی چون گرشاسب و نریمان نپرداخته است بلکه همچون فردوسی به خوبی و بیا مهیارت توانسیته در    

 ونه ای حماسه و رزم را دست مایهرتیب دهد تا به تعلیم و اندرز اخالقی بپردازد و به گمیان حوادث داستانش ایستگاه هایی را ت

از . او گردانییده اسیت   ۀحکمت آموزی و تعلیم و تربیت قرار داده است و پرداختن او به بحث حکمت عملی، نام حکیم را شایست

ت و احادیث بیشتر رعایت اصول حکمی و اخالقیی را  مباحث حکمت عملی به اخالق بیشتر توجه داشته است و با استناد به آیا

 .به خود و قهرمانانش گوشزد می کند
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 فروغ الدّین اصفهانی، روایتگر وقایع تاریخی عصر قاجار در تذکرۀالشباب
 زهرا نصر اصفهانی 

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 پور دابراهیم ایرجمحم

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 پریناز اعتصامی  

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

 چکیده

، های بزرگ در تاریخ ایران است که طیی دوران حکومیت صید و چنید سیالۀ ایین سلسیله        خاندان قاجار یکی از خاندان

ها و رویدادهای بسیاری در ایران رخ داده است و از همان زمان تاکنون کتب و مقاالت متعددی پیرامیون وقیایع   تحوالت، جنگ

این دوران تألیف شده است، البته مؤلفین این آثار از دیدگاه خود و با استناد بیه برخیی اسیناد و میدارک، بیه شیرح و توصییف        

در حالی که بهترین روایتگران این دوران کسانی هستند که خیود مسیتقیماً در دربیار حاضیر     اند، رویداهای این دوران پرداخته

منصبان درباری که از قضا شاعر و نویسندۀ توانیایی نییز    اند، یکی از این صاحب بوده و از نزدیک شاهد وقایع و اتفاقات دربار بوده

است که در دربار قاجار بیه   "فروغ"و متخلص به  "الدّین فروغ"هست، میرزا محمّدمهدی بن میرزا محمدباقر اصفهانی ملقّب به 

ق به نیام ناصیرالدین   .ه 4263که در سال  "تذکرۀالشّباب"نویسی اشتغال داشته و در یکی از آثارش به نام  شغل استیفا و سیاق

ار قاجار انجام داده، به شیرح و  ها و خدماتی که در دربشاه قاجار نوشته است، عالوه بر بیان شرح حالی از زندگی خود، مسافرت

 .توصیف برخی از حوادث تاریخی این دوران بر اساس آنچه دیده و شنیده، می پردازد

نویسییی، شییرح لغییات و ترکیبییات دشییوار و ، مقدمییه"تذکرۀالشّییباب"نگارنییده کییه بییازخوانی و تصییحیح نسییخۀ خطییی 

ای از وقیایع تیاریخی عصیر     الدّین اصیفهانی، گوشیه   رفی فروغنویسی آن را به انجام رسانده است، در این مقاله ضمن مع فهرست

 .های تاریخی مرتبط با عصر قاجار بهره گرفته است قاجار را  از زبان وی بیان کرده و به منظور مستند ساختن آن از کتاب

 الدّین اصفهانی  تاریخ، دورۀ قاجار، نسخۀ خطّی، تذکرۀالشّباب، قرن سیزدهم،  فروغ: هاکلیدواژه

           

 مقدمه

 ق توسییط محمّدمهییدی بیین محمّییدباقر اصییفهانی ملقّییب بییه    . ه 4263تذکرۀالشّییباب، کتییابی اسییت کییه در سییال   

مییرزا  »: نویسید  آبیادی میی   مدرس حبیب. الدّین به نثر و نظم فارسی و عربی به نام ناصرالدّین شاه قاجار نوشته شده استفروغ

تخلص داشته، و کتب چندى تیألیف کیرده،    فروغ متولد شده و در شعر ر تبریزدده و محمد مهدى از شعرا و فضالء عهد خود بو

 (113، 9ج / 4963: آبادی مدرس حبیب)« .در احوال خودش« تذکرۀالشباب»جمله کتاب  از آن

خن های وی در نظم و نثیر سی   ها  که وی را در شمار نویسندگان و شاعران قرار داده و در مورد توانمندی صاحبان تذکره

هیای  آثار، فاضلی گرانمایه، ادیبی بلندپاییه، نامیه   دبیری است سحرنگار و مترسلی بالغت »نویسد اند، هدایت دربارۀ وی می گفته

های عربی و عجمی نگاشته که غالباً در تذکرۀالشّباب که محتوی بر حاالت اوست، مسیطور اسیت و بیه    تازی و پارسی و قصیده

صیادق بیر گفتیه    ۀ محتویات تذکرۀالشباب گوا  (4243ی4246ص : 3هدایت، ج )« .ر قادر استهمه گونه سخنان منظوم و منثو

هدایت و دیگر تذکره نویسان است زیرا که فروغ در تذکرۀالشباب عالوه بر نثری شیوا به زبان فارسی و عربی اشیعاری  هیم بیه    

ج قطعه و  چهار قصیده در شیکایت از روزگیار و   بیت است شامل پن 414زبان فارسی و عربی سروده است که اشعار عربی فروغ 

قصیده  با موضوعات و مضامینی چون مدح، توصییف، سیتایش و    49: بیت دارد شامل 639مناجات و در بخش نظم فارسی که 

قطعیه بیا موضیوع میدح و      6 ،مثنوی گل و بلبل و حکایات ،نامه مثنوی  با موضوعات و مضامینی چون ساقی 6شکایت از زمانه، 

 . غزل با موضوعات و مضامین عاشقانه وجود دارد 44ایت، شک
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از فضالء »: اند منصبان دربار قاجار دانسته تذکره نویسان همچنین به شغل درباری وی نیز اشاره کرده و او را از صاحب   

تخلیص  « فیروغ »ذرانیید و  معتبر این عصر است و با منصب استیفاء دیوان اعلی، غالباً به تألیف رسایل و نظم اشعار روزگیار میگ 

فرییدون  "به جهت انتساب و اشتغال بیه خیدمت   »: نویسد مؤلف ریحانۀاالدب دربارۀ وی می( 139، 4ج /4914: افشار)« .میکرد

کیرده  معرفی می "فروغ فرخی"بوده، خود را در تألیفات و مکاتباتش به  "عباس میرزا"که ارشد اوالد  "فرخ"متخلص به "میرزا

منصیبان دربیاری از نزدییک     الدین که خود در جایگاه یکی از صاحب مشاهدات فروغ (4963/231: آبادی مدرس حبیب)« است

بسییاری از اطالعیات مفیید     باعث گردیده تا این کتاب حاوی الشباب تذکرۀشاهد وقایع بوده و ثبت و ضبط این وقایع در کتاب 

فروغسیتان،  : ک.ر.)ی باشد و از این نظر حائز اهمیت تلقی گرددتاریخی دربارۀ عصر قاجار و مناسبات حکومتی دولتمردان قاجار

 ( 91ص 

 

 الدّین به زندگی فروغة نگا          

شب عید  ذیحجۀالحراموالدت حقیر روز جمعه هفدهم شهر »گوید در مورد والدت خود می تذکرۀالشّبابفروغ در کتاب 

جری به طالع جوزا در دارالسلطنۀ تبریز اتفاق افتاد که دوازده سال و سه ه و بیست دویستو غدیر خم و مختتم سال یک هزار 

پیدر وی مییرزا محمّید بیاقر     ( 4263/9: الیدّین اصیفهانی  فیروغ )« .گذشته بیود [ فتحعلی شاه]از جلوس آن سلطان خلد آشیان 

گوییان مرتیب و    ، از غیزل از اعیان دارالسلطنۀ اصیفهان »بود، وی  "منوچهرخان معتمدالدوله"و از مداحان  "بهجت"متخلص به 

خط نستعلیق را بسیار خیوب  .. .مقرر زمان خاقان مبرور فتحعلی شاه بود، مدتها هم در آذربایجان در خدمت ولیعهد به سر برده

مسیتوفی  »براساس قول رضا قلی خان هدایت، پدر فیروغ  ( 4963/244: دیوان بیگی)« نوشته و از سایر کماالت هم بهره داشته

: هیدایت )« .و ولیعهید معظیم، عبیاس مییرزا مغفیور اسیت      [ فتحعلیی شیاه  ]انه و آتشخانه نواب شیاهزاده اعظیم   بیوتات و قورخ

از هفیت سیالگی بیه    »: نویسدالفصحا دربارۀ فروغ میداند در کتاب مجمعهدایت که خود را از دوستان فروغ می( 4942/4243

التحصیل شیده و بیه متابعیت جنیاب     کماالت نمود تا فارغتحصیل علوم پرداخته، در خدمت فضال و حکمای معاصرین اکتساب 

السلطنه و ولد ارشد او فریدون میرزا پیوست، سالها در سفر و حضر به استیفای خاص آن مغفیور  قایم مقام و مالزمت نواب نایب

ن میرزا صیاحب طبیع   نواب فریدو.. .در آذربایجان و فارس مخصوص بود و غالباً به تألیف و تصنیف کتب و رسایل اشتغال داشت

لقب داشت و به نام نیامی   "فروغ فرخی"الذکر  تخلص می فرمود، میرزای سابق "فرخ"موزون و اشعار به فصاحت مشحون بود و 

: هیدایت )« .مابین مؤلف و میرزا رشتۀ مؤانست و مودت محکم گردیدنگاشت، در همان ایام فیامیرزادۀ موقر گرامی رساالت می

بیه   و خطبیه برگمیارده شید    ءش درگذشت، به منصب استیفاى خاص و تحریر رسایل قائم مقام و انشاچون پدر( 4942/4246

را به بیان مطالبی  "تذکرۀالشباب"وی بخشی از کتاب ( 4914/44: افشار: ک.ر) .یافت «یک نوع وزارت علوم»قول دیوان بیگى 

نویسید   آنچه در گنج شایگان به دسیت آورده، میی  دیوان بیگی بر اساس . در خصوص زندگی خود و پدرش اختصاص داده است

در بدو دولت محمدشاه طاب ثراه مأمور فارس شد و مدتی در فارس به سر برد و مشغول استیفاء و محاسیبات بیود و میداخل    »

خوب کرد، بعد از مدتی که به تهران احضار شد دست پر بیامد ولی چون بیه خیدمتی میأمور نشید و مواجیب بیه مخیارج وفیا         

ها را تلف کرد و کارش به عسرت کشیید تیا    کرد خالی از بسط ید هم نبود بلکه بیشتر به عشرت و لهو میل داشت، اندوخته نمی

در صدارت میرزا آقاخان باز کوکب بختش ترقی نمود و در . در انقضای زمان محمدشاه و اوایل سلطنت سلطان عهد پریشان بود

 ( 4923-4963/4491: ان بیگیدیو)« .کار آمد و بود تا بدرود جهان نمود

 .بر اساس منابع موجود در مورد تاریخ وفات وی اختالف نظر وجود دارد

 های خطی تذکرةالشّباب معرفی نسخه

 :باشدتذکرۀالشّباب دارای سه نسخۀ خطی به شرح زیر می

  3-46399نسخۀ کتابخانۀ ملی به شماره ثبت   :الف

نیوع کاغیذ آن   . اسیت است و به خط نسیتعلیق نگاشیته شیده    413×441سطری در قطع  46صفحۀ  441این نسخه در 

ای مجدول یک ال اسیت  فرنگی شکری آهار مهره است، عناوین و جداول صفحات با شنگرف تزیین شده، دارای جلد تیماج قهوه

تاریخ استنسیاخ آن   از امتیازات این نسخه نسبت به سایر نسخ این است که تاریخ تألیف آن با. و نسخه رکابه نویسی شده است
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توان گفت به  واقع شده، بدین سبب می( 4263چهارم رجب : و اتمام 4263اول محرم : آغاز)یکسان است و هر دو در یک سال 

در بیست صفحۀ آخر این نسخه به قلمی دیگر اشعاری بیه فارسیی نوشیته    . استاحتمال قوی این نسخه دستنویس خود مؤلف 

 .الدّین نیست غشده که ظاهراً متعلق به فرو

  4/9634نسخۀ کتابخانۀ ملک به شماره ثبت :  ب

نیوع کاغیذ آن   . و به خط نستعلیق شکسته کتابت شیده اسیت   3/21×49سطری در قطع  46صفحه  441این نسخه در 

 ایین نسیخه هیم رکابیه نویسیی     . ای استآهار مهره فرنگی است، عناوین و جداول با شنگرف تزیین شده و جلد آن میشن قهوه

 .شده و تاریخ کتابت و نام کاتب آن مشخص نیست

  9669نسخۀ دیگر کتابخانۀ ملک به شماره ثبت  :  ج

الیدین، عبیدالعلی    و به خط نستعلیق زیبا توسط پسیر فیروغ   4/44×4/42سطری در قطع  46صفحه  441این نسخه در 

جلد آن میشن یشیمی و تیاریخ تحرییر آن بیسیت و     اصفهانی و به دستور اردشیر میرزا استنساخ شده، نوع کاغذ آن آهار مهره، 

بیت دیگر از وی در پاییان   461بیت موجود در نسخۀ اساس،  131در این نسخه عالوه بر . ق است.ه 4263دوم جمادی االولی 

 . نسخه آورده شده است

 مروری بر تاریخ قاجار

ند که همیراه کشورگشیایان تاتیار در عهید چنگییز و      ای هستند اصالً از نژاد مغول و ظاهراً از قبایلی باشقاجاریه طایفه»

: آشیتیانی )« اخالف او از مغولستان به بالد اسالمی آمده و در قسمت بین شام و ایران مخصوصاً در حدود ارمنستان مقیم بودند

4943 /326 ) 

اییران در نیوروز    پس از دفع برادران مدعی و غلبه بر زندیه و مطیع ساختن شمال و مرکیز »آقامحمدخان موسس قاجار 

 (391/ 4943: آشتیانی)« االخری در تهران تاجگذاری نمود یعنی در یازدهم جمادی 4211سال 

 الدین حوادث تاریخی عصر قاجار به روایت فروغ( الف

برخی از حوادث را بسیار : به دو شیوه حوادث تاریخی دورۀ قاجار را به نگارش درآورده است تذکرۀالشبابفروغ در کتاب 

تاه و در چند سطر مورد اشارۀ گذرا قرار داده اما برخی حوادث دیگر را به صورت مفصل و با جزئیات شرح داده است؛ عیالوه  کو

بر آن در برخی از اشعار خود بویژه قصاید مطالب تاریخی روزگار خود را بیان کرده است که این اشعار در تذکرۀالشباب و دیوان 

 : برخی از این وقایع تاریخی عبارت است از. نامیده، ثبت شده است "ضمیرال لوح"که خود وی آن را دیوان 

 شا ه و نیابت عباس میرزاجلوس فتحعلی -4

السلطنه شدن عباس میرزا  برای سیلطنت، بیه شیغل پیدر      فروغ ضمن اشاره به زمان و مکان جلوس فتحعلی شاه و نایب

 :و قائم مقام فراهانی به آذربایجان اشاره داردشاه و سفر وی در رکاب عباس میرزا  خود در دربار فتحعلی

اهلل مربعیه در سیال ییک هیزار و دویسیت و دوازده هجیری در        قاجار نورّاهلل مضجعه و طیّیب  شاهخاقان مغفور فتحعلی»

از  "میرزابیاقر "مود، در اوایل دولت با سعادت آن شهریار نامیدار والید حقییر    جلوس فر به تخت سلطنت ایران دارالخالفۀ تهران

بیه  ۀ که محتد و مولد او بود به عزم چاکری و خدمت به دربار سلطنت آمیده، در دفترخانیۀ همیایون پادشیا     دارالسلطنۀ اصفهان

را بیه نیابیت سیلطنت     مییرزا شد؛ چون خاقان مغفور مبرور فرزند ارشد نامدار خود عبیاس داری مشغول نویسی و سررشتهسیاق

که نایب مناب صیدراعظم بیود    مقاممشهور به میرزا بزرگ قائم سرافراز فرموده، به وزارت جناب غفران مآب میرزاعیسی فراهانی

مبیرور در خیدمت    السیلطنۀ به سرحدّداری مملکت آذربایجان مأمور و نامزد فرمود، والد حقیر نیز در رکاب نصرت انتساب نایب

فیروغ الیدین   )« ملتیزم خیدمت دربیار و متیوطّن در آن دییار گشیته       آمد و در دارالسلطنۀ تبرییز  مقام مرحوم به آذربایجانقائم

 (9/ 4263: اصفهانی

 :فروغ در مدح فتحعلی شاه سروده است

 دوشییینه دیییدم دلبییری تابییان چییو مییه رخسییار او»

 افشییان بییه دوش افکنییده مییو چییون مهییر و مییه تابنییده رو

 م آشییفتۀ دیییدار او گشییت اییین دل هییر جییایی    

 .....افتیییاده زلیییف مشیییک بیییو بیییر عیییارض گلنیییار او    
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 کیییه باشییید در جهیییان ۀ فتحعلیییی شیییاه جیییوان شیییا  

 

 «کییییییوان او را پاسیییییبان بیییییرجیس خیییییدمتکار او 

 

 (444: دیوان فروغ)                                                                                                                 

 :شود ای سروده است که ابیاتی از آن بیان می ناسبت تهنیت والیت عهدی او قصیدهفروغ در مدح عباس میرزا و به م

 چرخ اطلس چو پرنیان پوشیید »

 خیییور بیییه سیییر برنهیییاده افسیییر زر   

 گفییتم ای عقییل خییرده دان ز چییه رو  

 گفییییییت پییییییور شهنشییییییه دوران 

 شیییاه عبیییاس آن کیییه از سیییهمش   

 

 رخییت زربفییت بییر جهییان پوشییید   

 مشییییتری نیییییز طیلسییییان پوشییییید   

 زرفشییییان پوشییییید  آسییییمان رخییییت 

 خلعیییییت شیییییاه کیییییامران پوشیییییید 

 ...«خصییم چشییم از حیییات جییان پوشییید  

 

 (44: دیوان فروغ)                                                                                                   

 

وی صلی اهلل علییه و آلیه برفتیه    هجری از هجرت نب 4249شهریار نامدار فتحعلی شاه در سال دوم سلطنت خویش که »

السلطنه عباس میرزا را که در میان فرزندان رکن اشدّ و فرزنید  بود بر حسب وصیّت شاه شهید آقامحمّدشاه شاهزادۀ آزاده نایب

 (4، ج 414/ 4911:سپهر)« .ارشد بود ولیعهد خویش فرمود

 (میرزا عیسی فراهانی)فوت قائم مقام فراهانی  -1

 4291ذی القعیده   26مشهور به قائم مقام اول که ولیعهد عبیاس مییرزا بیود بیه ناخوشیی وبیا در        میرزا عیسی فراهانی

 [عبیاس مییرزا  ]السیلطّنه  کیه نیواب ناییب    در سفر جنگ روم»: درگذشت که فروغ در کتاب خود به این واقعه اشاره کرده است

محاربه واقع شد، بعد از نصرت لشکر اسالم وبای جانسوز در آن مقیام حیادث گشیته،     پاشاعلیو حافظ وغلیمرحوم را با چوپان ا

به آن بالی نیاگزیر رخیت    در تبریز مقامگیر شد، جناب غفران مآب میرزا بزرگ قائمآن بلیّۀ عظیمه نعوذباهلل منها خطیر و عالم

که از اجلّۀ فضال و اکابر علما بود و همیشه مجیرّد و تنهیا در گوشیۀ انیزوا میأوا داشیت،        رحلت بربست، آخوند ملّامهرعلی خویی

الدّین فروغ)« (تمنّی عیسی مهد السّماوات)ع . ه که مادّۀ تاریخ آن این مصراع استقصیدۀ عربیّه در مرثیۀ آن بزرگوار انشاء کرد

 (4/ 4263: اصفهانی

 بر آذربایجان غلبة روسیّه

از روسیه است که منجر به انعقاد قرارداد ترکمنچای شد، فروغ بسییار   از حوادث ناگوار در این دوران شکست آذربایجان

غلبیۀ   4249در سینۀ  »کوتاه و گذرا به این واقعه اشاره کرده و  در مورد انعقاد قرارداد ترکمنچای هیم مطلبیی ننوشیته اسیت     

السّیلطنۀ  به رسم چیاکری نیوّاب ناییب    و صفحات آذربایجان که در تبریز ن سال اهل عراقاتفاق افتاد، در آ به آذربایجان روسیّه

تاز تبریزیان روی از معرکۀ ستیز تافته، به وطن اصلی خود شیتافتند، بعضیی هیم    مبرور توّطن گرفته بودند اغلب از صدمۀ ترک

« مخفی شده بود، به سعی نمّامان گرفتیار شید   در تبریز الدّولهگشته، تابع کفر شدند، جناب اللّهیارخان آصف سّل به روسیّهمتو

 (4263/49: الدّین اصفهانیفروغ)

 در مشهد 4113در سال  فوت عباس میرزا -9

سال  41هجری قمری در مازندران متولد و پس از  4219السلطنه که پسر دوم فتحعلی شاه در سال عباس میرزا نایب

ای در در مشهد درگذشت که فروغ در تذکرۀالشباب به آن اشاره کرده و مرثیه 4243زندگی در اثر بیماری نقرس در سال 

 السّلطنه مبرور در مشهددر آن سال نوّاب نایب. زار و دویست و چهل و نه هجری بودسنۀ یک ه»:  مرگ وی سروده است

مرادمیرزا برادر مقدّس رضوی علی ساکنه السّالم به ریاض دارالمقام خلد خرامید و در آن تربت مطهّره مدفون شد، نوّاب سلطان
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بود، یک جلد قرآن به خطّ خوب و تذهیب مرغوب تمام نمود، وقف مزار  غدااألیاله که آن اوقات حاکم قراجهسرکار نایب

 (26-4263/21: الدّین اصفهانیفروغ)« .نامۀ آن را در آخر همان مصحف حقیر نوشت کثیراألنوار پدر بزرگوار نمود و وقف

کیه   پس نوّاب شاهزادۀ اعظم محمدمیرزا. میر ثبت استالضّای که در مرثیۀ آن بزرگوار گفته شد، در دیوان لوحقصیده»

-فیروغ )« .مقدّس به تجهیز و تدفین پدر بزرگوار مشغول شد برخواسته در مشهد ارشد و اکبر اوالد آن مبرور  بود، از دور هرات

 (4263/21: الدّین اصفهانی

شیود و بیه میاده تیاریخ      ی که فروغ در مرثیۀ عباس میرزا سروده و در دیوان وی ثبت است، با ابیات زیر آغاز میاقصیده

 :شود فوت او ختم می

 رسیدی ای خیزان پژمیرده کیردی گلسیتانی را     »

 بیییا بنگییر در اییین مییاتم کییه چشییم آسییمان گرییید     

 تیییو ای مهیییر جهیییان آرا علیییم مفیییراز بیییر گیییردون  

 سییالمت بییاش کییان سییرور  تییو ای شییهزاده افریییدون  

 مخور غیم زانکیه مین دانیم کیه روح شیاه خیوش باشید         

 خییرد از بهییر تییاریخش بییه گییوش جییان همییی گفتییی  

 

 فکنییدی ای فلییک از گلسییتان سییرو روانییی را 

 سییمانی راندیییدی گییر بییه کییس گرینییده چشییم آ  

 کییه از بییاد اجییل رایییت نگییون شیید کییامرانی را     

 عیییوض بگرفیییت از ملیییک جهیییان دارالجنیییانی را 

 ...جانشییین همچییون تییو پییور کییامرانی را  کییه دارد 

 «جهییانگیر جهییانی را در جنییان جییا شیید بییه یییزدان»

 (4243ماده تاریخ فوت عباس میرزا معادل )

 (4: دیوان اشعار فروغ)                                                                                                     

  و ابتدای دولت محمدشاه قاجار السّلطنهفوت نایب -1

رفت که در  مسأله جانشینی و ولیعهدی شاهان قاجار، یکی از مشکالت اساسی در ساختار سیاسی آن دولت به شمار می»

 (4943/41: قدیمی)  «مقاطعی دولت و کشور را با بحران و جنگ داخلی مواجه ساخت

دار فانی را وداع گفت و  4231شاه در عمارت هفت دست اصفهان به سال میرزا، فتحعلیسال پس از فوت عباس  یک

پایتخت و اغلب والیات  بر اثر انتشار خبر وفات فتحعلی شاه، در». مدعیان سلطنت در شهرهای مختلف ادعای سلطنت کردند

سلطان و در فارس حسینعلی میرزا فرمانفرما به ال ایران شاهزادگان به ادعای سلطنت برخاستند، در تهران شاهزاده علی شاه ظل

السلطنه هر یک خود را پادشاه مستقل خواندند و سکه و خطبه به نام خود کردند و تا  کمک برادرش حسنعلی میرزا شجاع

 (4913/424: شمیم)« زمانی که محمدشاه به سعی و کوشش میرزا ابوالقاسم قائم مقام به سلطنت رسید، ادامه داشت

-حسب. بوسی خاقان خلد آشیان رسیدبه شرف بساط بعد از فراغت از مراسم تعزیت در دارالخالفۀ تهران»رزا محمدمی

عهد ممتاز و  الوراثۀ و األستحقاق خسرو آفاق آن شاهزادۀ آزاده را به ابنای صُلبی خود رجحان داده، به منصب بلند والیت

قرار گرفت،  چون موکب سعادت کوکب ولیعهد گردون مهد در دارالسّلطنۀ تبریز. مرخّص فرمود سرافراز داشت و به آذربایجان

اهل آن مملکت به حسن تدبیر جناب اتابک اعظم کما فی السّابق غاشیۀ خدمت به دوش اطاعت کشیدند، سال دیگر که سنۀ 

 تشریف برد، در عمارت هفت دست به دارالسّطنۀ اصفهان جری بود، خاقان مبرور از تختگاه تهرانیک هزار و دویست و پنجاه ه

 به تبریز میرزا این خبر ماللت اثر را اوّالً نواب محمدرضا. از این دار فانی رحلت فرموده، در اریکۀ دارالسّرور فردوس نشست

به استصواب جناب اتابک اعظم جلوس  آورد، سرکار ولیعهد بعد از استماع و تحقیق این قضیّه ناگزیر در دارالسّلطنه تبریز

التّعاقب و التّوالی آمده، افواج خدم و حشم علی ن اوجانمختصر فرموده، به باغ شمال حرکت نمود از آنجا با جمع قلیل به چم

پس به هدایت اقبال ایزدی از آنجا نیز نهضت فرموده، منزل به منزل و کوچ بر کوچ . شدندبه رکاب نصرت انتساب ملحق می

گشته، جلوس  در ماه شعبان وارد تختگاه تهران آشوب توپ و جنگ تفنگ، کامکار و کامراناهلل و نصرته بیروان شدند به عون

میمنت مأنوس بر تخت مرمر و تخت طاووس واقع شد، شاهزادگان و اعمام عظام همگی چاکروار زنّار بندگی و خدمت بسته در 

که حقیر در اوّل نهضت موکب همایون از تبریز . زینت گرفت صف سالم ایستادند و سکّه و خطبه به نام نامی محمّدشاه غازی
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األمر در مأمور شدند، حسب به پیشکاری آذربایجان به حکومت و جناب امیرنظام میرزا األیالۀ فریدونالسّابق سرکار نایبکما فی

مقام را به خباثت جمعی از بعد از چند ماه خبر رسید که جناب قائم. به خدمات سابقه نامزد گشته توقّف نمود آذربایجان

-را به امرای کبار و وزرای عالی جناب امیرنظام. مفسدین محبوس ابدی فرموده، مدینۀ جسمش را از مدبّر جان خالی نمودند

رّیاستین ذوال و میرزا ابوالقاسم خان معتمدالدّولهو منوچهر الدّولهمقدار که در اطراف بودند، امثال جناب اللّهیارخان آصف

جمیع امور و مهام در خدمت شاهزادۀ واالمقام به دست  در غیبت جناب امیرنظام. و غیرهم به دربار همایون خواستند همدانی

 (21-4263/24: الدّین اصفهانیفروغ)« .گرفتکفایت و اهتمام حقیر انتظام می

 شاه، در سال اوّل جلوس به استصواب جناب اتابک اعظم عمّ واقعی خود علیالقصه خاقان خلد آشیان محمّدشاه غازی»

جلوس کرده، خطبه و سکّه به اسم خود کرده بود، با  را که بعد از فوت خاقان مبرور در تخت تهران السّلطانملقّب به ظلّ

 فرمانفرمای علی میرزابرادر نوّاب حسین میرزاعلی فرستاد، حسن اعاظم شاهزادگان که مدّعی سلطنت بودند، به قلعۀ اردبیل

البصر نمود بعد از اطمینان و مکفوف به محض ورود او به تهران و خسرو میرزا را نیز مثل برادران خود جهانگیر میرزا فارس

سایر امرا و اعیان را  مقام پرداخت و به استصواب حاجی میرزا آقاسی،فراغت از کار شاهزادگان چنان چه ذکر شد به کار قائم

األیاله نوّاب نایبۀ در سال دوّم اردوی همایون نیز از دارالخالفه حرکت کرده، به تعاقب لشکر مأمور به همرا. نیز متفّرق ساخت

 و گنبد قابوس اردوی همایون به صفحات جرجان به قارلی قلعه بعد از تعیین لشکر مزبور از کالپوش .وارد شد به چمن کالپوش

رفته و تکه را گوشمالی بسزا داد  به قارلی قلعه األیاله با لشکر ابواب جمعی خود از سمت سملقاننوّاب نایب. نزول اجالل فرمود

ن ملحق گشت؛ حقیر در آن سفر همه به اردوی همایو آمده، در حوالی استرآباد و دشت قپچاق به ساحل بحر خزر و از راه اتک

با حقیر داشت  جا متکفّل خدمات شایسته شد لکن به جهت کدورتی که سابقاً هنگام مباحثات شاهزادگان حاجی میرزا آقاسی

لّقه به حقیر را کالً مختل خدمات حقیر را جلوه نداد و امورات متعۀ با آن همه زحمات آن سفر در نظر همایون اقدس شاهنشا

-مأمور فرمودند، سرکار فرمان فرمایی فارساألیاله را به فرماننمود؛ چون اردوی همایون به شاهرود مراجعت نمود، نوّاب نایب

خود در بخشی که از متعلقان و خدّام ببرد نظر به اختالل امور دیوانی  فرما هر چه خواست حقیر را در خدمت خود به فارس

 (4263/91: الدّین اصفهانیفروغ)« ....آن شاهزادۀ واالمقام داشت، قبول نکرده

قهرمان میرزا به پیشکاری محمدخان زنگنه به جای فریدون میرزا والی  4234بر اساس اسناد و مدارک تاریخی در سال 

 :گزید و در گوشه انزوا به سر می برد آذربایجان شد؛ فروغ در این دوران از دربار دوری

-مأمور شد، در رکاب نوّاب نایب از مصدر خالفت به حکمرانی آذربایجان میرزا القصه چون نوّاب غفران مآب قهرمان»

یابی خدمت و شرف جهت سرکشی عیال و اوضاع آذربایجان.. .[سپس] .... .کرده، به دارالخالفه آمدمسافرت  األیاله از تبریز

در کنج خانه رسید از فوت والدۀ  مکرّمه زیاده متألّم گشته،  چون به تبریز. شد و مرخصّی نیز حاصل نکرد والدین روانۀ تبریز

« .یک بار رسید، دربار او را نیز مجمع اجامر دیده، بالمّره اجتناب نمود  میرزا منزوی شد و به خدمت شاهزادۀ مرحوم قهرمان

 (23-4263/91: الدّین اصفهانیفروغ)

 قیام فارس -0

دولیت بیرای   . نوکرهای فریدون میرزا فرمانفرما انقالبی در شییراز روی داد قمری به واسطه سوء عملیات  4233در سال 

مییرزا نبیی   . قمری مأمور و روانه فیارس نمایید   4236این موضوع ناگزیر گردید که برای اصالح امور، میرزا نبی خان را در سال 

دیید، بنیابر مصیلحت خیویش و صیوابدید      خانه در این سال وارد شیراز شد و چون از التیام دو طرف مأیوس گر خان امیر دیوان

دولت، فرمانفرما را به تهران روانه نمود، خود مباشر امور ایالت فارس شده و متمردین را هم هر یک به جای خود نشانیده، آنیان  

 (6ج / 211-213: بامداد. ک.ر. )را آرام نمود

 :کند فروغ این واقعه را چنین روایت می
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شورش عام کرده، نوّاب شیاهزاده و   فرما اهل فارسعتدالی حواشی و کسان سرکار فرمانادر سال تنگوزئیل به جهت بی»

هیا  محصور کردند، حتی آب و آذوقه را به روی آنها بستند، از طرفین سنگر بسته، شیب  را سه ماه در ارگ وکیلۀ چاکران پادشا

انداختند، حقیر در آن هنگامیه بیه عیون اهلل از     مال به ارگ میدشمن زدند و از شهر شمخالر میاز ارگ توپ قلعه کوب به شه

بود، از شرّ فسیاد طیرفین    میامن همّت عالیۀ خود که در اعمال دیوانی و رجوع مردم راه غرض و طمع را به خود مسدود داشته

قزوینیی از   امیردییوان  خیان نمود تا این که عالیجاه میرزا نبیی احبت دوستان اشتغال میالبال باز به مصمحفوظ ماند؛ بلکه فارغ

ه شد، چون التیام آن جراحات بیا غیرض و طمیع حکیومتی کی      دارالخالفه به جهت تسکین نایرۀ فساد  مأمور گشته، وارد شیراز

بیه جانیب    عالیجاه سهرالجنان امیرتومان گرجیۀ خود داشتی، منافات داشت، سرکار شاهزاده را با کوچ و بنه به همرا امیردیوان

ۀ در آن مملکت گا قیر در ایّام حکومت امیردیواننشست، ح دارالخالفه روانه کرد و خود بی حکم و فرمان به مسند ایالت فارس

 (4263/94: الدّین اصفهانیفروغ)« .نمودبه مدارا انزوا رفتار می

کیه اردوی همیایون در آن    چی باشی از دارالسّیلطنۀ اصیفهان  سرکشیک خان قاجارئیل عالیجاه نصراهللدر سال سیچقان

مأمور گشته، از استماع ایین   به حکومت و صاحب اختیاری دارالملک فارس سامان بود، بعد از گوشمال و سیاست الواط اصفهان

برداشته بود، نیم شب لعبتان طنّاز را که هر شب با او دمساز بودند، بیه   سکه تمتّع کافی و بهرۀ وافی از مال فار خبر امیردیوان

بعد از فرار آن امییر نامیدار، سیرکار صیاحب     . داده، از باغ نو بیراهه با معدودی خود را به دارالخالفه رسانید دست لوطیان شیراز

 (4263/42: الدّین اصفهانیفروغ)« اختیار وارد آن دیار شد

بیه وزارت   بعد از اندک مدّتی سرکار صاحب اختیار من جانب اهلل رخت هستی از آن دیار به در برد و نوّاب فرهاد میرزا»

بیه   حقییر در آن اوقیات از شییراز   . میأمور شید   ارالخالفه بیه حکومیت فیارس   از د اهلل نصیرالملک علی آبادیعالیجاه میرزا فضل

 (4263/42: الدّین اصفهانیفروغ)« .دارالخالفه احضار گردید

 های حاجی میرزا آقاسی و سرانجام او انگیزی فتنه -6

که سیاستمداران داخلی و خیارجی از او بیه عنیوان فیردی      حاجی میرزا آقاسی از چهره های منفور در دورۀ قاجار است

 : های فروغ حاکی از این است که وی هم دل خوشی از حاجی میرزا آقاسی ندارد نوشته. کنند توز یاد می شیاد و کینه ،کفایت بی

األیالیه از   مأمور شد، در رکاب نیوّاب ناییب   الفت به حکمرانی آذربایجاناز مصدر خ میرزا مآب قهرمان چون نوّاب غفران»

بوم گذاشیت، جنیاب حیاجی مییرزا     [ و]مسافرت کرده، به دارالخالفه آمد؛ عیال و اوضاع خود را با والد مرحوم در آن مرز  تبریز

مییرزا  ها خدمتگذار و معلّیم جنیاب وزییر اعظیم حیاجی     و سال مقامخوار خوان مرحوم میرزا بزرگ قایمها نمککه مدّت آقاسی

پرداخته،  ب اتابک اعظم میرزا ابوالقاسمو مدّتی نیز معلّم امیرزادگان بود، به وسوسه و فریب به خباثت و تکذیب جنا خانموسی

پناه را از آن جناب به کلّی منکدر ساخت و جمعی را نیز امثال میرزا نصراهلل صیدرالممالک   آیینۀ خاطر پادشاه جمجاه اسالمیان

دانستند، در اتمیام کیار   که هر سه خود را از مرشدان کامل می و میرزا نظرعلی حکیم باشی قزوینی رو میرزا مسلم افشا اردبیلی

 نیوع  بیه  نییز  را یرنظیام ام و الدّولیه آصف جناب آل، پس ما الی امرۀ آل حتّی کرد، داستان هم خود با آن جناب سیادت انتساب

صداقت و سادگی، خاطر دریا ذخایر پادشیاه اسیالم را بیه دام     اظهار به خود داده، قلم کامکار خدیو نظر در العیّارمغشوش دیگر،

تدریج مقهور و اهیل   کشید و خود متقّلد امر صدارت بلکه کفیل امر دنیا و آخرت در دایرۀ این سلطنت شد، غیر متمکّّنان را به

 (4263/23: الدین اصفهانیفروغ)« .کار را کلًّا از کار خود دور گردانید

 ورزیید، مجمیوع اهیل کیار را     جهیت معانیدت میی   ایروانی با قاطبۀ ارباب هنیر و معرفیت بیی    چون حاجی میرزا آقاسی»

بساط هنر و کاردانی برچیده گشت و . خبر را به میان آوردخرد و بیمعی مثل خود بینشین و امور آنها را پریشان کرده، جخانه

مسند حکمرانی جماعت ماکویی و ایروانی گسترده شد و به جهت ناخوشی و عارضۀ جسمانیّه کیه عیارض میزاج کثیراالبتهیاج     

داشت و از اصیالح امیور   مۀ مرض مصروف میپناه گشته بود، غالب اوقات شریفۀ همایون را به تدبیر دفع صد شاهنشاه اسالمیان

فرمود، لهذا جمیع امور دولتی و مملکتی مجمل و مختل گشیته، حکّیام بیا    ملک و ملّت و خطاکاری آن وزیر بدجبلّت غفلت می

عیّیت و  دادند، جملگیی میردم از ر  نهادند و دیناری نمیتاختند، به حوالۀ دیوان اعلی اعتباری نمیساختند و مردم را میوزیر می

. نمیود راه وسیله و طریق حیله مسدود گردید، حقیر در آن اوقات ناچار به طریق مدارا رفتیار میی  . اوضاع و مضطر شدندنوکر بی
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خدمت دربار دیوان خیرج   اندوخته بود جمیعاً به قیمت نازله فروخته، در راه نوکری و و فارس مایملک خود را که در آذربایجان

 (4263/46: الدّین اصفهانیفروغ)« .یصل ماند وجه و لمگذران نمود و تیول و مواجب در صرف حاکم و عمل بی

آمده، از تعیدّی   به دربار سپهر بنیان خدیو جهان و شهریار ایران ئیل جمع کثیر از اعیان و عمّال لرستاندر سال ئیالن»

-اختصاص داشت، شیکایت و تظلّیم بیی    که از فراعنۀ آن قوم بود و به حکومت لرستان خان ماکوییو اجحاف و ظلم محمدعلی

الفرمان همایون بیا  حسب. ر زدندانصاف شدند؛ پس قرعۀ آن امر خطیر را به اسم حقینهایت نموده، مستدعی رفع اجحاف آن بی

و  مثل ساوه شد، در آن سفر ذهاباً و ایاباً در صفحات عراق روانۀ لرستانۀ جمعی از غالمان و فرّاشان جالدت نشان دربار شاهنشا

سیاحت درست کرد و به خدمت معارف علما و فضیالی آن دییار    و همدان و مالیر و نهاوند و خلجستان و کزّاز و فراهان بروجرد

چون خود را از خواص حاجی میرزا  شد، محمدعلی خان ن وارد لرستانالقصّه چو. رسیده، فیض وافی و تمتّع کافی حاصل نمود

 چیون موسیی   آبیاد و خیرّم  یک سال درسیت در صیحرای لرسیتان   . دانست، در اختالل خدمت مرجوعه حقیر کوشیدمی آقاسی

-فیروغ ) «.ملعون بود، جمیع صفحات و احشام آن والیت را سیاحت بلکه مساحت نمود مشغول ابطال سحر و افسون آن فرعون

 (4263/41: الدّین اصفهانی

هجیری عربیی کیه عبیارت از همیین سیال        ئیل ترکی مطابق سنۀ یک هزار و دویست و شصت و چهاردر سال پیچین»

ای مشتمله به خندق و عمارات و قصر سلطنت و قلعه شوریده حال باشد، قبل از ایام گرما که اواسط بهار بود، در ییالق شمیران

رکار اعلیی حضیرت همیایون    تر در مدّت چهل روز بنا نهادند و در اوّل تابسیتان سی  ای دیگر جهت دارالصّداره قدری کوچکقلعه

افیزا  به رسم سنوات سابقه با خادمان حریم جاللت و شاهزادگان عالی منزلت و خواص خدّام به آن قصیر رفییع سیعادت   ۀ پادشا

المسافۀ بیود،  حقیر نیز در سلک چاکران در جوار امامزادۀ واجب التّعظیم، امامزاده قاسم که به قصر همایون قریب. گردید[ وارد]

ید؛ ایّام ماه مبارک رمضان و شبهای احیا را به کمال عیش و خوشی در خدمت مخادیم عظام و صحبت علمای گرام به منزل گز

سر برده، روز عید فطر که خدیو جمجاه با خسروانی کمر و کیانی کاله در صفّۀ بارگاه و فراز گوهرین گاه، بیار سیالم داد حقییر    

ا لباس سالم به پیشگاه حضور باهرالنّور آن خسیرو سیکندر غیالم مشیرّف گشیته،      نیز در سلک امثال خود از مستوفیان عظام ب

فیردای عیید   . شید اندک انقالب و تغیّری در مزاج مبارک مالحظه میی . زیارت آخرین آن شهریار خورشید جبین را حاصل نمود

ساعت و نیم از شب گذشته شنبه ششم شهر شوال یک مزبور آن صاحب کاله و انگشتری به قوّت مرض بستری گشته، شب سه

-خود را به قلعۀ عبّاس یک روز قبل از وفات آن خدیو عرش درجات حاجی میرزا آقاسی. روح پر فتوحش به ریاض خلد خرامید

جمع نمود، از نصرت الهیه غافل گشته، به نصرت مخلوق  که خود بنا نهاده بود کشیده، ماکویی و ایروانی را کلّاً به دور خود آباد

نمود، باطل شد و توجیه و صیفای بیاطنی کیه     غرّه و امیدوار گشت، عشقی که سابقاً در خدمت آن خسرو پاک طینت اظهار می

طهّیر آن  در کار او ثمری نبخشید حتی بیه سیر نعیش م   ۀ کرد یک روز بعد از سلب قدرت و توجه پادشاهمیشه در خود ادّعا می

سر از کثرت غرور به ارگ دارالخالفه درآمده، دروب خزاین و عمیارات را مهیر کیرد و    حضرت نیز حاضر نشد، روز دیگر آن خیره

چیون  . را با توپچیان جالدت نشان به محافظت ارگ تعیین نمودۀ ها و توپچیان را به باالی برج و بارو کشید و فوج سوادکوتوپ

به مراسم تجهیز و تعزییت و محافظیت سیرادقات عصیمت      دولت و امرای دربار که در قصر شمیرانبه عمارت خود رفت، رجال 

بیا اشیرار و الیواط میاکویی و      حاجی میرزا آقاسیی [ که]مادام : اشتغال داشتند، باألتفاق به وزرای دول خارجه قلمی داشتند که

والیدۀ   دهیم، فرمایش مهیدعلیا نشینان عصمت را با تخت نعش مطهّر از این جا حرکت نمی میان ارگ باشند، سرادق ایروانی در

 مشیارالیه  خیدمت  بیه  امیرا  جمهور نوشتۀ با نوشته، مشارالیه حاجی به ولیعهد نیز چنین است، وزرای مزبور نیز هر سه شرحی

سرهنگ توپخانه مبارکه نوشیتند کیه    و عالیجاه فضان آقاۀ سوادکو فوج سرهنگ خانعلی عالیجاه به جداگانه نوشتۀ و فرستادند

ه تیوپ عیدوکوب بیه در    دو عیرّاد  تا موعد یک ساعت او را با متعلقان ماکویی و ایروانی از ارگ بیرون کنند، عالیجیاه فضیان آقیا   

سواران میاکویی و ایروانیی و سیایر منسیوبان و متعلقیان مشیارالیه از        عمارت او کشیده، او را اخبار و اجبار به خروج کردند؛ یکّه

النعش متفّرق و پریشان شدند، خود مشارالیه مقهور و منکوس با سیزده سوار عدد منحوس چون مالحظۀ این حالت مانند بنات

اوّل بیه قیالع و حصیون    . ننگ و نیاموس بییرون تاخیت   م و مأیوس با هزاران حسرت و افسوس از دروازۀ دولت بیشیطان محرو

حصینه که در دهات متصرفه واقعه در حوالی شهر ساخته بود، اسب انداخت، به هر یک فرارسید چون شیطان ظلوم به شیهاب  

و هامیان در تییه ضیاللت و     تمام شب تا قریب صبح چیون فرعیون  و نیازک تفنگ و تیر مردود و مرجوم گردید، تتّمۀ آن روز و 
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عبدالعظیم انداخت التکّریم حضرت شاههنگام صبح خود را ناچار به زاویۀ مقدّسۀ امامزادۀ واجب. هیمان و سرگردان بودندۀ گمرا

د آن شدّاد سالم ماند و از امیالک مغصیوبه و غنیایم    سوختگان بیداو به آن درگاه پناه جست؛ به آن واسطه جان او از آسیب دل

 .جانی غانم شد و از افعال ذمیمه و اقوال قبیحۀ خویش نادم گشت، لکن پشیمانی سود نداشتمنهوبه که اندوخته بود، به نیم

-یارخان آصفچون بعد از آن که امر جناب اللّه. به سرباز و توپ مغرور بود، خود به آن مردود و منکوب شد! سبحان اهلل

والدۀ شاه مرحیوم بیه    سرکار مهدعلیاۀ الیه به دارالخالفه آمده، به همراپریشان کرد و جناب معظم را در مملکت خراسان الدّوله

لجام به روضۀ مطهّرۀ گان آن وزیر بیو کسان آن جناب از تشدّد کسان و فرستادالحرام روانه گشت، اوالد اهللزیارت و طواف بیت

علیه و علی آبائه و علی ابنائه السّیالم الییذ و متوسّیل شیده بودنید، آن       الرّضاموسیبناالئمۀ علیّاالئمّه و ثامنامام معصوم ضامن

کیه در   خویی دانست، به خط خود فتوی نوشته نزد حاجی میرزا عبداهللامام و مجتهد واالمقام می مدّعی کاذب که خود را نایب

ضییق   اهلل نییز باشیند بایید بیه    مضمون این که مفسدین دین و دولت اگر الیذ به حیرم . تولیت او را نایب خود کرده بود فرستاد

السّیالم حیاجی   معیشت یا تقطع ید بیرون کشید و به سیاست رسانید، و انا حکمتُ و قضیت علی ذالک از بیاطن معصیوم علییه   

خواست اجرای حکم مردود او را بکند، در آن جا مقتول شد و به جزای دنیوی خود رسید و األخروی نعیوذ  که می میرزا عبداهلل

که مفتی و آمر بود، ناچار شد به التجاه و پناه درگاه اوالد طاهرین آن برگزییدۀ اِلیه و در آخیرت      منها و حاجی میرزا آقاسیباهلل

الیدّین  فیروغ )« انشیاءاهلل تعیالی  . نیز از چنین کذب و افترا که به خود بسته بود، در خیدمت آن حضیرت رو سییاه خواهید شید     

 (34-4263/34: صفهانیا

 شاه قاجار  ابتدای دولت ناصرالدین -7

فوت محمدشاه ولیعهد و جانشین او ناصرالدین میرزا زیر حمایت و تربیت میرزا تقی خان وزیر نظام در تبریز به  هنگام»

یام ساالر دچار هرج و مرج و آشفتگی بیود  چون خبر فوت محمدشاه به تبریز رسید در حالی که خراسان به علت ق. سر می برد

میرزا تقی خان سپاه آذربایجان را گرد آورد و وسایل جلوس ناصرالدین میرزا را بر تخت سلطنت در آذربایجان فیراهم سیاخت؛   

غیاب او سفرای روس و انگلیس که به تبریز رفته بودند، شاه جوان را برداشته عازم تهران شد و برای این که در ۀ سپس به همرا

آذربایجان دچار اغتشاش و ناامنی نگردد، حکامی را که به وفاداری آنان اطمینان نداشت از کار برکنار کرد و حکام مورد اعتمیاد  

 (4913/433: شمیم)« بر بالد آذربایجان گماشت

: شیمیم )« کیرد  هجری قمری به تهران رسید و روز بعد رسماً تاجگذاری 4264ذی القعده سال  24ناصرالدین شاه روز »

4913/436) 

 :جلوس ناصرالدین شاه را با بیانی شیوا تشریح کرده است تذکرۀالشبابفروغ در 

 میرزا کیه از بیدو سیلطنت آن حضیرت در سینّ پینج       القصه فرزند ارشد سعادتمند آن پادشاه جنّت آرامگاه ناصرالدّین»

-و فرنگ به مرتبۀ بلند و مقام ارجمند ولیعهدی رسیده بود، در سال قبل که سال قیوی  سالگی به اتفاق و امضای سالطین روم

شیده بیود و در پیای     ئیل باشد بعد از احضار نوّاب بهمن میرزا در میان شدّت برف و سرمای زمستان مأمور حکومت آذربایجیان 

جمهور امیرای دربیار و   . تازه بساط عدالت و حکمرانی گسترده بود که این خبر مالمت اثر به آنجا رسید تخت دارالسّلطنۀ تبریز

ای مشتمله به اظهار اطاعت و چاکری و استدعای نهضت و حرکت موکب همایون بیه مقیرّ   معارف و اعیان والیت همگی عریضه

مشیارالیه بیا عیرایض امیرا و     . غالمان خاصه ارسال داشیتند  اباغی یوزباشیخان قرخالفت و سروری به صحابت عالیجاه بخشعلی

بخیت کیامران حاصیل نمیود؛ آن حضیرت بعید از تحقییق ایین قضیّیه در          بوسی شهریار جیوان شرف بساط اعیان در آذربایجان

جلوس مختصر فرموده، در همان ماه شوّال موکب همایون با بیست هزار پیاده و سواره و بیست و چهار عیرّاده   دارالسّلطنۀ تبریز

یر نظیام فراهیانی را   وز خانگردید و سرکار جاللت مدار میرزا تقیۀ عازم تختگاه پادشا از تبریزۀ توپ در ضمان تایید و نصرت ال

الییه محیوّل فرمیود؛    سرافراز داشته، حلّ و عقد امور دولت و مملکت را نیز به رأی صواب نمای معظم به منصب بلند امیرنظامی

ه، شیب شینبه بیسیت و یکّیم شیهر      گشت به کمال جاللت و احتشام وارد دارالخالفه تهران ذیقعدۀالحرامروز جمعه بیستم شهر 

روزانۀ دیگری در بارگاه سالم نشسته، بار عام دردادند و سه شبانه روز شیهر را آییین   . مزبور، جلوس سعادت مأنوس واقع گردید

الجوالن به اطراف و اصیقاع ممالیک محروسیه روان کردنید، سیکّه و      آیین بشارت را مصحوب چاپاران سریع بستند و فرامین قضا
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قاجار زیب و زینت یافت و جهت انضباط امور سرحدّات در هر ثغری  شاه ه نام نامی سلطان جوانبخت کامکار ناصرالدّینخطبه ب

از سوء عمل وزیر  چون در خراسان. البنان تعیین فرمودندفایض العقل وداری کاردان با پیشکار کاملسرحد ایران از ثغور خمسۀ

ر بود، دوازده برقرا خان شادلوالدّوله جعفرقلیولد جناب آصف خان ساالراألمل تتمۀ انقالب و آشوب به واسطۀ محمدحسنطویل

 و سرداری عالیجاه اسکندر خان قاجیار  نوّاب سلطان مراد میرزاۀ هزار از قشون رکاب نصرت انتساب با هجده عرّاده توپ به همرا

 (33-4263/36: الدّین اصفهانیفروغ) «.به آن صوب مأمور و روانه داشتند

 اصییر دییین حییق حسییامتای ن

 

 دیباچیییۀ نصیییرت اسیییت نامیییت 

 

 از روز ازل نوشییییته یییییزدان  

 

 بیییر لیییوح ابییید خیییط دوامیییت  

 

 آموختیییه صیییادر نخسیییتین  

 

 نظییییم ملکییییوت از نظامییییت   

 

 مهییر قییدر اسییت بییر یمینییت  

 

 شمشییییر قضاسیییت در نیامیییت  

 

 اسییتۀ نییاموس شییریعت الیی  

 

 در پیییردۀ حفیییظ و اعتصیییامت   

 

 انیییوار هداسیییت در ضیییمیرت

 

 

 

 ....سییت در کالمیییت احکییام خدا 

 

 صییید هیییزاران ماننییید فیییروغ

 

 مییییداح جییییالل و احتشییییامت  

 

 (4263/33: فروغ الدین اصفهانی)                                                                                           

 

 سفرها و خدمات فروغ( ب

یه و نیز پس از مصالحه بیشتر در حال سفر به شهرهای مختلف ایران ماننید مراغیه،   فروغ در سالهای جنگ ایران و روس

وی در این ایام برخیی از آثیار و   . صحبت گشت و از هر کدام فیضی یافت همدان و کرمانشاهان بود و با علما و ادبای آن دیار هم

ز پشت سر گذاشیتن سیالها دوری از زادگیاه، بیه تبرییز      اشعار خود را که در تذکرۀالشباب به آنها اشاره کرده، پدید آورد و پس ا

بازگشت؛ در این زمان محمدباقر، پدر فروغ که اندک رنجوری و بیماری وی بر اثر اشتباه پزشکان، بیه تشینج و بیمیاری روحیی     

مقیام کیه از    وی، قایمالسلطنه و وزیر  میرزا، نایب منجر شده بود، از انجام کارهای دیوانی و نوشتن و بیرون رفتن منع شد؛ عباس 

های دیگری نیز بر الدّین محول کردند و مسئولیتادامه کار دیوانی میرزا محمّدباقر مأیوس شدند، وظایف پدر را به پسرش فروغ

خدمات او را به حقیر محول فرمودند، همچنین در فرمایشیات مشیکلۀ   »: نویسد الدّین خود در این خصوص می فروغ. آن افزودند

شد و های دول خارجه و خطب اعیاد مباهات و فتوحات مبشّرات نیز به حقیر رجوع میعلوم انشاء و ادبیّت امثال نامه متعلّقه به

نمودنید  کردند یا شعرای نامدار که قصاید و قطعات آبدار انشاد میی هر یک از علمای آن عصر که کتب علمیّه و تواریخ تألیف می

دیق حقیر بود، همچنین در تعیین ساعات و اختیارات نجومیّه نیز محل اعتمیاد و وثیوق   قبول آنها منوط به جرح و تعدیل و تص

خیان  دار مسئولیت بیوده، رضیاقلی   وی عالوه بر این مشاغل، در منصب استیفا نیز عهده( 4963/22:فروغ الدین اصفهانی)« بوده

 : نویسدق می.ه 4244هدایت در سال 

 «.پردازدداری معامالت دیوانی می منصب استیفا و سررشتهاکنون نیز در دیوان اقدس همایون به »

 (4243ی4246ص : 3هدایت، ج )                                                                                         

تشیریف   و خراسیان  و کرمان األشاره خاقان مغفور به سفر عراقمبرور حسب السلطنّۀنایب و ایران بعد از مصالحۀ روس»

را که اعقل و اکمیل   میرزا ایّام غیبت موکب واال، فرزند ارجمند خود فریدون[ در]برده، به انتظام امور آن سامان مشغول شدند، 
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که به منصب جلییل   فرمودند و جناب جاللت نصاب امیرکبیر محمدخان زنگنه آذربایجان األیالۀاوالد آن خسرو نامدار بود، نایب

گردیید؛   سرافراز بود، به پیشکاری آن شاهزاده واالتبار برقرار شد؛ حقیر نیز مأمور به توقّف و انجام خدمات آذربایجان یرنظامیام

داده، صیورت حیال را در    در اوایل کار به سبب اخالل و افساد بعضی از مخالفین و معاندین اختالل کلّی به امیورات حقییر روی  

 (4263/23: الدین اصفهانیفروغ)« .مقام نوشتخدمت جناب اتابک اعظم قایم خراسان

 

 شد نور خور از پردۀ آذر تابان»

 اییین صییورت پیکییر فریییدون اسییتی  

 

 

 از پییردۀ آذری شیید اختییر تابییان 

 «گردیییده چییو هییور از دو پیکییر تابییان 

 

 (223: دیوان اشعار فروغ)                                                                                                                        

 

 سفر آذربایجان  -4

ای فارسیی بیه خیط    واقع شد، بعد از مراجعت بیتی عربی و قطعیه  و دهخوارقان به بلوک ویدهر سفر اول حقیر از تبریز»

 نستعلیق نوشته با کورۀ طبع، خود را به خدمت جناب جاللت نصیاب سییّدالوزرا و ملجاءالفضیال اتابیک اعظیم مییرزا ابوالقاسیم       

مقامی معیزّز و گرامیی    در بزرگوارش میرزا بزرگ مرحوم آن جناب که ولد ارشد بود، به لقب سامی قایمکه بعد از فوت پ فراهانی

 بیت. ای در آنجا به رسم سیورغال از آن بحر فضایل و مکرمت در مبدأ معرفت حال به آن دستاویز سؤال نمودبود برده، قریه

 

 منکم الی عبدکم ییا کامیل النّظیر   

 

 یلتفیت نظیر   طال المُدی اسفاً لم  

 

 قطعه

 نیسیت  و آه قیرب  و شرف را چرخ خورشید

 

 تیییو آسیییتان در کیییه روزگیییار صیییدر ای 

 

 نیسییت بییاه اجییرام فطییرت بییه سییبب آن از

 

 اسیت  محیرم  تیو  حریم به ستر چون اجرام 

 
 نیسییت سیییاه و سییفید تییو طاعییت داغبییی

 

 حکیم تیو اسیت     و فرمان خط در تمام عالم 

 

 تیو  ابجنی  در میرا  است خواهشی و عرضی

 

 نیسیت  اشیتباه  آن در و اسیت  قبولی عرضم 

 
 دلیم  چیون  بیه وییدهر   است ایقریه ویرانه

 

 نیسییت آه غیییر از آن بخیییزد اگییر دودی 

 
 و نییز  زارشیوره  من چهرۀ چو افکنش تخم

 

 نیسییت میییاه را او مییزرع دیییده آب جییز 

 
 دهییر تییار و پییود از وی سییاکنان ملبییوس

 

 نیسیت  میاه  و خورشیید  تابش ودپ تار و  جز 

 
 را میاه  قیرص  فلیک  بیه  بُیدی  دستشان گر

 

 نیسیت  راه افسیوس  گرسینگی  از خوردندی 

 
 اندر اوسیت  دد و دیو که مسکن مگر گویی

 

 نیسیت  سیپاه  دَدْ جیز  و وی در میر دیو جز 
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 آن جمیع  اسیت  و شصیت  صید ییک  جمیع  جیزو  در

 

 نیسیت  سییاه  سینگ  آیینیه  هر صدش لکن 

 
 را بنییده کییه رو آن از نمیی مناسییب باشیید

 

 نیسییییت پایگییییاه آن لیاقییییت از بییییاالتر 

 
 ولیییی مسیییتدعیم تیییو التفیییات فییییض از

 

 «نیسییت گنییاه نمییایی ثییواب اگییر میین بییر 

 

 (4263/6: الدین اصفهانیفروغ)

 

 و کرمانشاهان  سفر به همدان -1

در آنجیا رسیید، از    بیه تبرییز   ورود لشکر روسیّه انگیز شکست لشکر اسالم و هزیمت مجاهدین وروزی که خبر وحشت»

السّیلطنۀ مبیرور از   و همشییرۀ نیوّاب ناییب    مراغه خان بیگلربیگیهجوم الواط و اشرار آن بلد منهوباً به صحابت عالیجاه فتحعلی

عالیجیاه  ۀ السّیلطنه نییز بیه همیرا    شد؛ عیال و حرم و اوالد و چاکران نیوّاب ناییب   روانۀ همدان و گروس قلعهبه راه صاین مراغه

شیدیم،   زده و هزیمت یافته در فصل خزان وارد همیدان  ند عرّاده توپ در عرض راه رسیدند، غارتو چ باشیخان توپچییوسف

 حقیر عزیمیت اصیفهان  . نجا رسیددر آ و تخلیۀ آذربایجان و روس در آنجا توقف اتّفاق افتاد تا اینکه خبر مصالحۀ ایرانۀ چند ما

داشت لکن به رسیدن خبر مصالحه و اشارۀ والد مرحوم فسخ عزیمت کرده به عزم زیارت عتبات عالیات در میان زمستان روانیۀ  

الیدین  فیروغ )« .سیده از صحبت هر کدام فیضی تمیام حاصیل نمیود   نیز خدمت قاطبۀ علما و ادبا ر شد، در همدان کرمانشاهان

 (4263/44: اصفهانی

 سفر مراغه  -9

آمد، از آنجیا   السلطّنۀ تبریزدوباره به دار و خمسه به اشارۀ والد مرحوم مراجعت و از راه همدان از دارالدّوله کرمانشاهان»

در آن بلد توقف نموده، ۀ مأمور شد، چند ما مبرور جهت استرداد اموال منهوبۀ خود به مراغه السّلطنۀبه موجب حکم نّواب نایب

مبرور  السّلطنۀل منهوبه اشتغال نمود تا اینکه موکب گردون کوکب نوّاب نایببه استرداد امواۀ به صحبت می و محبوبه و گاۀ گا

مراجعت فرمود، حقیر از حسن توجّه جنیاب اتابیک    رفته بود از راه مراغه بوسی دربار خالفت عظمی به همدانکه به عزم بساط

-ثراه امورات ضروریّه خود را صورت انجام داد و در خدمت آن بزرگوار دوبار نیز به شیرف خیدمت و دسیت    مقام طابایماعظم ق

در مدرسۀ جدیدالبنای آن بزرگوار رسیده، استفاضه اکرام و اطعام خیاص   علی بناییبوسی سرکار قدوۀالسّالکین حاجی ملّاعباس

 (4263/22: الدین اصفهانیفروغ)« نمود کرد، باز مراجعت به دارالسلطّنۀ تبریز حاصل

 و قراداغ  سفر سراب -1

-به اردوی نیوّاب ناییب   سراب رونق و سامان گرفت، در آب گرم پس به توجّه آن وزیر قدردان امور حقیر در آذربایجان»

و تفریغ حساب و رفع اجحیاف نیوّاب    داغرسیده، در خدمت رکاب آن شاهزاده واالجناب به جهت انتظام امر والیت قراجه األیّاله

. نیزول اجیالل نمیود    اردوی سعادت اثر در خارج قصیبۀ اهیر  . روانۀ آن دیار شد و عالیجاه محمّدباقرخان قاجار مرادمیرزاسلطان

 (4263/26: الدین اصفهانیفروغ)

 و غیره  و گرگان و استرآباد قپچاقو دشت  و قارلی قلعه سفر خراسان -0

ها باز در خدمت شیاهزادۀ  بحقیر در آن انقال. فرستادند را به آذربایجان و امیرنظام الدّوله را باز به خراسانجناب آصف»

و گوشمال مردم  و استخالص قارلی قلعه و کوکالن تدبیر، مأمور سفر جنگ یموتاز قرار حکم آن وزیر بی میرزا واالتبار فریدون

 .حاصلی اتفاق نیفتاد روزگار از آن سفر برگشته، جز سیاحت دشت قپچاق بعد از زحمت بسیار پریشان. سامان شدآن 

-و چمن خوش و چمن بسطام و دامغان ای مشروحه که در بیان حرکت از دارالخالفه و احواالت واقعه در سمنانقصیده

 (4263/23: الدین اصفهانیفروغ)« .الضمیر ثبت استنظم کرده، در دیوان لوح و فندرسک و چناشک و نردین و کالپوش ییالق
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ای شصت و چهار بیتی است که در طی آن وقایع این سفر را به نظیم کشییده   ای که فروغ از آن یاد کرده، قصیدهصیدهق

 : است

 

 ریختیی ابیر گیوهر    به وقتیی کیه میی   

 بییه گییاه بهییاران کییه از کوهسییاران   

 تن غنچیه را بیودی از بیرگ جوشین    

 یکییییی لشییییکر از هییییر دیییییاری   

 فریییدون فرخنییده آن پییاک فطییرت  

 ر و انییدر رکییابش روان گشییت سییاال 

 سه تومان سپاه خروشیاه چیو ضییغم   

 دو منییزل چییو راندنیید از خطّییۀ ری  

 

 بیختییی بییاد عنبییر  بییه فصییلی کییه مییی  

 کشیییدی بییه سییوی چمیین ابییر لشییکر  

 سییر شییاخه را بییودی از غنچییه مغفییر   

 بییه صییحرای ری شیید بییه فرمییان داور  

 که شه را بیه هیر کیار ییار اسیت و ییاور      

 روان شییید بیییه فرمیییان شیییاه مظفیییر  

 ه تییوپ غریییوان چییو تنییدر  چهییل لولیی 

 .. به دشتی رسیدند چیون دشیت محشیر   

 

 (41: دیوان اشعار فروغ)                                                                                                  

 رازیش و اصفهان و کاشان و قم سفر  -6

الییه   نوشت، جناب معظیم  شرحی در باب روانه کردن حقیر به دارالخالفه به جناب امیرنظام جناب حاجی میرزا آقاسی»

ئیل مطابق سنۀ یک هزار و دویست و پنجاه و دو هجری، حقییر  روانه داشت در اوّل سال تخاقوی ،نیز حقیر را استمالت فرموده

مسافرت نمود، بعد از شرفیابی حضور همایون شهریاری به منصب استیفای خاصّه دفترخانیۀ   به دارالخالفۀ تهران دوباره از تبریز

 (4263/92: الدین اصفهانیفروغ)« .گردید الفرمان، مأمور شیرازهمایون سرافراز شد و حسب

-بود، جیدّش نجیف   که از امرازادگان آذربایجان تبریزی خانقلیبن نجفآقا ولد آقایی عبدالرزاق بیک مرحوم بهاءالدّین»

مردی بود ادییب و منشیی و مؤلیف در خیدمت      بود و پدرش آقایی عبدالرزاق بیک ستقالل تبریزها بیگلربیگی باألسال خانقلی

اندک بود لکن تتبیع  را در دولت قاجاریّه او نوشت، سواد عربیّت او  "تاریخ حدایق"مبرور احترام کلّی داشت،  السلطنۀنوّاب نایب

-از معاصرین بعد از مرحوم میرزارضی تبریزی صیاحب زینیۀ   در آذربایجان. نوشتزیاد داشت و خط شکسته را بسیار خوب می

اریخ التّواریخ به آن خطّ و ربط ادیب نبود، حقیر در خدمت آن مرحوم در اوایل تحصیل به مباحثه و مذاکرۀ تیاریخ وصّیاف و تی   

 جسیت، در خیدمت شیاهزاده اعظیم محمّیدمیرزا     آقا، پسر آن مرحوم از سلک اهل ادب کناره میی  پرداخت، بهاءالدّینمعجم می

ار آن شهریار محیرم  پیشخدمت و محرم خلوت بود تا این که در ایّام سلطنت آن شاهزادۀ نامدار به مراتب علیّه رسید و در سر ک

رسید، نظر بیه سیابقۀ    چون مشارالیه به شیراز. کردند جهت انجام خدمات کلیّه مأمور فارس اسرار شده بود، او را نیز از اصفهان

جست به مطایبه و ظرایف میل کلّیی  صحبت حقیر کناره نمیای از الفت ارثی که با حقیر داشت، الحبّ و البغض یتوارثان دقیقه

رفت، حقیر به خواهش شد و از هر قبیل صحبت میهای نغز منعقد میها قدری آرام شده بود، مجلسداشت؛ در آن ایّام که دل

همایون از دارالخالفیه   را که محتوا است به احواالت و حکایات و مطایبات واقعه، از حرکت اردوی "نامهنشاط"نظیر آن رفیق بی

را که مشتمل است به لطایف و بعضی افعال ذمیمه که در ایّام انقالب  "ذوقی نامه"منثوراً به اسم آن مرحوم و  تا توقف اصفهان

 (44-4263/42: الدین اصفهانیفروغ)« .رقم نمود اهلل ذوقیاز مردم ظاهر شده بود، منظوماً به اسم میرزا فتح فارس

 دارالخالفة تهران و توقف در مراجعت از فارس -7

بعید از  . مراجعت نمود را در آن ملک گذاشته، به دارالخالفه تهران ئیل حقیر نیز عیال و اوضاع شیرازدر اواخر سیچقان»

چنانچه سابقاً ذکر شد با حقییر داشیت، سیه سیال متیوالی       آقاسی میرزادارالخالفه به سبب کدورتی که جناب حاجی[ به]ورود 

عاقبۀاألمر به وسایل حسن عمل و صداقت بیه عیون اهلل    بود، گرفتار صدمات تفریغ حساب و معامالت چهار سالۀ مملکت فارس

تعالی از حبایل مکر و خدیعت آن وزیر بداندیش خالصی یافته، مجدداً به توجّیه الطیاف و عناییات پادشیاه قیدردان در منصیب       
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را از قرار فرمان قضیا   فارس ک سیاخرا به دست گرفت و بلو استیفای خاصّه همایون برقرار گشته، سررشتۀ جمیع ممالک ایران

 (4263/42: الدین اصفهانیفروغ). جریان چنانچه سابقاً در دست حقیر بود، به تیول و سیورغال مرحمت فرمود

شید،   عامله  جمعاً و خرجاً به حقیر محوّل میپردازی و تشخیص م از جمع در ایّام توقف دارالخالفه نیز اغلب امور فارس»

نوشت و آن مشتمل است به چهار دفتر، دفتر اوّل در بییان علیم حسیاب سییاقی و      األمر در تهرانرا حسب "فروغستان"کتاب 

قابلیه و خطیاین و اربعیۀ    هندسی و نجومی و علم مساحت و ممیزی و علوم استخراج مجهوالت که عبارت از علوم اربعه جبر و م

منتشیر اسیت، دفتیر دوّم در بییان جیزء و جمیع        متناسبه و عمل به عکس باشد و آن کتابی است به رأسه، نسخۀ آن در عیراق 

و  و خراسیان  و عیراق  آذربایجان تعالی عن الحدثان که عبارت است از ممالک خمسۀ[  اهلل]صانها  دیوانی والیات محروسۀ ایران

و  مباشر بیوده، از روی تحقییق نوشیت و خراسیان     را خود عامل و و بعضی از عراق و فارس از جمله آذربایجان دارالمرز و فارس

اند، صیورت گرفتیه بیه اتمیام رسیانید؛ آن      داران قدیم که موثق و معتمد بودهاألمر از سررشتهرا نیز حسب دارالمرز و تتمّۀ عراق

است، مقدمۀ آن مفتتح اسیت بیه    ه آن مفتاح خزاین ایراننسخه چون هنوز صاحب به هم نرسانده، نزد حقیر ضبط است زیرا ک

جات سلطانی که در ممالک دفتر سوّم در بیان خالصه. النّاس و غیرهاألمام و حقوق المال و مالرسالۀ خراج و طسق شرعی و بیت

ی و ضبطی و انتقالی دیوان اعلی به طریق پیشکش و هبیه و اجیاره و   واقع است، اعمّ از موروثی سالطین ماضیه و ابتیاع خمسه

داران دفترخانۀ همایون به تصیحیح و تحقییق رسیانده، بیه     األمر به اجماع و اتّفاق مستوفیان و سررشتهغیره، این دفتر را حسب

. آشتیانی نوشت؛ نسخۀ آن در دفترخانۀ همایون نزد همه مستوفیان عظام موجود اسیت مستوفی  دستی عالیجاه میرزا حسن هم

مزبوره قدیماً و جدیداً، معموالً و  الخیر بقاع متشرفه واقعه در ممالک خمسۀدفتر چهارم در بیان موقوفات اماکن متبرّکه و ابواب

رف آنها اعمّ از متصّرفی دیوان و متصّرفی متولییان و خیدّام و متصّیرفی سیایر انیام؛ آن      غیره معمولٍ به انضمام تعیین وجوه مصا

نوشت و مقدمۀ آن را نیز مفتتح ساخت به  دفتر را نیز آن چه در دفترخانۀ همایون موجود بود به همدستی مرحوم میرزا حسن

که در ایّام واقفین نوشیته شیده    نشود لکن چون کتب موقوفات از ممالک خمسهعلیه مشتبه رسالۀ علم انساب که محّل موقوفٌ

األمر مقرر شده بود به دارالخالفه بیاورند، نیاوردند، ناتمام و ناقص مانده است و نسخۀ آن حال نزد عالیجیاه مییرزا   است و حسب

 (44-4263/43: الدین اصفهانیفروغ)« .باشدمرحوم موجود می برادر میرزا حسن العابدین مستوفیزین

 مکاتبات تاریخی -ج

به دول خارجی و خطب و فرامین فارسی و عربی  شاهان قاجاری بیوده    از جمله وظایف فروغ در دربار قاجار نوشتن نامه

 :ها اشاره کرده و متن نامه را عیناً ثبت کرده است خی از این نامهبه بر تذکرۀالشباباست، وی در 

 نامه صدراعظم ایران به سردار روس( الف

به جنگ و جدال میأنوس بودنید،    و روس و وقوع مصالحه که همیشه اوقات لشکر ایران بر آذربایجان قبل از غلبۀ روسیّه

 :نوشت به سردار روس این نامه را از جانب صدراعظم ایران

چندان که شاه گردون بر فراز اسب نیلگون با تیغ ضیاء دست استیال به تفریق پیادگان انجم گشیاید و از یرلییغ بییدق    »

نطع ملمّع سپهر فیروز فام هنگام نهضت رفتار خویش کم نماید، همواره عالیجاه بلنید جایگیاه   زرّینش فیل تنگ چشم ظالم بر 

اندوز احکام تورات محبّت و رموز آموز زبور میودّت، نیاقوس نیواز معبید ییک      دولت و اقبال پناه حشمت و جاللت دستگاه دانش

آویز گردن مواحدت، زید اقباله در بساط بسیط جهان بیا   یبجهتی و وفا، رنگ پرداز آیینۀ دوستی و صفا، زنّاربند کمر خلّت، صل

بعید از تمهیید اسیاس الفیت و اتّحیاد و تشییید       ! حریفان ماهرخ عشرت گزین و فرزین رأی زرینش را اسب فرزانگی در زین باد

تر از صباح اعیاد که گردد که چون در این اوقات فرخندهمبانی مهر و وداد، دور کرد کیش بیگانگی و رهنورد شاهراه یگانگی می

زوال پادشاه ظفرمند، خدیو کشیورگیر،  مانند و اقبال بیبه یمن عنایت خداوند یگانه بیداد خبر می و نوشاد از دیدار صِباح خلّخ

را یکسیر بگشیود و آوای نیای     اسانعدوبند تیغ هالل آسای، لشکر ملک گشا که کلید شهربند جهان است، خورآسا، مملکت خر

سیاستش خرد و بزرگ افغان و ترک را همدم ناله و افغان نموده، خیال شور و شر از هر سری برخاست و پرتو خورشید عیدل و  

ن عالیجاه اقبیال  خواهان خالفت کبری و کارگزاران دولت عظمی رسید که آدادش روی گیتی را بیاراست، به مَسامع علیّه دولت

اند، بر ضمیر صایب روشین  نیز گشاده و حدود داغستان بار اقامت انداخته، ایادی تعدّی و تطاول به ساحت گنجه پناه در تفلیس
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اند و برای ا مایۀ آبادی کشور و آرام بنی نوع بشر پنداشتهداران با عدل و انصاف در این دیر کهن التیام و ائتالف راست که جهان

تاب و جهیان افیروز   خالف در غالف گذشته و از دیرباز تا امروز که اشعّۀ آفتاب دولت روزافزون عالم صالح حال عباد و بالد، تیغ

یوسته با یکدیگر مؤالف و مأنوس و مرایای دوستی و وال بیه مزاییای صیدق و    پ و روس توان ممالک ایران است، پادشاهان گردون

الجانبین از غبار نقار و نفار مأمون و محروس بوده، امنای هر دو دولت رسوم پایداری ملک و ملّت را از جانبین آموختیه  صفا بین

دوخته و از جانب خیریت جوانب این دولت همیشه با قوافل و تجّار آن دییار   و سوزن عیسی و لباس استیناس را به رشتۀ مریم

اعتیدالی  از فرضات بحار و صفحات امصار لوازم محبّت و حمایت منظور و معهود و از آن طرف تا به حال در هیچ حال خیال بیی 

شد کاروانیان ملحوظ و مشهود نبوده و چون تا اکنون در ظهور خالف عهید  [ و]و کاری به جز داد وستد و آمد  در ممالک ایران

دان صورت شاهد رفتار کارگزاران آن دولت علیّه پرده از رخ نگشوده، براعیان عیان باشد کیه مصیدر   و پیمان در نظر خرد خرده

الفت یگانه گوهر عمّان سیروری و  کیست و موجب این رفتار چیست، اوالً تمیمه بازوی با نیروی سلطنت و وشاح صدر فسیح خ

الینّعم  تاجداری و زیبندۀ افسر فرق خسروی و کامکاری نونهال بوستان دولت تابندۀ هالل آسمان رفعت و عظمت حضیرت ولیی  

ی از با جمعی ۀ السلطنّه العلیّۀ العالیۀ غمّ غصن نواله و اثمر و تمّ هالل جالله و اقهر از مصدر حکمرانی و پادشاشاهزادۀ اعظم نایب

که روز رزم، رزمۀ جدید را از مهلهیالت حرییر و صیدای جنیگ را     ۀ آرای و سپاه بیرون از حدّ تنارای و وزرای ملکامرای صایب

هیای درییا   ربای و شمشیرهای ستارهترانۀ چنگ و خم، کمان را ابروی پیوستۀ بتان و تیرترکش را دستۀ نرگس دانند و با سنان

گیران   السلطنّه تبریزموج خون بر گردون رسانند به آن صفحات مأمور و به خرمی و فیروزی از دار شکاف تاج از اکلیل ستانند و

التّعاقب نیز همای همایون فال، رایات جالل اعلیی، حضیرت قیدر    سان روان گردیدند علی رکاب و سبک عنان کوچ بر کوچ سیل

بخیت عیاجز نیواز، کیخسیرو     جایگیاه، گیردون تخیت عدوانیداز و خسیرو قیوی       ونقدرت قضا مهابت شاهنشاه سپهر بارگاه فرید

افراسیاب، رزم کسری بزم بهمن، عزم اسکندر، فرّ دارا، غالم جمشید خورشید، جام خاقان قیصر، خدم مالک رقاب األمم، موالی 

اقمار رایاته ساطعۀ و سیوف آیاتیه قاطعیۀً از تختگیاه دولیت و      ملوک العرب و العجم، ظلّ اهلل المسبوط فی بسیط العالم، الزالت

اقبال بال گشا و در ظلّ ممدود آن لشکری افزون از ثوابت و سیّار و عسگری کوه سپار دریا گذار که اگر روز خشم و کین با کوه 

درییای بیکیران بسیتیزند از     ستان چشمۀ خون از چشم او فرو ریزنید و اگیر هنگیام هیجیا بیا     گران درآویزند از نوک سنان جان

دالن طوفان بال بارند و بیا   صدمات سنابک تکاوران برق جوالن، گرد از قعر آن برانگیزند از سحاب پیالن گردون توان بر سر تیره

بر  پیما خواهد بود و از آنجا که پاسداری دولتین علیتّین دم شعله فشان دود از خرمن دلیران برآرند، مرحلههای آتشثعبان توپ

همگی بندگان دولتخواه درگاه فلک اشتباه سیّما اینجانب و آن عالیجاه که از خاتمۀ امور نهان و آشکار آگاه است، واجب و الزم 

 (4263/29: الدین اصفهانیفروغ)« والسّالم. است به تحریر این مراسله محبّت مواصله پرداخت

ها و فرامین عربی را جزء وظایفی که در دربار به او محیول  ن نامهفروغ در تذکرۀالشباب نوشت: ها و فرامین عربینامه( ب

ها و فرامین عربیّیه بیود   شد، نامهاز جمله فرمایشات دیوانی که در دارالخالفه به حقیر می»: نویسدشده دانسته و در این باب می

ۀ به عبارات عربیّه خدمت سرکار اقدس همایون پادشیا  شام المقدّساسرائیل که از بیتاز آن جمله در جواب عریضۀ علمای بنی

 ( 4263/44: الدین اصفهانیفروغ)« .نوشته بودند این نامه را اوّل به طریق حکم و فرمان و در ثانی به طریق نامه نوشت

 :آمده است که شامل تذکرۀالشبابده در هایی را که در این دوران به سران عرب نوشته شمتن کامل فرامین و نامه

 .ای که ظاهراً به محمدشاه قاجار نوشته بودندصورت فرمان و نامه عربی به علمای بنی اسرائیل در جواب نامه(  4

 (44-4263/43: الدین اصفهانیفروغ. ک.ر)

آورده است که فرمان عربی به « فرمان العربی الی شیخ المنتفج»یکی دیگر از این فرامین که فروغ آن را با عنوان ( 2

 (4263/43: الدین اصفهانیفروغ. ک.ر). والی عربستان نوشته استموال فرج اهلل خان 

که این نامه خطاب به مشایخ هویزه در خصوص « الی مشایخ هویزه»نامۀ ای دیگر به زبان عربی که فروغ با عنوان ( 9

 (4263/43: الدین اصفهانیفروغ. ک.ر)  .خان نوشته شده است انضجام مولی فرج اهلل
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 گیرینتیجه

ق بیه نیام ناصیرالدّین    .ه 4263تذکرۀالشّباب از آثار  قرن سیزدهم هجری به نظم و نثر فارسی و عربی است که در سال 

ار بوده و آثار متعددی از خود بیه  منصبان عصر قاج الدّین اصفهانی یکی از صاحب مؤلف این اثر فروغ. شاه قاجار تألیف شده است

این کتاب حاوی مطالب تیاریخی مهمیی اسیت کیه از     . یادگار گذاشته که بیشتر به نام دولتمردان دربار قاجار نوشته شده است

گیرد، مؤلف ضمن شرح حال زندگی خود در این کتیاب  جلوس فتحعلی شاه قاجار تا ابتدای حکومت ناصرالدّین شاه را در برمی

نیابت سلطنت از طرف فتحعلیی شیاه   : ها و خدماتی که در دربار قاجار انجام داده، به حوادث تاریخی این دوران مانندرتو مساف

به عباس میرزا، فوت میرزا عیسی فراهانی در اثر ابتال به بیماری وبا، غلبۀ روسیه به آذربایجان، فوت عبیاس مییرزا در مشیهد و    

ت محمدشاه، اختالل و قیام در فارس، فتنه های حاجی میرزا آقاسی پس از مرگ محمید  فتحعلی شاه در اصفهان، دوران سلطن

شاه و آغاز به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه و همچنین مکاتبات شاهان قاجاری که به سردار روس و سران عرب نوشته شیده  

 .   اشاراتی داشته است

ها به خط پسیر وی   ه دستخط مؤلف و یکی دیگر از نسخهاز تذکرۀالشّباب سه نسخۀ خطی وجود دارد که نسخۀ اساس ب

های شعری به زبان فارسی و عربیی اشیعاری سیروده اسیت،     فروغ عالوه بر نویسندگی شاعری توانا بوده و در انواع قالب. میباشد

 . اشاراتی به وقایع تاریخی عصر اوست وی عموماً حاویقصاید 
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 زم در تاریخ بیهقیآیین ب
 دکتریداهلل نصرالهی

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان                

 نگین  بناکار

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 چکیده

دیگر دوره ها  در ایران باستان بیش از. توجه به بزم و مجالس عیش از دیرباز مورد توجه مردم و پادشاهان بوده است

پس از ظهور اسالم و رواج آن در . بردند برپایی مجالس بزم رواج داشته و مردم زندگی خود را با شادی و نشاط  به سر می

دربار ایرانیان رفته رفته از مقدار این  بزم های باستانی کاسته شد و در مقابل برخی از مناسبتهای اسالمی بهانه ای شد برای 

غزنویان از جمله حکومتهایی بودند که دربارشان هم محل برگزاری جشنهای ایران باستان بوده و هم . مبرپایی مجالس بز

 جشنهای اسالمی از این رو بررسی تاریخ بیهقی برای اطالع از چگونگی برپایی این مجالس در آن دوره ضروری به نظر می

در این .توصیفاتی دقیق ازین مجالس به دست داده استمخصوصا که خود بیهقی در اکثر این بزم ها حضور داشته و . رسد

  . تحقیق سعی بر آن خواهد بود که به تحلیل و بررسی نوع بزم های ذکر شده در تاریخ بیهقی و چگونگی برپایی آن ها بپردازیم

 نغزنویا ،مطرب ،ساقی ،جشن ،عیش ،بزم: هاکلیدواژه

 مقدمه

به قصد ۀ مجلسی که در آن گرو(. "بزم"ذیل:4912:دهخدا. )کرده اند تعریف "مجلس شراب و جشن و مهمانی"بزم را 

منابع تاریخی و متون  (.43 :4944 :اخیانی.)شادی و طرب گرد هم آیند و از وسایل و لوازمی نیز برای این کار سود جویند

ظاهر ابهت و قدرت حکومت دهد که برپایی بزم و مراسم مربوط به آن از وظایف جدّی پادشاهان و از م کهن فارسی نشان می

صرف , در ایران باستان برپایی جشن و شادی اهمیّت زیادی داشته و بخش بزرگی از درآمد حکومت. رفته است به شمار می

 .شده است برگزاری این مجالس می

ین آن دوره به برپایی بزم های گوناگون اهمیّت زیادی داده شده  و سالط, همچون دیگر دوره ها , غزنویان نیز در دوره

 در فصلی از کتابش که ،تا به آنجاست که مؤلّف قابوسنامهاهمیت برپایی بزم .در برپایی بزم ها تکلف بسیار به خرج داده اند

نان و »بزرگان لشکر را به ۀ رسید باید گاه گاۀ چنانچه زمانی به پادشا کنداست به فرزندش توصیه می ۀ مربوط به آیین پادشا

 (.414 :4944:عنصرالمعالی.)ه آنها خلعت و صلت دهد و آنها را دلگرم کندبخواند و ب« نبید

شد خوب و قابل تحسین بود ها تا آنجا که مانع ازپرداختن به امور مهم مملکتی نمیبرپایی بزم ،وجود اهمیّت این امربا  

آمد بلکه نشانگر بی کفایتی و ساب نمیح شد و نه تنها از نشانه های قدرت بهدر این امر مذموم و ناپسند شمرده می و افراط

همان طور که  افراط محسوس سلطان مسعود در برپایی بزم ها نه تنها شکوه دربارش را بیشتر . ضعف پادشاه نیز بوده است

 .بلکه منجر به ضعف پایه های حکومت نیز شد, نکرد

ر بود اما عشرت طلبی و شرابخوارگی و هرچند سلطان مسعود مانند پدرش مردی دلیر و رشید و جنگجو و شاعر پرو

 ۀوی در بحبوح .افراط  در عیاشی و استبداد رأی دچار شکست های فاحش شد بر مزاجش غلبه داشته و در نتیجهاستبداد 

انقالبات خراسان و تاخت و تاز سالجقه هم  دست از شراب خوارگی و عشرت برنداشت وبدین وسیله از درک امور خارجی و 

 (42 :4941 :رضایی. )موجود غافل  ماندحل مشکالت 
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دست از طرب و  یک چندی, زندگانی خداوند دراز باد» :گوید حتی نصیحت بونصر مشکان که خطاب به سلطان می

شد و سلطان نصیحت هیچ کس را مبنی بر ترک لهو و لعب  مقبول واقع نمی( 411 :4931:بیهقی) «شادی می باید کشید

 .نپذیرفت

 ذکر شده در تاریخ بیهقی به بزم هایة نگا

ده های ایران باستان بو ها گاه به مناسبت جشن این بزم. در تاریخ بیهقی از بزم های متعدّدی سخن به میان آمده است

هایی مثل  همچنین مناسبت. های اسالمی از جمله قربان و رمضان و گاه به مناسبت جشن مثل جشن سده و نوروز و مهرگان

 .ازدواج نیز بهانه ای برای برپایی بزم  بوده اند، آمدن فرستاده ،ر جنگپیروزی د ،گذاری تاج

بزم هایی نیز وجود داشت که سلطان مسعود بدون دلیل و صرفاً جهت عیش و خوشی به برپایی آنها  ،عالوه بر این

 .مجالس عیش و عشرت برخی از بزرگان هم در این کتاب بازتاب دارد. پرداخته است

     جشن نوروز       -4

و هایی است که بیش از همه  مورد توجه ایرانیان بوده و به دلیل اهمیتی که داشته ماندگار شده نوروز از جمله جشن

ای که به برپایی این جشن اهمیت ویژههایی بودند غزنویان نیز از جمله حکومت. است در بین مردم رواج داشتهو ادوار  در همه

 . برخوردار بوده اند باالییهای ایرانی هستند که در دربار غزنویان از اهمیّت  دیگر جشنجشن سده و مهرگان از . می دادند

و نوروز نخستین روز است از فروردین ماه و زین جهت روز نو نام کردند زیراک پیشانی سال نو است »ِ :گوید بیرونی می

زیراک خسروان بدان پنج روز حق  ،وز بزرگ دارندنور ،همه جشن هاست و ششم فروردین ماه ،آنچ از پس اوست از این پنج روز

آنگاه بدین روز ششم خلوت کردندی خاصگان را و اعتقاد پارسیان  ،بگذاردندی و حاجت ها روا کردندی های حشم و گروهان

 (239 :4962:بیرونی) «اندر نوروز نخستین آن است که اول روزی است از زمانه و بدو فلک آغازید گشتن

در این روز  .شده است ار میزجشن نوروز در دربار غزنویان با آیین و رسوم خاص ّخودش برگ، یهقیطبق توصیفات ب

های نوروزی  بیهقی در وصف یکی از  بزم .شد و مردم این روز را به شادی و خرّمی به سر می بردند هدایایی به شاه تقدیم می

ف و تکلّ, و هدیه ها بسیار آورده بودند. بجشن نوروز بنشست و روز پنجشنبه هژدهم ماه جمادی اآلخر امیر» :گوید چنین می

و مطربان را  ،و صلت فرمود ،مستان و فارغ دل و فترتی نیفتادکه شادکام بود درین روزگار ز ،و شعر شنود از شعرا. بسیار رفت

 (344 :4931:بیهقی) «.نیز فرمود

و ۀ خود را مبنی بر ترک مال ن مسعود درین روز توبهت که سلطااهمیت نوروز و عیش و طرب مربوط به آن تا حدّی اس

االولی امیر به  و روز سه شنبه چهار روز باقی مانده از جمادی» :گردد شکند و دوباره به سر شراب باز می نوشیدن باده می

شراب رفت سخت  و نشاط. و امیر هم داد بنگاهداشتِ رسم. و داد این روز بدادند کهتران بآوردن هدیه ها ،جشن نوروز نشست

 (131 :4931:بیهقی) «.جیلم تا این روز نخورده بود که از توبه, بسزا

 جشن مهرگان -1

کشید و  شد و شش روز طول می برپا می (شانزدهم مهرماه)این جشن در مهرروز .جشن مهرگان مخصوص ایزد مهر بود

در  (معین حاشیه، 2166 :4916:برهان.)بودچنانچه نوروز جشن آغاز تابستان  ،شد جشن آغاز زمستان محسوب می ،در واقع

ایرانیان در این روز جشنی عظیم کنند که بعد از جشن و عید نوروز از آن بزرگتر جشنی »:دهخدا ذیل این واژه آمده لغت نامه

 (واژهذیل :4912:لغت نامه دهخدا) «نباشد

ن در آن دوره نیز با شکوه تمام برگزار می غزنوی و گفته های بیهقی چنین برمی آید که این جش از اشعار شاعران دوره

 (2124-2121 :4944:رضی. )این مراسم با قربانی های فراوان و شراب نوشی و شادی مفرط و پایکوبی همراه بود. شده است

 :همچنین فرستادن هدیه برای سلطان نیز از رسومات این جشن بوده که بیهقی در کتابش به وفور به آن اشاره کرده است
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و نثارها و هدیه ها . اما شراب نخورد, بامداد بجشن بنشست,رضی اهلل عنه,امیر,ز شانزدهم ذولقعده مهرگان بودرو»

 «.و پس از نماز نشاط شراب کرد و رسم مهرگان بجای آوردند سخت نیکو با تمامی شرایط آن. آوردند از حد و اندازه گذشته

 (143 :4931:بیهقی)

هرگان نشست و از آفاق مملکت هدیه ها که ساخته بودند پیشکش را در آن وقت و روز چهارم ذوالحجه بجشن م»

 (. 132 :4931:بیهقی) «بیاوردند و اولیا و حشم نیز بسیار چیز آوردند شعرا شعر خواندند و صلت یافتند

سال امیر کند که درین روز طبق روال هر  در جایی دیگر بیهقی به مصادف شدن جشن مهرگان با روز عرفه اشاره می

 شود ولی به علت روزه دار بودن سلطان نه خود به باده نوشی می نشیند و هدیه های بسیار آورده می جشن مهرگان میه ب

بزم  421مناسبت جشن مهرگان سال ه همچنین ب .(446 :4931:بیهقی.)دهد دیگران نشاط شراب کنند پردازد و نه اجازه می

دهد و تمام آیین و رسوم به جا آمده در این روز را  یف آن نهایت دقت را به خرج میشود که بیهقی در توص بزرگی به پا می

 :کند بازگو می

سرای  نخست در صفّه ،ضی اهلل عنه بجشن مهرگان بنشستامیر ر. و روز شنبه بیست و چهارم ذی القعده مهرگان بود»

فت و جامه پس امیر برخاست و بسرایچه خاصّه ر....تندو اولیا و حشم پیش آمدند و نثارها بکردند و بازگش.. .نو در پیشگاه

و آن خانه را آذین بسته بودند سخت عظیم و فراخ و آنجا تنوری نهاده بودند که .... زمستانی بگنبد آمد بگردانید و بدان خانه

نساالر با بلسکها درآمدند آتش در هیزم زدند و غالمان خوا .بنردبان فراشان برآنجا رفتندی و هیزم نهادندی و تنور برجای است

 شراب...روز مهرگان است ملوک را از سوخته و برّگان روده میکردند ند و خایه و کواژه و آنچه الزمهو مرغان گردانیدن گرفت

 (123-124 :4931:بیهقی) «...ها و مطربان زدن گرفتندها و ساتگینها و بلبلهروان شد به بسیار قدح

 جشن سده -9

مانده به عید نوروز  ،روز و شب 31ای مهم ایرانی جشن سده است که در دهمین روز از ماه بهمن ه یکی دیگر از جشن

 ذیل:4912:لغت نامه دهخدا.)شود کنند و آتش بسیار افروخته می در این روز جشن می دهخدا ه است و به گفتهشد برگزار می

از زمستان به دنیا  بعضی معتقد بودند که در این روز جهنم ترین آیین این روز بوده است زیرا آتش افروختن از جمله مهم (واژه

 (934-931 :4969:بیرونی.)کردند تا مضرات آن برطرف گردد پس آتش می افروختند و بخور می ،بیرون می آید

عالوه بر اشاره به افروختن آتش بزرگی که از ده  ،ها در زمان سلطان مسعود بیهقی در توصیف یکی از این جشن

ای « ددگان برف اندود و آتش زده»دادند و  که آنها را آتش زده و پرواز می« کبوتران نفط اندود»از  ،شود دیده میفرسنگی 

 (666 :4931:بیهقی) کند که آنها را رها کرده بودند تا بدوند نیز یاد می

فارسیان عید کنند و در این روز »: اشاره شده استنیز  در لغت نامه دهخدا به رسم آتش زدن پرندگان و حیوانات 

جشن سازند و آتش بسیار افروزند و ملوک و سالطین ایشان مرغان و جانوران صحرایی را گرفته دسته های گیاه بر پای ایشان 

در این جشن هم ( دیل واژه: 4912:هخدالغت نامه د.)بسته آتش در آن گیاه زنند و رها کنند تا در هوا بپرند و در صحرا بدوند

برد و در کنار به جای آوردن رسومات این جشن به خوشی و طرب  بزم خویش را به پایان می, ندیمان و مطربانۀ امیر با همرا

 .مشغول می شودوبه باده نوشی دازد پر می

 ید فطر و قربانع -1

بیهقی  در تاریخ. دربار غزنویان با آداب خاصی برگزار می شده اندرد, اعیاد اسالمی به دلیل اهمیت زیادی که داشته اند

 .که به این مناسبت برپا شده سخن به میان آمده استۀ بارها از اعیاد فطر و قربان و بزم های باشکو

 :در وصف این مجالس می گویدبیهقی 

و اولیا و حشم را بخوان فرود آوردند و شراب  سخت برسم و با تکلّف (عید رمضان)روز چهارشنبه عید کردند»

                                                                                                        (129 :4931:تاریخ بیهقی)«دادند
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امیر بار داد و روزه ...امیر پیش بیک هفته مثال داده بود ساختن تعبیه های این روز را. و روز دوشنبه عید فطر بود»

 (124 :4931:بیهقی)«شعر خواندند وپس از آن مطربان آمدند و پیاله روان شد و شاعران... نماز عید بکرده آمد... بگشادند و

خوانی نهاده بودند سخت با تکلّف . بزرگ آمد صفّهه و چون عید کرده بود امیر از میدان ب... و روز چهارشنبه عید کردند»

و بر اثر ایشان مطربان زدن و گفتن  و شعرا پیش آمدند و شعر خواندند ولیا و حشم و بزرگان را بنشاندندو ا آنجا نشست

 (429 :4931:بیهقی)«...و شراب روان شد. گرفتند

و در کنار عیش و عشرت از وجود هنرمندان درباری استفاده در تمام این بزم ها امیر به نشاط و شادی پرداخته است 

پردازد و تنها به باده خواری اکتفا  های رمضان که سخت دل مشغول بوده به عیش و طرب نمی و فقط  در یکی از بزم کرده

 (644 :4931:بیهقی.)کندمی

شد و سلطان مسعود پس از خواندن نماز و  در دربار برپا میۀ در اعیاد قربان نیز همچون عید فطر بزم های باشکو

 :پرداخت رفت و به عیش و عشرت می بر سر خوان می, قربانی کردن 

 هد کرده آمد و و رسم قربان بجای آورده شد و امیر از خضراء بزیر آمد و در صفّنماز عی..... روز یکشنبه عید کردند و»

بزرگ که خوان راست کرده بودند بنشست و اولیا و حشم و بزرگان را بخوان فرود آوردند و بر خوان شراب دادند و 

 (123 :4931:بیهقی)«بازگردانیدند

 تاج گذاری -0

مراسم تاج گذاری در روزی به خصوص همراه با تشریفات . گی هر پادشاه استترین اتفاقات زندگذاری از مهمتاجمسلما 

تخت سلطنتی در آخر تاالر و در پشت پرده »: این مراسم می نویسد ۀکریستن سن دربار. گرفته است خاص و دقیق انجام می

رفت و  ناگهان پرده کنار می. تادندشد و صاحبان درجات عالیه و اعیان و بزرگان به فاصله های مقرر از پرده می ایس نهاده می

 (324 :4911:کریستن سن)«.بر روی تخت ظاهر می شد, زرتار پوشیده بود ۀکه بر بالشی زربفت تکیه داده و جام شاه در حالی

ترین بزم های ذکر شده در تاریخ بیهقی بزمی است که به مناسبت آغاز سلطنت سلطان ترین و باشکوه یکی از مهم

رسد مردم به کوی و برزن  که خبر به سلطنت رسیدن مسعود به غزنین می زمانی؛ ذاری او برگزار شده استمسعود و تاج گ

روند حتی حرّه  شود همه به استقبالش می کنند و زمانی که امیر وارد شهر می بندد و شادی می می آیند و شهر را آذین می

روند و شعرا  نند و پس از فرود امیر به کوشک معمور به خدمتش میک و بی اندازه نثار می. ختلی و اهل سرای و حرّات بزرگان

 (413 :4931:بیهقی.)پردازند خوانند و به مدح می شعر می

بسیار , چون مردمان غزنین این خبر بشنیدند»: گونه توصیف شده است در تاریخ گردیزی نیز این بزم عمومی این

بازارها آیین بستند و مطربان بیرون بردند و چند روز آنجا ببودند و شادی کردند و همه به طرب و شادی مشغول گشتند و 

اعیان و روسا و پیشروان شهر همه به استقبال رفتند و خدمت کردند . شباروزی همی طرب کردند بر انتظار آمدن ناصر دین اهلل

ر روز کی بنشست و بار داد همیآمدند مردمان غزنین درم ریز و دینار ریز کردند و دیگ ،شادی نمودند و چون به غزنین رسیدو 

 (244 :4944:تاریخ گردیزی) «.همچنان همه را لطف کرد و نیکو گفت یر مسعود رحمه اهللو نثارها همیآوردند  رسم رسم و ام

بیهقی در ذکر تاج و تخت . دهد تا تاج و تختی نو برایش آماده کنند کند و دستور میسلطان در آن روز تاج گذاری نمی

ه صفّ ۀزنجیری زراندود از آسمان خان»: گوید می« سه سال بدان مشغول بودند»که برای سلطان مسعود  ساخته بودند و  نویی

های ه تاج و تخت و تاج را درو بسته و چهار صورت رویین ساخته بر مثال مردم و ایشان را بر عمودآویخته تا نزدیک صفّ

بیازیده و تاج را نگاه می داشتند و از تاج بر سر رنجی نبود که سلسله ها و چنانکه دست ها  ،انگیخته از تخت استوار کرده

تاریخ گردیزی نیز همین تاج را تاجی از هفتاد من زر و جواهر معرفی  (412 :4931:بیهقی)«عمودها آن را استوار می داشت
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اری به خوان می نشیند و شروع به نان به دهد و سپس در خانه در روز تاج گذاری امیر بار می  (243 :4944:گردیزی.)کند می

 ( 412 :4931:بیهقی.)شود شود و بزمی بزرگ برپا می زنند و شراب روان می کند و مطربان می خوردن می

  فتح و پیروزی -6

به . لس بزم و شادی شده استفتح و پیروزی برای هر حکومتی خوشایند و دلنشین بوده و عموما منجر به برپایی  مجا 

شاه با . کردند مردم را دعوت می ستردند و همهگ های رنگین میخوان ،هان ایران پس از پیروزی بر دشمنادشاجاحظ پ گفته

شد و شهربان که مامور نظم شهر  نشست و برای مردم نیز در بیرون قصر بساط شادی گسترده می خواص خود درون کاخ می

 نواختند و بازیگران نمایش می جلس می آمدند و میکرد و رامشگران به م میۀ با مردم همرا, بود از جانب شاه 

 (219 :4946:جاحظ.)دادند

مناسبت  پیروزی ه همچون بزمی که سلطان مسعود ب.در تاریخ بیهقی نیز نمونه هایی از این گونه بزم ها ذکر شده است

ر آنجا بساط شادی و طرب را گردد و د سلطان مسعود پس از کامیابی در جنگ به آمل برمی. دارد در جنگ با ناتل برپا می

 و نیز زمانی  (649 :4931:بیهقی)«.و امیر نشاط شراب کرد و دست به کار برد و ندیمان و مطربان حاضر آمدند»:کند مهیا می

دهد بزمی به پا کنند  امیر دستور می ،رسد پیروزی لشگر بگتغدی در برابر ترکمانان به دست سلطان مسعود می ۀکه خبر اولی

بیامدند و دست به , و بفرمود تا بوق و دهل بزدند برسیدن مبشران و ندیمان و مطربان خواست»:به شادی بپردازند و همگان

و چنانکه . ان نزدیککار بردند و همه شب تا روز بخورد و بسیار نشاط رفت که تا چند روز بود تا شراب نخورده بود و ماه رمض

 (116 :4931:بیهقی)«.همگان کردند بخانه های خویش ،وی نشاط کرد

 آمدن فرستاده -7

 شد و آمادگی ویژه ای برای آن تدارک می یکی از وقایع مهم حکومتی محسوب می ،ز دیگر دربارهاا ورود فرستاده

پذیرفت و از  نشست و در حضور درباریان و بزرگان اورا می شاه با لباس رسمی برتخت می ،هنگام ورود سفیر به دربار. دیدند

خورد و گاه  با او غذا می ،برد سپس وی را با خود به قصر می ،کرد سافرت و وضع کشور متبوع سفیر سواالتی مینام و علت م

 :4ج:4941:یراوند.)گردانید برد و با دادن خلعت طی تشریفات مخصوص اورا به کشور خود باز می او را همراه خود به شکار می

119) 

کند که  اختصاص داده و تأکید می «احوال رسوالن و ترتیب کار ایشان»نامه فصلی از کتاب خود را به لف سیاستؤم

که هرچه بایشان کنند از نیک و بد همچنان باشد که پادشاه را کرده ... نیکو دارند و به خشنودی گسیل کنند»رسوالن را 

 (446 :4941:نظام الملک)«باشند

ن و پذیرایی از آنها جزء مشاغل مهم دربار غزنوی بوده یعنی رسیدگی به امور فرستادگا« رسولداری»در زمان غزنویان 

و رسولداران موظف بودند به نیکویی از سفیران استقبال کنند و تا زمانی که سفرا در غزنه اقامت  (241 :4919:انوری) است

 .داشتند در رکاب آنها باشند

خلیفه و برپایی بزم به افتخار ورود  وی  تادهایی گرم سلطان مسعود از فرسدر تاریخ بیهقی شاهد استقبال باشکوه و پذیر

از آنجایی که دریافت خلعت از طرف خلیفه امر مهمی محسوب می شده و آمدن خلیفه   (314-311 :4931:بیهقی) .هستیم

 .برای بخشیدن خلعت بوده حتی پس از بازگشت سفیر نیز جشن و شادی به مدت چند روز ادامه می یابد

نیز بزمی   به  غزنین« قاضی بوطاهر تبانی»و « بوالقاسم حصیری»همراه  ،سوالنی از خوانیانمناسبت ورود رهمچنین ب

-و چند روز شهر آراسته بود و رعایا شادی می» :کشدگونه به تصویر میهایی از این بزم را اینبیهقی گوشه .شود بزرگ برپا می

 ( 634 :4931:بیهقی)«تا این عیش بسر آمدرفت  بردند و نشاط شراب می ها می کردند و اعیان انواع بازی
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 ازدواج -4

. در تاریخ بیهقی چندین بار به این مراسم اشاره شده است. ازدواج یکی دیگر از انگیزه های مهم برای برپایی بزم است

دارد و  پا میرمناسبت عقد نکاح امیر محمد با دختر امیر یوسف به یکی از این بزم ها بزمی است که سلطان محمود آن را ب

سرای  به  ,محمود پس از آراسته شدن سرای عروس و داماد سلطاندر آن روز . دهد تکلّف بسیاری در این مراسم به خرج می

 (933 :4931:بیهقی.)دهد بخشد و به او خلعت شاهانه می رود و امیر محمد را بسیار چیز می میآنها 

آن ندیده  ۀعقد نکاحی بستند که درین حضرت من مانند»:دیهمچنین بزم ازدواج امیر مردانشاه با دختر ساالر بگتغ

چنانکه هیچ مذکور و شاگرد پیشه و وضیع و شریف و سیاه دار و پرده دار و بوقی و دبدبه زن نماند که نه صلت ساالر  بودم

و امیر . کمتر ازین نبودو  ،ار و پانصد و سیصد و دویست و صدبگتغدی بدو برسید از دوازده هزاردرم تا پنج و سه و دو و یک هز

  (144 :4931:بیهقی)«مردانشاه را بکوشک ساالر بگتغدی آوردند و عقد نکاح آنجا کردند و دینار و درم روانه شد سوی هر کس

و چون شب سیاه بروز سپیدش تاختن »:نیز چنین آمده است دارد پا می رکه امیر یوسف ب ,در وصف بزم  ازدواج طغرل

از خردمندان پسند ۀ چنانکه گرو های بی محل نمودبا نام زن خواست و در عقد نکاح و عرس وی تکلفاز خاندانی .. .آورد

 (419 :4931:بیهقی)«.نداشتند

به پا شده که بیهقی کما   های مختلف در دربار سلطان مسعودهای دیگری به بهانهعالوه بر مناسبت های ذکر شده بزم

 :چنین آمده استاین کتاب  مراسم در ایننه هایی ازنمو. بیش در مورد آنها سخن گفته است

 :برپا میکند ،اریارق و غازی ،به دام انداختن سپاهساالران خودبزمی که سلطان مسعود برای  -

پس از .گیرد برند و نشاط باال می در آن بزم ابتدا سلطان در دربار خود بزمی به پا می دارد و مطربان دست به کار می 

فرستد و با ترفندی آنها را به حالت خماری  آن دو سپهساالر می ۀعده ای را به همراه مطرب و شراب به خانپایان بزم سلطان 

  (219-212-214 :4931:بیهقی.)کند کشاند و به این ترتیب آنها را در حال مستی و بیخبری دستگیر می می

 :هبزمی که به مناسبت ختنه کردن چند تن از فرزندان سلطان مسعود برپا شد -

و روز دوشنبه نهم شعبان چند تن از امیران فرزندان ختنه کردند و دعوتی بزرگ ساخته بودند و کاری با تکلّف کرده و »

بدین کوشک  نشاط این جشن و کلوخ انداز که ماه رمضان نزدیک بوده هفت شبان روز بازی آوردند و نشاط شراب بود و امیر ب

 (122 :4931:بیهقی)«بودراب میکرد و نشاط شها تماشا میو بدین باغ

 :بزم  سلطان مسعود در کران رود هیرمند -

و روز دوشنبه هفتم صفر امیر شبگیر برنشست و بکران رود هیرمند رفت با بازان و یوزان و حشم و ندیمان و مطربان و »

و خیمه ها و  آب فرود آمدندپس بکران . بودند که تا چاشتگاه بصید مشغول و صید بسیار بدست آمد. راب بردندخوردنی و ش

 (123 :4931:بیهقی) «نان بخوردند و دست به شراب کردند و بسیار نشاط رفت. شراعها زده بودند

 :مراسم دشت شابهار -

. دهد مان گوش فرا میکند و به سخن متظلّ رود و مظالم می در این روز امیر با خدم و حشم بسیار به دشت شابهار می

خورد و مطربان به نواختن وخواندن مشغول  پردازد و شراب می ه همرا ندیمانش به عیش و خوشی میبۀ پس از پایان دادخوا

 (499 :4931:بیهقی.)شوند و به قول بیهقی شادی و طرب به پرواز آید می
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. کرده هر فرصتی برای این کار استفاده می داده و از سلطان مسعود هیچ گاه فرصت عیش و عشرت را از دست نمی

برده تا در سفر و  رفته یا قصد سفر به دیاری دیگر را داشته  همراه خود ندیم و مطرب و شراب میمانی که به شکار میحتی ز

در شاهنامه چندین بار به این  .همراه بوده است گویی در طول تاریخ شکار با بزم  .شکار گاه نیز مجالس بزمش را برپای کند

 .له اشاره شده استمسئ

 :در تاریخ بیهقی ن مجالسنمونه ای از ای

 (299 :4931:بیهقی) «با ندیمان و خاصّگان و مطربان ،ت و قصد شکار کرد و نشاط سه روزهامیر مسعود برنشس»

 (144 :4931:بیهقی)«گز رفت بشکار با خاصّگان و ندیمان و مطربان درّهه امیر ب»

ر فرود آمد و یام ،و بکران جیحون رسیدیم ،. ..سلطان مسعود نشاط شراب و صید کرد بر جانب ترمذ بر عادت پدرش»

سلطان پس از   «...روز چهارم برنشست و بشکار شیر و دیگر شکارها رفت. و شراب کرد و سه روز پیوسته بخورد  دست بنشاط

 زنین میهایی به رسم غ کنند و خوان در آنجا به خوبی از سلطان پذیرایی می. روداتمام شکار سوار بر کشتی به سمت قلعه می

 .کوب به رقصشوند و زنان پایگسترانند و مطربان ترمذ به نواختن مشغول می

 :بزم سلطان در استر آباد

از آن بلندی باغ های ترنج و . سلطان مسعود زمانی که در استر آباد بوده بر باالیی خیمه می زند و نشاط شراب می کند

فرمود تا از »:دستور می دهد تا شاخه هایی از نارنج را نزدش بیاورند نارنج پدیدتر بوده که سلطان بسیار خوشش می آید و

درختان بسیار ترنج و نارنج و شاخهای با بار باز کردند و بیاوردند و گرد بر گرد خیمه بر آن باال بزدند و آنجا را چون فردوس 

ترنج که با نامهای بالنگ و (  611: 4931:بیهقی)«.و ندیمان را بخواند و مطربان نیز بیامدند و شراب خوردن گرفتند. بیاراستند

 ( 424: 4949: احسن.)معموال مخصوص مجالس بزرگان بوده است, اترج هم نامیده می  شده

 :پرداختند و به عیش و عشرت می می کردند بزرگان دربار نیز تقلید سلطان را   ۀمجالس باد -

بوسهل مجلسی نیکو آراسته و »:کند از این دسته است بزمی که بو سهل زوزنی پس از بردار کردن حسنک برپا می 

و در آن مجلس سر حسنک را در طبقی به مجلس می آورند و بوسهل از « غالمان بسیار ایستاده و مطربان همه خوش آواز

 (296 :4931:بیهقی)«.ریزد فرط خوشحالی و به خاطر حقیر شمردن حسنک شراب را به بوستان می

زمانی که بونصر مشکان برای شفاعت حصیری مهمان او بوده  ,شود بزرگ برپا می ۀخواج ۀخانبزمی است که در , دیگر

 و بزمی کوچک در آن روز برپا می «نان خواست و شراب و مطربان»,و در آن روز خواجه پس از توافق با بو نصر

 (246 :4931:بیهقی.)شود

ا استفاده می کند بقیه پاهساالران خود و دستگیری آنهدر این کتاب به جز بزمی که سلطان از آن به عنوان فریفتن س

بزمی بوده اند که بمناسبت رویدادی خوش آیند به وقوع پیوسته اند اما بیهقی در داستان عمرو بن لیث از بزمی سخن  بزم ها،

است و چون  می گوید که عمرو پس از مرگ فرزندش بپا می دارد و به دیگران توصیه می کند که جزع و گریستن دیوانگی

مطرب نیز فراهم , او حتی در این بزم عالوه بر شراب . مرگ حکم خدای تبارک و تعالی است ناراحتی بخاطر آن شایسته نیست

 (633: 4931:بیهقی.)می کند و تعجب همگان را بر می انگیزد

ده در بزم های ذکر ش. ودش با بررسی بزم های موجود در این تاریخ عناصر و ارکان دخیل در برپایی بزم ها مشخص می

اما گاه بزرگان هم از برگزارکنندگان مجالس بوده اند و گاه بزم ها خود جوش بوده . بزم سلطان است اصلی ترین برگزار کننده
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و گاه فرستادگان دیگر ممالک . مهمانان بزم هم گاه لشکریان و بزرگان حکومت هستند. آن هستند و عموم مردم برگزار کننده

 . و گاه تمام مردم جزو مدعوین بزم ها به حساب آمده اندو نواحی 

نشستن حاضران که از طبقات مختلفی بوده  طریقه. و سختی و حاکم بوده است در مجالس شاهانه آداب بسیار دقیق

بود به  یهرچه مقام اشخاص باالتر م.حاضران از شاه به دقت رعایت می شده است ۀهر گروه از یکدیگر و فاصل ۀاند و نیز فاصل

همچنین سمت راست پادشاه مهم تر از سمت چپ او و نشستن در پیش او مهمتر از کنار او . نشستند پادشاه نزدیکتر می

یکی از عواملی که خشم بوسهل زوزنی را بر می انگیزد همین  ،تاریخ بیهقی در داستان حسنک وزیرچنانکه در . شد شمرده می

در این مجالس اشخاصی نیز وجود دارند  (211 :4944:اخیانی) نشاند ت چپ خود میاست که خواجه احمد حسن او را در سم

 :همچون. که حضورشان به برپایی هرچه بهتر بزم ها کمک می کند

 ندیمان

رسیدن به مقام . ندیمان از جمله حاضرین همیشگی بزم هستند و حضورشان در مجالس باده نوشی و طرب الزامی است

 .ندیمان شاه باشند توانستند در زمرهمیند ه اهایی داشتویژگی داشته و تنها کسانی که چنین   ی هاییندیمی نیاز به شایستگ

له در اختیار داشتن از جم. داند مؤلف قابوسنامه در باب آداب ندیمی پادشاه وجود چند خصلت را برای او ضروری می

، انستن حکایات مضحک و نوادر بدیعد ،خنیاگری ،مب و نجواطالع از علم ط ،دانستن شعر ،دبیری ،زیبا رویی ،حواس پنجگانه

 (431-436 :4944:عنصر المعالی.)مردانگی ،دانستن قرآن و تفسیر نکته دانی و به جا سخن گفتن ،رد و شطرنجاز نۀ آگا

و گستاخ  پادشاه را چاره نیست از ندیمان شایسته داشتن و با ایشان گشاده»:گوید مؤلف سیاستنامه هم در این باره می

و ندیم باید که گستاخ بود تا پادشاه از او حالوت یابد و طبع پادشاه از ندیم گشاده شود و ایشان را وقت معلوم بود ....... درآمدن

سپس چندین فایده را برای داشتن ندیم بر  «.در وقتی که پادشاه بار داد و بزرگان همه بازگشتند آن وقت نوبت ایشان باشد

کند که ندیم باید گوهری و فاضل و نیکو سیرت و تازه روی و پاک مذهب و رازدار و پاکیزه مسلک و  د میشمرد و تأکی می

کند تا از ندیمان در  و به پادشاه توصیه می....سمر گوی و قصص خوان از هزل و جدّ باشد و نرد و شطرنج بداند و رود زدن و

 (444-441-413 :4941:نظام الملک. )اده کندتدارک مجالس عیش و طرب و آنچه از این قبیل است استف

 ساقیان

ساقیان نیز به عنوان یکی از مهمترین خدمتگزاران بزم به طور دائم در رکاب سلطان بودند و چه در دربار و چه در سفر 

 .کردند میۀ در کنارشعرا و مطربان و پای کوبان و خوالیگران سلطان را همرا

 ۀدر تاریخ بیهقی دربار. مداست توسط ساقیان خوب رو در مجالس به گردش درمی آ که از اصلی ترین لوازم بزم,شراب 

این غالمی بود که از میان هزار غالم »:خوانیم می ،بودرستاده شده فغالمی به نام طغرل که از ترکستان برای سلطان محمود 

بپسندید و در جمله هفت و هشت غالم که ساقیان  امیر این طغرل را... چنو بیرون نیاید به دیدار و قد و رنگ و ظرافت و لباقت

 (232 :4962:بیهقی)«بداشت, او بودند پس از ایاز

گری در مقابل حضار خود را می آراسته اند و به جلوه ،های زیبا و فاخرساقیان با پوشیدن لباس ،عالوه بر زیبایی طبیعی

... خورد یک روز چنان افتاد که امیر به باغ فیروزی شراب می»:در تاریخ بیهقی آمده است( 463 :4944 :اخیانی.)می پرداختند

ی قبای فیروزه ای این طغرل درآمد قبای لعل پوشیده و یار و. و این ساقیان ماه رویان عالم به نوبت دوگان دوگان می آمدند

 ( 232 :4962:بیهقی)«گری مشغول شدند هر دو ماهرویداشت و به ساقی
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 میۀ مؤلف قابوسنامه ابتدا فرزندنش را از خوردن شراب ن. ا آداب خاصی نیز همراه بوده استباده نوشی در مجالس بزم ب

کند که شراب را سه ساعت پس از خوردن غذا بنوشد و  پردازد به او توصیه می داند فرزندش به این کار می کند اما چون می

خواهد که فرزندش به صبوحی  و نیز می. ت و یا جنونمستی دائم یا بیماری اس ۀآنقدر ننوشد که کار به مستی بکشد که ثمر

 (61-66-63 :4944 :عنصر المعالی.)عادت نکند که صبوحی سخت ناپسند است

شود و حصیری که صبوحی کرده بود  در تاریخ بیهقی هم در داستان بوبکر حصیری به ناپسند بودن صبوحی اشاره می

صبوح ناپسندیده است و »: کند که من شرح این ماجرا تأکید میشود و بیهقی  در ض در حال مستی مرتکب خطایی می

 (213 :4931:بیهقی)«خردمندان کم کنند

و خاک  بودوجود داشته که در در مجالسی که به فرش و بساط آراسته  نیز نام جرعه افشانیه در مجالس باده رسمی  ب

-گذاشتند و ته مانده های جام را در آن می ی میداننبود تا جرعه بر خاک ریزند جرعه و زمینی در دسترس نوشخواران

درد  جرعه گاه. ریختند شد این ته مانده را بر خاک می و در مجالسی که در فضای باز برپا می( 141 :4941:شمیسا).ریختند

ته رف خوار شمردن و نا چیز انگاشتن آن کس یا آن چیز به شمار می برکسی ریختن یا بر چیزی افشاندن نشانه آگین را

خوار شمردن  به نشانه شرابش را دادن سر حسنک به حضار ته مانده پس از نشان چنانچه بو سهل زوزنی (144 :همان.)است

 (296 :4931:بیهقی.)ریزد به زمین می حسنک

خواستند و سپس  از دیگر آیین باده نوشی رسمی است که باده نوشان وقتی به یاد کسی بوده اند به یاد او از جای برمی

 .نوشیدند اده میب

بخواندی و ... چون به شراب بنشستی آن روز با نامتر اولیا و و حشم»:شاهد این رسم هستیم نیز در تاریخ بیهقی

برپای خاستی بر یاد  دست گرفتیه به احترام بخواندندی و چون قدح سوم ب ،والن را که از اطراف آمده بودندیفرمودی تا رس

 (664 :4962:بیهقی)«...بودند قوم برپای می امیر محمود و پس بنشستی و همه

 خنیاگران

بخشی به مجالس را بر عهده داشتند و با نواختن انواع آالت موسیقی و خواندن سرودهای وظیفه شادی خنیاگران هم

وی  .داندابن خلدون موسیقی را مربوط به دوران کمال یک جامعه می. کردند زیبا به مجالس روح طرب و شادی را هدیه می

آسودگی و شادی است از آخرین صنایعی است که در جوامع پدید می آید  و نیز  ،د است که چون تنها خاصیت موسیقیمعتق

 (436 :2ج:4963:ابن خلدون). بندد از نخستین صنایعی است که در هنگام سیر قهقرایی یک اجتماع از آن رخت بر می

در دربار سلطان مسعود شخصی بنام محمد بربطی . ب یاد شده استبیشتر با نام مطر، در تاریخ بیهقی از نوازندگان

روزی همین شخص  (3 :4964:قریب.)وجود داشته که در فن موسیقی استادی ماهر بوده و از ندماء مجلسش به شمار می آمده

ری که به ر دیناگوید که سلطان مسعود بسیار از آن سخن خوشش می آید و به او هزار دینار عالوه بر پنجاه هزاسخنی می

همچنین فرخی شاعر نیز از دیگر نوازندگان دربار بوده که به (. 441 :4931:بیهقی.)بخشد می ،دیگر مطربان بخشیده بود

 .کرده است پرداخته و اشعارش را به همراه نوازندگی به سلطان مسعود تقدیم می رودنوازی می

در یکی از . پرداختند ر ایرانیان وجود داشتند که به خنیاگری میاز دیرباز زنانی نیز در دربا ،عالوه بر مردان خنیاگر

هایی از خسرو پرویز در حال شکار گوزن و گراز وجود دارد که در اطراف او زنان رامشگر در زورقی در نقوش طاق بستان صحنه

پردازند  ه هم به پای کوبی میدر تاریخ بیهقی نیز از زنانی یاد شده ک ( 31: 4919:صارمی-امانی.)باشد حال نواختن چنگ می

 (246 :4931:بیهقی.)هم به طبل زنی

 خوالیگران
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شد و شاه در خوانی مخصوص و دیگر حاضرین در  هایی در دربار گسترانده می معموال قبل از شروع مجلس طرب خوان

بوده و هرچند به طور مستقیم خوالیگران  هدهها بر عتهیه غذا و آراستن سفره. شدند هایی جدا به خوردن غذا مشغول میخوان

بیهقی در شرح یکی از این سفره  .تر بزم غیر قابل انکار است در بزم ها حضور نداشتند اما تأثیر آنها در برپایی هرچه باشکوه

و کوشکی از حلوا تا به آسمان خانه ، نی ساخته بودند و به میان خوانخوا» :آرایی ها به کاخی ساخته شده از حلوا اشاره دارد

 (341: 4962:بیهقی).«برو بسیار بره

دانستند مواد غذایی  گمان تفاوتی هست میان فرهنگ مردمانی که میبی» :گوید می آموزگار درباره اهمیت سفره آرایی

را چگونه فراهم و آمده کنند و با تعقل و ظرافت با هم بیامیزند و در شرایط مناسب و آگاهانه بپزند و هنرمندانه در خوان 

 (462: 4916:آموزگار)«اند سد جوع کننداند یا فقط خواستهکه به یک لذت آنی خوردن فکر کردهرده عرضه کنند با آنان گست

 تصویرگران بزم سلطان ،شعرا

روز افزون شعر شد  شاعران و نویسندگان موجب توسعه شاهان از سابقهدر قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم تشویق بی

ها پراکنده است؛حکایت  بذل و بخشش های سالطین غزنوی نیز حکایات فراوانی در کتاب درباره  (34: 4943 :4ج:صفا)

بفرمود تا جواهر »: مشهور پاداش سلطان محمود به عنصری به سبب دو بیتی ای که در دلداری دادن به وی سروده بود

نظامی )« .ز تا به شب بدین دو بیتی شراب خوردندبیاوردند و سه بار دهان او پر جواهر کرد و مطربان را پیش خواست و آن رو

امیر شاعرانی را که بیگانه تر بودند بیست هزار »: همچنین بذل و بخشش سلطان مسعود در عید رمضان( 31: 4963:عروضی

مسخرگان را و عنصری را هزار دینار دادند ومطربان و  خانه او بردنده ار درم بر پیلی بو علوی زینبی را پنجاه هز, درم فرمود

شعرا را و آنچه »:بخشش سلطان به علوی زینبی آمده دربخش دیگری از کتاب درباره(  429 :4931 :بیهقی)«سی هزار دینار

چنانکه در یک شب علوی زینبی را که شاعر بود یک پیل وار درم بخشید هزار هزار درم چنانکه  خود اندازه نبود ،بخشید

 (444: 4931:بیهقی)«علوی بردند خانهه گران را بر پیل نهادند و ب مدی و فرمود تا آن صلتعیارش در ده درم نقره نه و نیم آ

 (344: 4931:بیهقی.)بخشد شنود و به آنها صله می در جشن نوروز هم سلطان مسعود از شعرا شعر می

د که این شعرا شعر خواندند و صلت یافتن»: گوید بیهقی در وصف شعر دوستی  و صله بخشی سلطان مسعود می

خواندند و  در یکی از  عیدهای قربان نیز که شعرا شعر می. «فرمود های شگرف میخواست و بر آن صلت خداوند شعر می

 (441: 4931:بیهقی).بخشد و به مطربان نه پرداختند  سلطان به شعرا صله می مطربان  به نوازندگی می

های آنان در مجالس  ا و وزرا و رجال ثروتمند و خوشگدرانیزندگانی مرفه غالب گویندگان این عصر و معاشرت با امر

 ( 34: 4943:صفا).ها شود ها و عشرت ها و عیش در شعر این عهد همواره صحبت از کامرانی تا پرشکوه  وسیله ای شد

لس غالب شعرا در این دوره قصیده سرا بودند و شعر را با وصف طبیعت و احوال عشق و عاشقی یا تعریف شراب و مجا

در مسائل . کردند پرداختند و گاه به صراحت تقاضای صله می کردند و سپس به ستایش ممدوح می باده گساری آغاز می

رفت زیرا ارباب ذوق و قریحه جز در نزد سالطین و امرا برای هنر خویش خریداری  اخالقی و اجتماعی هم به ندرت سخن می

که در  اما همین قصاید. دادند برای کسب معاش شاعری را وسیله قرار میشدند و  نمی یافتند و از طرف مردم تشویق نمی

از مهمترین و درست ترین نمونه های فارسی نویسی به شمار می روند و در تحقیق تاریخ و  ظاهر بی محتوا به نظر می رسند

 (32: 4946:زرین کوب.)احوال اجتماع آن عصر اهمیت فراوان دارند

شود و به  غزنه میۀ درگاه سلطان محمود را شنیده و را ۀرای دربار غزنوی است که آوازفرخی سیستانی از جمله شع

در اشعار او نه فقط تصویر مجلس سلطان  .و پس از مرگ او از شعرای مداح فرزندان محمود می شود.پردازد مدح سلطان می

فرخی عالوه بر سرودن شعر به ( 31: 4946:ن کوبزرّی) .بلکه توطئه ها و جزر و مدهای احوال امیران و وزیران نیز جلوه دارد
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بیتی که در مدح امیر محمد سروده و اورا به شفاعت وا داشته تا مالل خاطر  63پردازد و خود در قصیده ای  رود نوازی نیز می

 :کند امیر یوسف را رفع کند به نواختن رود در مجالس امیر یوسف اشاره می

 مبارک او         به وقت بار و به هنگام مجلس و گه خوان نبودمی از خدمت                 

 ن بیا و رود بزن     چو جشن بودی گفتی بیا و شعر بخوا :چو بزم کردی گفتی                

 (244: 4914:فرخی)                                                                                                

و آن پس از نامدار آن معاصر فرخی است یکبار بیشتر نام شاعر نیامده است  والفضل  بیهقی با آ نکه نویسندهتاریخ اب در

 :اسکافی است به مطلع درج قصیده بوحنیفه

 چو مرد باشد بر کار و بخت باشد یار         ز خاک تیره نماید به خلق زر عیار                    

طبع او را ۀ اگر این فاضل از روزگار داد یابد و پادشا»: و مایه وری طبع بوحنیفه را میستاید میگویدآنجا که سخندانی 

به نکوکاری مدد دهد چنانکه یافتند استادان عصرها چون عنصری و عسجدی و زینبی و فرخی در سخن موی به دو نیم 

 (.مقدمه:4914:فرخی).«شکافد و دست بسیار کس در خاک مالد

های شاعرانه ای که به مناسبت  جای جای دیوان خویش به مدح شاهان غزنوی پرداخته است و در تهنیتفرخی در 

  .های گوناگون خطاب به ممدوح می سرود از آداب و رسوم دربار غزنوی در موسم جشن یاد کرده است جشن

های پی و شکست های پی در عمر شادی و طرب در دربار سلطان مسعود با شورش های دیگر نواحی و جنگ 

کشد اما دیگر نه از شور و حال بزم های  هم از مجالس بزم دست نمی سهمگین به سر می آید و هرچند سلطان در این هنگام

پس از شکست دندانقان که امیر  494همانند عید قربان سال . داردگذشته خبری است و نه سلطان به طرب و عشرت میلی 

عیدی »: شود که به قول  بیهقی نند و تنها رسومات عید را به جا می آورد و عیدی برگزار میدهد تا هیچ تکلّفی نک دستور می

حتی بزرگان دربار هم   (342 :4931:بیهقی) «.ها ننهادند و قوم را بجمله بازگردانیدندسخت آرمیده و بی مشغله بود و خوان

 .نوعی غمبار و خالی از خوشی استدیگر بهانه ای برای شاد بودن ندارند و بزم های شخصی آنها نیز 

 گیریتیجهن

به طور مثال در دربار سلطان مسعود افراط در . استپی داشته   در زیادی ثیرات مثبت و منفیأبزم ها تتوجه به برپایی 

برپایی بزم و توجه بیش از حد به عیش و عشرت باعث شده که سلطان از مسایل مهم حکومتی غافل بماند و به سود جویان 

. فرصت دهد که از بی خبری و سهل انگاری او نهایت استفاده را بکنند و کم کم پایه های حکومت غزنویان به لرزه در بیاید

شویم روح شادی و طرب از بزم ها دورتر می شود و نوعی بی حوصله گی در تر میهرچه به اواخر حکومت مسعود نزدیک

ثیر برپایی بزم ها و آداب برگزاری آنها در پیدایش و پرورش شعرا و أت ،یرات منفیثأدر کنار این ت. برپایی آنها نمودار می شود

آنها به ماندگاری نامشان در دواوین شعرا و کتب تاریخی  ۀشاعر نوازی سالطین و عالق. نوازندگان آن عهد غیر قابل انکار است

و از این طریق بسیاری از ناگفته های تاریخ در این  ربار بپردازددباعث شده شعرا به توصیف اعمال و رفتار سلطان و بزرگان 

همچنین حضور  .اشعار ثبت شود و اطالعات سودمندی از اوضاع دربار و جشن ها و بزم های سلطان در اختیار ما قرار بگیرد

 دگان نمیخنیاگران در دربار موجب ماندگاری و گسترش علم موسیقی شده و چه بسا اگر سالطین بهایی به موسیقی و نوازن

 . گرفت ای بعد قرار نمیهکرد و آموخته های پیشینیان در اختیار دوره  دادند این علم هرگز پیشرفت نمی
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 گرایی در تصوف ظاهرصوفی و صوفی ظاهری؛ جستجو در شکل

 کاظم نصیری زارع

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

 چکیده

. گری است دانند و یکی از اتهاماتی که از جانب ایشان به اهل شریعت وارد شده ظاهری یمتصوفه، خود را اهل باطن م

از جمله آداب . ها، توجه به شکل ظاهری صوفی است اما در تصوف هم توجه به اعمال و آداب ظاهری کم نیست، که یکی از آن

ها  رکوه و سجاده، که در اکثر کتب صوفیه به آنو شرایط لباس پوشیدن و آراستن ظاهر و همراه داشتن لوازمی همچون عصا و 

گرایی در تصوف را  پردازد و سیر شکل نوشتۀ حاضر، به بررسی آراء صوفیه در باب شکل ظاهری صوفیان می. است شده  پرداخته

فراط در های خود به دلیل ااز نتایج این پژوهش این است که تصوف در برخی از جریان. دهد مورد بررسی و تحلیل قرار می

گرایی شده و شکل ظاهری خاصی را  توجه به مسائل باطنی و نیز پرهیز بیش از حد از توجه به ظاهر، خود دچار نوعی از ظاهر

 . برای صوفی تعریف کرده و برای آن اصالت قائل شده است

 .گری گرایی، ظاهری تصوف، صوفی، ظاهر صوفی، شکل: ها واژه کلید

 تصوف؛ تقابل صورت و معنا 

هایی همچون قلب، باطن، حال، مقام، زهد و ورع، وقت، ریاضت و  واژۀ تصوف، در حافظۀ پژوهشگران این عرصه، با واژه  

برخی ازآنها مربوط به اعمال درونی و سلوک . مجاهده، خرقه، مرقع، سجاده، رکوه، عصا و واژگانی ازاین دست، گره خورده است

ها و  توان فقط با همین استدالل که صوفیه برای ظاهر خود لباس نمی. ایشانباطنی صوفیه است و برخی مربوط به ظاهر 

توان به این نتیجه رسید  گری متهم کرد، اما با مطالعۀ آراء ایشان در این باب می اند آنها را به ظاهری اسباب مخصوصی داشته

هایی ایشان، مطالبی در تعریف و  یاری از  کتابهای تصوف بسیار مورد تأکید بوده و در بس که ظاهر صوفیانه در برخی از جریان

. ایم کرده  شود که در جای خود بدان ها و لوازم صوفیان و آداب و شرایط پوشیدن و همراه داشتن آن یافت می توصیف لباس

مهیدات و عبهرالعاشقین، تهایی مثل  در کتاب: اند؛ برای مثال های تصوف به این موضوع نپرداخته چنانکه گفتیم همۀ جریان
صوفیانی . پوشی و حمل لوازم مانند رکوه و عصا و مطهره و سجاده و غیره پرداخت توان به جستجوی آداب خرقه نمی سوانح

هایی از جنس  است، دغدغه( 41: 4946شفیعی )مثل روزبهان و همفکران او همچون بایزید که نگاهشان به دین جمالشناسانه 

اصوال دغدغۀ . ، ندارند(اوراداالحبابصاحب )، و یا باخرزی (عوارفصاحب )و سهروردی های امثال قشیری و هجویری  دغدغه

پوشند نامش خرقه است یا مرقعه یا ملمع و  امثال روزبهان و بایزید و احمد غزالی و عین القضات، این نیست که لباسی که می

نشانگر آن است که اوال تصوف یک جریان نیست  ها همین تفاوت دیدگاه. آنگاه این خرقه اگر مثال کبود باشد نشانۀ چیست

هایی که در حوزۀ تصوف انجام  های فکری عمیقی با هم دارند که باید در پژوهش ها شکاف هاست و دوما این جریان بلکه جریان

یریه، قش فی التصوف، رسالۀ اللمع هایی همچون  بیشترین توجه به ظاهر صوفیانه در کتاب. شود به این امر توجه شود می
یابیم که  ها در می با دقت در این کتاب. خورد به چشم می کامل و اوراداالحباب، المحجوب، عوارف المعارف، انسان کشف

این کتب معموال . ها نیز تا حدودی شبیه به هم است اند و شیوۀ تألیف کتاب ها از لحاظ فکری بسیار نزدیک بوده نویسندگان آن

ده و با تبیین مبانی تصوف و آموزش آداب سلوک با تکیه بر نقل جمالت بزرگان تصوف در هر با تعریف تصوف و صوفی آغاز ش

 . مورد ادامه یافته است

گری متشرعه و برای پرهیز از آن، گرفتار دو آسیب  ویژه جریانی که بدان اشاره کردیم، به خاطر نقد ظاهری تصوف، به

یت دادن به یک ظاهر خاص  برای پیروان خود؛ یعنی پوشیدن خرقه و به ظواهر شرعی و دوم رسمۀ توج شده است؛ نخست بی

این لوازم . است حمل سجاده و رکوه و عصا و سایر متعلقات صوفیان که به مرور زمان به نمادهایی برای اهل تصوف تبدیل شده
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گری  این خود یک ظاهری. خورده است مرور با مقامات معنوی ایشان نیز گره خواهیم گفت؛ به 9و البسه، چنانکه در بخش 

. گیرد شود همچون قلندریه، اشکال عجیب و غریب به خود می هایی که از تصوف منشعب می صوفیانه است که در شاخه

به عبارت دیگر؛ صوفیی که ظاهرش را به شکلی خاص . گر باطن است گری صوفیانه عبارت است از ظاهری که نشان ظاهری

 .   به باطن او پی خواهد برد که  متعلق به کدام طریقت صوفیانه است بیند بیاراید؛ کسی که او را می

تر شدن موضوع، سخن ابونصر سراج طوسی را در مورد ظاهر صوفی با سخن یحیی باخرزی در همین  برای روشن 

لکه هر چه یافت کند که حتماً خرقه باشد یا مرقعه ب صوفی صافی در لباس تکلف نمی»به گفتۀ سراج؛ . کنیم موضوع مقایسه می

« پوشی را بر نوپوشی برگزیند اما در همه حال تمیز و پاک باشد پوشد و در هر چه پوشد جاللت و مهابت دارد و پاره می

: ای دارد اما باخرزی در مورد لباس صوفیان که از جنس صوف بوده چنین عقیده(. 226، 4944: ابونصرسراج، ترجمۀ محبتی)

. عالمت فرج و فتح و فرح است« فا»عالمت وصل و وفا و وجد و « واو»صیانت و صالح است  صاد آن عالمت صدق و صفا و»

نهایت و ریاضت و راحت، قاف آن، قناعت و قربت و قول صدق و عین  میم مُرَقّع، معرفت و مجاهدت و مذلت، راء آن، رحمت بی

دو دیدگاه که فاصله ای تقریبا چهارصد ساله تفاوت این (. 91، 4943باخرزی، )«  آن، عیان شدن علم و عشق و عمل است

دارند در چیست؟ اصل در قول سراج؛ صوفی است و لباس او بیانگر هیچ معنویت و حقیقتی برای صوفی نیست اما در قول 

از نظر باخرزی کافی است یک نفر مرقعی از جنس صوف به تن کند . باخرزی هر حرف صوف دارای تأویلی و بیانگر مقامی است

بیند صفا و صدق و صیانت و صالح و وصل و وفا و وجد و فتح و فرح و رحمت و ریاضت و راحت و قناعت و  هر کس او را میتا 

همین مقدار که این امور باطنی و معنوی . قول صدق و قربت و علم و عمل و عشق و معرفت و مجاهدت و مذلت را دیده باشد

این . ت که تحولی در عقاید اهل تصوف در مورد ظاهر صوفیانه ایجاد شده استبا لباس صوفیان گره خورده است نشانگر آن اس

اما در فاصلۀ . اما هیچ ارتباطی با صوف نداشته است  مقامات باطنی که باخرزی برشمرده است در تصوف همه ارزشمند بوده

توان ثابت کرد که  ه طور علمی نمیب»همانگونه که . بین سراج و باخرزی لباس صوفیانه با همۀ این مقامات گره خورده است

، در فاصلۀ (211، 4946شفیعی کدکنی، )« جهانبینی یک صوفی قرن چهارم عین جهانبینی یک صوفی در قرن هفتم است

بین سراج طوسی و باخرزی نیز جهانبینی متصوفه دچار تحول شده است، البته این تحول به سوی کمال نبوده است بلکه به 

های معنوی و سیاسی تاریخ ومثل تمامی ادیان  ای از قیود و تشریفات مثل همۀ جریان به مجموعه»ست و سوی انحطاط بوده ا

طبیعی است که صوفی دورۀ باخرزی همۀ حقیقت را با پوشیدن یک (. 44، 4946شفیعی کدکنی، )« و شرایع تبدیل شده است

آن مقامات عالی که باخرزی برشمرده است رذایل اخالقی  توان به جای همۀ اما نکته اینجاست که می. خرقه در کف خود ببیند

به ۀ چنین شده و پشمینه پوشی در دیوان حافظ، به نماد  دراز دستی و بی توج چنانکه در ادبیات، این. را جایگزین کرد

 .                     آرمانهای عرفانی و اخالقی تبدیل شده است

. ها با احوال و مقامات باطنی است مال و اطوار قلب مبتنی است و سر و کار آنمعرفت صوفیه بر اع»توان گفت اصوال  می

گرایی در طول تاریخ  اما این باطن(. 93، 4963: کوب زرین)« دانند و خود را اهل باطن ازاین رو صوفیه فقها را اهل ظاهر می

دانند و همۀ هم و غم ایشان،  میۀ ی و الصوفیانی مانند سراج،  حقیقت را امری معنو. تصوف، دستخوش تغییراتی شده است

کنند، اما برای  تالش برای دست یابی به این حقیقت است و هیچ ارتباطی بین ظاهر صوفیانه با امور باطنی سلوک برقرار نمی

ی باطنی کسانی مثل باخرزی، ظاهر صوفیانه یعنی داشتن خرقه و نعلین و کاله صوفیانه نمایانگر تمام یا حداقل قسمتی از معان

گری، برای این طریقت،  گری یک شبه زاده نشده است بلکه با گسترش تصوف و رواج صوفی البته این ظاهری. تصوف است

ها و  از جملۀ این آداب و رسوم به تن کردن لباس. ها اهتمام ورزیدند آداب و رسومی وضع شد و اهل تصوف نیز به رعایت آن

های مخصوص و همراه  در برخورد با این موضوع، یعنی به تن کردن لباس. ان بودهمراه داشتن اسباب و لوازم خاص خودش

نظریۀ اول، بی . شود شود دو نظریۀ عمده از جانب متصوفه مطرح می داشتن اسباب و لوازم که به ظاهر اهل تصوف مربوط می

نظریۀ دوم ارزش و . اند از این دسته کسانی مانند سراج و شبلی. اعتنایی به این ظواهر و اصل ندانستن آن برای صوفی است

اعتبار قائل شدن به این ظواهر است که به نسلی از صوفیه تعلق دارد که از آنجایی که در امور معنوی و باطنی تصوف حرف 
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صوف  زند و مثل باخرزی برای هر حرف واژۀ اندازد و امور باطنی را با ظواهر گره می ای ندارد به زعم خود طرحی نو در می تازه

در مقابل این دو گروه کسانی هستند که به هیچ وجه . نامد شود و صوفی را واجد همۀ آن معارف می معارف بلندی قائل می

هایی از جنس دیگر  اند؛ صوفیانی مثل بایزید و روزبهان که دغدغه دغدغۀ ظاهر ندارند و حتی در این مسائل ورود نکرده

 . المثل خرقه بپوشند یا نپوشند و اگر پوشیدند آن را چه بنامند فیاند که  اند و در بند آن نبوده داشته

 ها و لوازم صوفی   لباس  -4

شود؛ معرفی  گرایی در تصوف باید مجموعۀ البسه و لوازمی را که مربوط به شکل ظاهری صوفیان می برای مطالعۀ شکل

 . ایم د هرکدام  توضیحاتی دادهدر این بخش مجموعۀ این البسه و لوازم را گردآوری کرده و در مور. کنیم

: تواند در تجسم وضع ظاهری صوفیان آن روزگار مفید باشد است؛ می  از یک صوفی آمده اسرارالتوحیدتوصیفی که در 

مردی دیدم بلند باال، سیپد پوست، ضخم، فراخ چشم، محاسنی تاناف، مرقعی صوفیانه پوشیده و عصایی و ابریقی در دست »

محمد )« تافت بر دوش انداخته و کالهی صوفیانه بر سر نهاده و جمجمی در پای کرده و نوری از روی او می ای گرفته و سجاده

چنانکه پیداست در . این وصف ابوسعید است که شخصی او را در بیابان دیده و توصیف کرده است(. 66، 4، ج4966: بن منور

و گویی   به باطن که نورانی بودن باشد هم بیشتر ناظر به ظاهر استاین توصیف، تکیه بر ظاهر است تا باطن و همان یک اشاره 

خرقه و اخوات آن، : است از مجموعۀ البسه و لوازم صوفیان عبارت بوده. که نورانیت ابوسعید در گرو آن ظاهر صوفیانه بوده است
، ناخن پیرای، (طناب)سوزن و ریسمان، حبل بند، توبرۀ پای افزار، انبان، گلیم، وطا،  عصا، نعلین، رکوه، مِطهره، سجاده، میان

، که در این مقراض، سُتُره، مسواک و آینه و شانه،  سرخاره، راویه، سُکُره، خریطه، مکحله، محبره، رویمال، میزر، طاس و مزوّجه

 .                                                   در مورد هریک خواهیم دادۀ بخش توضیح کوتا

ای است گریبان چاک اما پیش بسته که از سر به تن کنند و از سر به درآورند، خواه این جامه  جامۀ پارۀ کهنه» :خرقه 

های  ای از رقعه ها برگیرند و پس از شستشو و طهارت بر هم دوزند و یا مجموعه هایی باشد که از مزبله فراهم آمده از پاره

از سر تیمن و تبرک بر یکدیگر دوخته باشد که در این دو صورت بیشتر  سماعی و غیرسماعی است که صوفی صاحب اعتقادی

ای ساده و اندک بها و خشن است که از پالس یا گلیم و یا چیزی مشابه آن  شود و به هر حال جامه به عنوان مرقعه شناخته می

خرقه و مرقعه، معادل  (41، 4963: دیسجا)« پوشی ساتر عورت، دافع از گرما و مانع از سرما بدوزند و بپوشند و به منظور تن

داران مقام والیت است و به معنی نوعی باالپوش دراز، مرکب از  که لباس فقیران و درویشان و داعیه« دلق»دیگری دارد به نام 

   (.                      39: همان.)های مختلف قطعات مختلف پارچه به رنگ

« حمل العصا عالمه المؤمن و سنه األنبیاء»(: ص)اند که به گفتۀ پیامبر  ردهک در حمل آن به انبیاء اقتدا می :عصا 

اند  توانسته با عصا می  (.44: طه)اند  و عصای آن حضرت نیز گوشۀ چشمی داشته( ع)به داستان موسی (. 223، 16ج: مجلسی)

ای آهنین در انتها  ان باید قطعههمچنین عصای صوفی. آفتها را از خود دفع کنند و به نوعی کمک دست ایشان بوده است

                                                                                                                      (.33، 4943: باخرزی)اند و عصای بدون آهن را حکم عصا نبوده است  گفته می« عُکاز»داشته، که به چنین عصایی در عربی  می

 کامل انسانچنانکه در . های آن بلند بوده است پوش سفر و ساق پوش حضر بوده و موزه، پای کفش، پای :پوش پای  

نیز  "افزار پای"  (.463، 4913: نسفی)« و در جایی که خادم مصلحت بیند، موزه را بیرون کنند و کفش بپوشند»: میخوانیم

و « پاچیله»  (.436تعلیقات، : ، محمد بن منور94: باخرزی)یژۀ مسافرت است و به معنی نوعی از کفش و "موزه"معادل 

اند  آمده کرده و تا سر سجاده می اند و دومی کفشی چوبی بوده که هنگام طهارت به پای می های حضر بوده نیز کفش« قبقاب»

                            (.                                                                   92: باخرزی)



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

294 
 

( 324، 4966: محمد بن منور)است   یا همان مشک کوچک (34، 4943: زمخشری و باخرزی)« کوزه چرمین» :رکوه  

توانسته است در آن آب و غیذا بخیورد و هیم گیاهی چییزی در آن       ظرفی چرمی که صوفی مسافر هم می»ولی توسعاً به معنی 

 (. 644، 4944: جویریه)« بریزد، چیزی مانند کشکول

آمیده   المحجوب کشفچرا که در      . شده است رسد غیر از این، از رکوه برای طهارت نیز استفاده می اما به نظر می     

حکایتی از یکی از مشایخ آمیده کیه وقتیی مسیافری بیا او       المریدین آدابنیز در  (.313: همان)« و به رکوه طهارت کند»: است

، 4969: سیهروردی )راند  یافت او را می کرد و اگر نمی یافت او را قبول می ر در انگشتان او اثر حمل رکوه میکرد اگ مصافحت می

 .شده است رانده است که به ترک طهارت و در نتیجه ترک نماز متهم می گویا به این علت می .(424

انید و از   کیرده  ن ابریق، با خیود حمیل نمیی   رسد برخی از مسافران برای رعایت سبک باری، مطهره یا هما به نظر می     

دانیم،  کند و می تعریف می« ابریق چرمین»مطهره را  االدب مقدمهاز سویی زمخشری در . اند کرده رکوه به جای آن استفاده می

 "رکیوه " ای جیدا از  به عنوان وسیله "مطهره"اند و بعدها  شاید این دو در اصل یک چیز بوده. رکوه هم ظرفی چرمین بوده است

 "رکوه"از  األحباب اورادتوصیفی هم که صاحب . به کار رفته و با جدا شدن مورد استفاده تعاریف آنها هم از هم جدا شده است

به نوعی مشابهت به ابریق دارد و به مطهرۀ آب نیز به وجهی شباهت دارد ولکین   ]رکوه[»به گفتۀ او . کرده  مؤید این نظر است

بنابراین صوفیان به ویژه در سفر، برای سبکباری از رکوه هم به عنوان ظرف استفاده   (.31، 4943: زیباخر)« مطهرۀ آب نیست

 .اند هم به عنوان مطهره کرده می

 (معین. )گوییم امروزه به آن آفتابه می:  مِطهره

میان بستن هم سنت » عوارفبه گفتۀ صاحب   (.لغت نامۀ دهخدا)« کمربند، نطاق، آنچه به کمر بندند، شال»: بند میان

رسیین بییر میییان بسییتن و منییع کییردن بییدن از  »: بایزییید در تعریییف تصییوف گفتییه اسییت   (.69، 4964: سییهروردی)« اسییت

 (.941، 4949: نوربخش)«لذایذ

ای کیه کیاه و    توبره در اصل کیسیه »(. 464، 4943: باخرزی)« خریطۀ کفش»: (63، 4964: سهروردی)توبرة پای افزار

ای است که صوفی مسافر هنگیام نمیاز ییا     اینجا به معنی کیسه(. لغت نامۀ دهخدا)« و به گردن اسب آویزند جز آن در آن کنند

ای است کیه بیرای حمیل زاد سیفر بیه کیار        عالوه بر این توبره به تنهایی به معنی کیسه. نهاده هایش را در آن می خواب، کفش

(. 432، 4949: قشییری )« وبره بگرفت و زاد اندر نهاد و در پشت کشیدت»: خوانیم می قشیریه رسالۀرفته، چنانکه در ترجمۀ  می

خریطیه بیه معنیی    . اند به واسطۀ آنها، آن را در پشیت بکشیند   توانسته آید توبره دو بند داشته که می چنانکه از این عبارت برمی

 .بردی مانند توبره داشته استنیز کار( آنندراج)ای از پوست و مانند آن که در آن چیزی کرده دهن آن بند کنند  کیسه

 .گیر ناخن :(234، 4949: قشیری)ناخن پیراه  

رفتیه   ایین وسییله تنهیا در گرمابیه بیه کیار میی       (. 4111، تعلیقات،4944:هجویری)« تیغ دالکی: مخفف اُستُره» :سُتُره

 (.943: همان)است

و بیه گفتیۀ   ( آننیدراج )« مقنعیه زننید  سوزن زرین که زنیان در  »: (64، 4964: سهروردی، ترجمۀ عبدالمومن)سرخاره 

 (.94، 4943: باخرزی)« چیزی از آهن که به آن سر خارند»باخرزی 

 (649، 4949: قشیری)« آب جامه»، (4942: زمخشری)« مشک آب» :راویه  

 (آنندراج)« کاسه گلی»: سُکُره  
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 (معین فرهنگ)« دان سرمه» :مِکْحَله  

بیا  . اند گذاشته ای که دوات و قلم و کاغذ و لوازم التحریر در آن می ات و نیز جعبهدو»: (943، 4944: هجویری)مِحْبَره   

تعلیقیات،  : همیان )« مندی به ضبط و یادداشت حدیث و مانند آن بوده است خود داشتن دوات و قلم نشانۀ طالب علمی و عالقه

 (. 443، 4ج: محمد بن منور: نگاه کنید. 426

 .حوله(: 99، 4943: اخرزیو ب 64، 4944:هجویری)رویمال  

« های عربی از اصل مِئْزَر به معیانی ازار و چیادر آمیده اسیت     عمامه و دستار و مندیل که بر سر بندند؛ در فرهنگ: میزر 

 (.دهخدا نامۀ لغت)

فنجان و نیز کاسۀ گیدایی  . به معنی تشت کالن، ظرفی که در او آب و شراب خورند. در اصل فارسی تاس است» :طاس

 (.همان)« گویند عرف به آن کشکول می که در

بیی  »: (نییز آمیده اسیت    446، 4و مورد آخر در اسرار التوحید ج  239سه مورد اخیر در قابوس نامه صفحۀ )مزدوجه  

لغیت نامیۀ   )« صوفیان، کالهی بوده اسیت صیوفیان را   به معنی تاج. شک مُزَوَّجه بوده است که به لفظ مزدوجه تغییر یافته است

معروف بوده است چنانکه در آواز پیر جبرئییل     و نوع مغربی آن( 434، 4949:قشیری)جنس آن معموالً از پالس بوده (. دهخدا

 (.44، 4911: سهروردی)« تَرکهای مغربی که صوفیان بر سر می نهند»: آمده است

کشییده اسیت و توسیعاً     پشت میای بوده مانند توبره یا خریطه که صوفی بار و بنۀ خود را در آن نهاده و بر  کیسه: زوایه

 الطییر،  منطیق در بیت زییر از  (. دهخدا نامۀ لغت)زاویه به معنای بار و بنه و مجموعۀ جامه و پالس درویشان به کار رفته است 

 :در همین معنا به کار رفته است "زاویه"

 شدم در بادیه     بر توکل، بی عصا و زاویه گفت ذالنون می

 (  444، 4942: عطار)                                                                       

خیوریم کیه    برمیی ( 464،414، 4943: بیاخرزی )« زاویۀ رختها»و « زاویه بند»در اوراد األحباب به اصطالحاتی همچون 

 . مؤید این نظر است

 از معنا تا صورت؛ سیر آراء صوفیه در مورد شکل گرایی -1

در مورد توجه برخی از جریانهای تصوف به شکل و ظاهر صوفی گفتیم؛  4ه به مطالبی که در بخش در این بخش با توج

چنانکه پیش ازین نیز گفتیم؛ رویکرد اهل تصیوف نسیبت بیه ایین امیر      . گرایی در تصوف خواهیم پرداخت به مطالعۀ سیر شکل

فیی   اللمیع : ایم کیه عبارتنید از   اند را اصل قرار داده تهیکسان نبوده است و برای تحلیل این موضوع، تنها منابعی که بدان پرداخ
البته این بدان معنا نیست کیه سیایر منیابع را کنیار     . التصوف، رسالۀ قشیریه، کشف المحجوب، عوارف المعارف و اوراد االحباب

اییی در تصیوف، میورد    گر نهاده باشیم بلکه این منابع به دلیل همسویی نویسندگان آنها به عنوان جریان اصلی توجیه بیه شیکل   

 .ایم اند و به طور موردی از سایر منابع تصوف نیز استفاده کرده استناد ما قرارگرفته

بلکه اصل، کسیی  . تواند ارزشی داشته باشد بینیم که لباس، چه خرقه باشد چه مرقعه و یا دلق فی نفسه نمی در آغاز می

شود و اینکه معنویتی برای  است که به خرقه میۀ د و اختالف در نگاالبته خرقه و اخواتش رسمیت دار. پوشد است که آن را می

« هاسیت بیر مردارهیا    مرقیع غطیایی بیود بیر دُر اکنیون مزبلیه      »: چنانکیه ابوالحسیین نیوری گفتیه اسیت     . آن قائل باشند یا نه
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صوفی صافی در لبیاس  نظر سراج هم این است که . در این سخن نوری اصالت با صوفی است و نه با مرقع(. 33، 4949:قشیری)

پوشیی را   پوشد و در هر چه پوشد جاللت و مهابت دارد و پاره کند که حتماً خرقه باشد یا مرقعه بلکه هر چه یافت می تکلف نمی

   (.226، 4944: ابونصر سراج، ترجمۀ محبتی)بر نوپوشی برگزیند اما در همه حال تمیز و پاک باشد 

اگر مبتدی . توانسته با خود داشته باشد  بسته به مقام او بوده است وفی مسافر میبه گفتۀ هجویری مقدار لوازمی که ص 

شده است ولی اگر در مقام تمکیین و اسیتقامت بیوده     بوده و در مقام ارادت این لوازم هر یک بندی و بتی و سدی محسوب می

ط ظیاهر و بیاطن صیوفیه در ایین سیخن      جرقیۀ ارتبیا  (. 313، 4944: هجیویری )است او را این و بیش از این مسلم بوده است 

چنانکیه  –کند و مثیل بیاخرزی    دهد اما زیاده روی نمی او همراه داشتن لوازم را به مقام صوفی ارتباط می. شود هجویری زده می

 هجویری لوازمی را کیه . داند ها را برای مبتدیان حجاب می شمارد و حتی آن برای این لوازم هیچ معنویتی برنمی -خواهیم گفت

را اندر سفر از [ صوفی]»: در سفر برای صوفی ضروری است برشمرده و ضرورت این لوازم را هم ادای فرایض دینی دانسته است

ای و حبلی و نعلینی، چاره نباشد، تا به مرقعه عورت پوشد، بر سجاده نماز کند، بیه رکیوه    ای و عصایی و رکوه ای و سجاده مرقعه

د دفع کند و اندر آن وی را مآرب دیگر بود و کفش اندرحال طهارت در پیای کنید تیا بیه سیر      طهارت کند و به عصا آفت از خو

کند یعنی سیفر کیردن بیدون همیراه      روی صوفیه اشاره می از سوی دیگر به سنت جریده(. 313، 4944:هجویری)« سجاده آید

یده روی، آن ضرورتی را که هجیویری  این سنت جر(. 4441، 9، ج4969: و مستملی بخاری 33، 4944:هجویری)داشتن لوازم 

بیه انجیام   ۀ رو به بیی توجی   برد و صوفیان جریده برای همراه داشتن لوازم یعنی ادای فرایض دینی ذکر کرده است، زیر سوال می

ایین  . گیر تصیوف شیده اسیت    روی گریبان به ظواهر است که در سنت جریدهۀ این همان آسیب بی توج. شوند فرایض متهم می

گیری   گییرد و خیود تبیدیل بیه نیوعی ظیاهری       مفرط به ظاهر در فرقه هایی مثل قلندریه شکلهای شگفتی به خود میۀ توج بی

همچنانکه در انتخاب رنگ ازرق برای خرقه (. 44و  41و  14، 4946: شفیعی کدکنی: بیشتر بنگریدۀ برای آگا)شود  سطحی می

است  افتاده اوقات اتفاق میۀ اما گا(. 12، 4944: هجویری)ه است تاب بودن و احتیاج نداشتن آن به شستشو بود قصدشان چرک

بینییم کیه ابومسیلم     میی  المحجیوب  کشیف اند که نمونۀ آن را در  زده های سال خرقۀ خود را به آب نمی که برخی صوفیان سال

، 4944: هجیویری )« های داشتم از وسخ چون دوال شید  جامه»: گوید آید و در وصف حال خود می فارسی به زیارت ابوسعید می

الیدین محقیق    همینطور زمانی که صاحب اصفهانی وزییر قیصیریۀ روم از برهیان   . شود و از نظافت ابوسعید در شگفت می( 313

برهیان  ! کند که اجازه بدهد لباس او را بشوید و گویا دوازده سال بوده که لباسش را نشسیته بیوده اسیت    ترمذی درخواست می

ایین پاسیخ   (. 14، 4962: افالکیی )« اییم  ایم و به جیان شیویی آمیده    شویی نیامده به این عالم به لباس ما»: گوید محقق به او می

توان تصور کرد کسی که لباسش از چرک، مانند چیرم سیفت و خشیک شیده      می. اگرچه ظریف است اما با سنت سازگار نیست

کیه بیه صیراحت میورد تأکیید تصیوف اسیت،         باشد و یا کسی دوازده سال لباسش را نشسته باشد عملش مطابق سنت نبیوی، 

 های متشرعه بر صوفیه بنگریید؛  از نقدۀ برای آگا)در این موارد انتقاد اهل شریعت بر صوفیه کامال رواست. باشد یا خالف آن می

   (.، بخش اول4963کوب،  زرین

ل ندانسیتن ظیاهر در سیلوک    توان این اهمیت ندادن به نظافت ظاهر را در راستای همان عقییدۀ اصی   در هر حال؛ می   

یعنی یک ظیاهر ژولییده و   . دانست که البته به افراط گراییده است و خود باعث تعریف یک ظاهر خاص برای صوفیه شده است

گری صوفیانه، مقصود همین بود کیه   اینکه گفتیم ظاهری. کنندۀ اعتقادات درونی صاحب خود است نامرتب که این ظاهر معرفی

  .ف اعتقادات و روش سلوک باطنی او باشدظاهر یک صوفی، معر

بازد و چنانکه دیدیم در آراء هجویری به این امور، کیه مربیوط بیه     بیش از اندازه به ظاهر کم کم رنگ میۀ توج این بی  

ب لبیاس  گیرد چنانکه بیابی بیه آدا   نیز بیشتر مورد تأکید قرار می المعارف عوارفبعد از او در . شود ظاهر صوفیان بوده توجه می

 (. 443: 4946سهروردی، )یابد  پوشیدن اختصاص می

توان گفت علت توجه به ظاهر صوفیانه در این جریان از تصوف، تأکید این طایفیه بیوده اسیت بیر مطابقیت کامیل        می   

ییدا  های عملیۀ اهل شیریعت پ  به همین دلیل شکل رساله نویسی این جریان شباهت بسیاری به رساله. طریقت خود با شریعت
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شیده اسیت، اهیل     و از آنجا که آداب لباس پوشیدن و آراستن ظاهر از مسائلی است که در شریعت بیدان پرداختیه   . کرده است

اند، البته به روش خودشان و طبق روال معمول خود این خرقه پوشی و آراستن ظاهر و  تصوف نیز به این مورد توجه نشان داده

   (.همان)اند  که اغلب سند درستی ندارند، به رسول خدا و اصحاب او منتسب کرده حمل لوازم را با استناد به روایات،

األحبیاب و فصیوص االداب    اورادصاحب کتیاب   ( 196متوفی )از دیگر نمایندگان این جریان، ابوالمفاخر یحیی باخرزی 
موضوع مورد بحث این در  ن کتاباهمیت ای. نویسی در جریان رسمی تصوف است این کتاب نیز دنبالۀ همان سنت رساله. است

گرایی صوفیانه، آنجاست که در این کتاب بیشترین تأکید به ظاهر صوفیانه و آداب و شیرایط آراسیتن ظیاهر     نوشته، یعنی شکل

هجیویری شیروع شیده بیود و در      کشیف المحجیوب  و  قشیریه رسالۀو  اللمعسیر توجه به ظاهر در تصوف که از . شود می  دیده

شیود   صاص بابی جداگانه مورد تأکید قرار گرفته بود در این کتیاب کیامال برجسیته شیده و بیه تفصییل بییان میی        با اخت عوارف

به گفتۀ او ظاهر صوفی بایید متناسیب بیا    . آمیزد یابد و معنا با صورت در می ها و لوازم صوفی، بار معنوی می ای که لباس گونه به

باخرزی بیه ظیاهری   . همین عقیده، نقطۀ آغاز اصالت ظاهر در تصوف است. باطن او باشد و صورت صوفی از سیرت او خبر دهد

اگرچیه  . این ظاهر باطن نما یا خبر دادن صورت از سیرت نقطیۀ مقابیل عقییدۀ مالمتییه اسیت     . معتقد است که باطن نما باشد

ورد احتیرام بیوده   گیری کشییده شیده امیا در آغیاز راه و روش مالمیت بسییار می         مالمت هم در سیر تاریخی خیود بیه ظیاهری   

 (. 412، 4946: شفیعی کدکنی.)است

برای هر حرف آن تیأویلی و تفسییری   . لباس صوفیان از جنس صوف بوده است. شود تأویالت باخرزی از لباس شروع می

عالمت فرج و فیتح و  « فا»عالمت وصل و وفا و وجد و « واو»آورده بدین شرح؛ صاد عالمت صدق و صفا و صیانت و صالح است 

نهایت و ریاضت و راحت، قاف آن، قناعیت و قربیت و قیول     میم مُرَقّع، معرفت و مجاهدت و مذلت، راء آن، رحمت بی. رح استف

درویشی که نفس خود را به شمشیر کشیته باشید خرقیۀ کبیود و سییاه      . صدق و عین آن، عیان شدن علم و عشق و عمل است

پوشد و آنکه توبیه کیرده و    دهای خود را ترک گفته باشد جامۀ ازرق میو آنکه مرا. پوشد چرا که رنگ اصحاب مصیبت است می

آن درویش که از عالم اسفل به عیالم علیوی رسییده و آسیمان صیفت      . پوشد صفحۀ دلش را از نقش اغیار پاک، جامۀ سپید می

آن دروییش کیه قیدم خیود را از     . دپوش ای بر او تافته ملمع می گشته و از هر منزلی و مقامی، نصیبی یافته و از انوار حالها لمعه

کند باید یک قدم بر  به پا می "نعلین تصوف"ها نگاه داشته و در عالم پاکی گام نهاده، کفش پوشیدن او را رواست، آنکه  آلودگی

 دسیتار صیوفی، دسیتور امانیت    . کاله صوفی تاج کرامت است و نشانۀ از سر نهادن تکبر و تجبّیر . فرق نهد و قدم دیگر بر کونین

. گاه منفعت و دفیع مضیرت اسیت    عصا تکیه. میان بند که به میان بسته، کمر بندگی است. اند است یعنی همۀ خلق از من ایمن

کند برای صوفی در حکم مسجد است و هر آدابی که در  سجاده، که با خود حمل می. ابریق منبع طهارت و مشرب رحمت است

 (.                                                                   99تا  91، با تلخیص، 4943: باخرزی)کند  کند باید در سجاده نیز رعایت مسجد رعایت می

آنچیه در ایین تیأویالت    . بیرد  توان به اوضاع فکری و راه و روش و سیرۀ متصوفه در دورۀ بیاخرزی پیی   از این تأویالت می

تواند نعلین تصوف بیه پیا    گوید کسی می وقتی باخرزی می. اند لوازم قائل شدهدیدیم حقیقت و باطنی است که صوفیه برای این 

گیری بسییار سیطحی و     ها پاک داشته باشد این سخن به ظاهر معناگرایانه است اما در حقیقیت ظیاهری   کند که قدم از آلودگی

در واقیع در نظیر   ! ا قدم او پاک استچرا که به این معناست که  هر کس که نعلین صوفیانه به پا کرده باشد قطع. مبتذلی است

ایین سیخن بیاخرزی را    . اگر ظاهرش صوفیانه است، پیاک اسیت  . باخرزی معیار تشخیص پاکی باطنی یک شخص، ظاهر اوست

در این جریان که بیر نظرییۀ عشیق اسیتوار     . مقایسه کنید با سخنان بایزید و احمد غزالی که نمایندگان جریان عاشقانه هستند

اصل، پوشیدن یا نپوشیدن کفش نیسیت، اصیل قیدمی اسیت کیه      . ش و نعلین نیست بلکه سخن از قدم استاست سخن از کف

: عطیار )« به همۀ قدمها به راه او برفتم تا به قدم ذل نیرفتم بیه منزلگیاه عیزت نرسییدم     »: چنانکه بایزید گفت. دارد صوفی برمی

از جیان  »به گفتیۀ احمید غزالیی در ایین راه     . ست از جنس جانآید نعلینی ا اگر هم از نعلین حرفی به میان می  (.469: 4946

   (.44، 4911: غزالی)« نعلین باید ساختن
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 "نعلین جیان "معناگرایی در سخنان غزالی و بایزید اصالت دارد اما باخرزی از چنین اندیشۀ بلندی برخوردار نیست و    

کند کیه همیان مفهیوم عینیی      ظهور می "نعلین تصوف"اخرزی در جهانبینی ب. بایزید را درک نکرده است« قدم ذل»غزالی  و 

 .  بایزید، که مفاهیمی انتزاعی بودند تفاوت دارد "قدم ذل"غزالی و  "نعلین جان"نعلین است که با 

رسد با اقبال مردم به صوفیان و توجه امرا و حکام به ایشان و تشکیالتی شیدن دسیتگاه صیوفیه و ایجیاد      به نظر می     

هیایی در   ها و آداب و رسوم مخصوص به آن، خود تصوف نیز در دام عادات و آداب و رسوم ظاهری گرفتیار شید، و کتیاب    خانقاه

شید چنیان    چنانکه برای کسی که وارد خانقاه میی . برشمردن آداب مریدان تألیف شد که بیشتر به آداب ظاهری پرداخته بودند

تیا  463: 4943و باخرزی،  46: 4946سهروردی،)گنجید د و شبلی هم نمیای وضع شد که حتی در فکر بایزی گیرانه آداب سخت

رو، متصوفه بر آن شدند که برای این رسوم ظاهری، باطن و حقیقتی متصور شیوند تیا    از این(. 411و463: 4913و نسفی،  414

او گرفتیار صیورت اسیت و    . کاری که باخرزی در کتاب خود کرده از این دست اسیت . خود را از تهمت منتقدان آسوده گردانند

نماید، اما حقیقت  این است که وقتیی کیاله صیوفی، تیاج      بازی با اصطالحات تصوف، اگرچه به ظاهر عکس این گفته صادق می

همین جملۀ باخرزی را که کاله صیوفی را تیاج   . کرامت باشد، صوفی با گذاشتن یک کاله، خود را سلطان کرامت خواهد دانست

و یا عقییدۀ  ( 936: 4949نوربخش، )« آید تاج کرامت از آسمان فرود می»: کنیم با سخن بایزید که گفت داند مقایسه کرامت می

شبلی به فراسیت  . شبلی، که وقتی درویشی طمع در کاله او  بست تا به اصطالح امروز کاله شبلی را با خرقۀ خود یکدست کند

شیبلی بیا آتیش    (.  914و  919، 4949: قشییری )را به آتش کشیید  دریافت و آن مرید را به خانه برد و مرقع او و کاله خودش 

خواست مریدان را از اینکه برای خود ظاهری تعرییف کننید و بیه آن ظیاهر ارزش و اعتبیار       زدن خرقۀ خود و کاله مریدش می

دسیت صیاحب    چه بسا اگر خرقیۀ شیبلی بیه   . گریخت اما باخرزی در ظاهر غرق است شبلی از ظاهر می. معنوی بدهند باز دارد

 . شمرد شد و تبرک به آن را بر همۀ اهل طریقت واجب می رسید برای آن کراماتی در حد ردای پیامبر قائل می می اوراداالحباب

 گیری  نتیجه

از ۀ گیرو . های مخصوص و همراه داشتن  اسیباب و لیوازم، یکسیان نیسیت     اهل تصوف در برخورد با پوشیدن لباس آراء  

ایین دسیته از صیوفیان حتیی بیه ایین       . کنند نامش خرقه باشد یا ملمع و مرقع دارند که آنچه به تن میصوفیان دغدغۀ ظاهر ن

کند که دغدغۀ او چنین اموری نبوده  مسائل وارد نشده اند همچون روزبهان که جستجو در کتاب عبهرالعاشقین او مشخص می

هیا و لیوازم دارای اصیالت معنیوی  بشیوند       ز اینکه این لباسشدت ا دانند و به نیز توجه به ظاهر را آسیب سلوک میۀ گرو. است

همچیون  . انید  پرهیز کرده و مریدان را از اینکه کوشش خود را معطوف به آراستن ظاهر خود به ترتیبی خاص بکنند منع کیرده 

بخشهایی از آنها بیه   خوریم که در ای از کتب برمی اما در بررسی متون تصوف به دسته. سراج طوسی، شبلی و  ابوسعید ابوالخیر

کشف و  رسالۀ قشیریهاز جمله . آداب آراستن ظاهر و پوشیدن خرقه و حمل لوازم اشاره شده و برای آن آدابی تعیین شده است
 اوراد االحبیاب و  عیوارف المعیارف  هایی همچون احکام سفر  به این موضوع پرداخته اند و که در بخش انسان کامل والمحجوب 

انید   ها که به هدف تعلیم تصوف رسمی به جویندگان آن تألیف شدهاین کتاب. حده در باب البسه و لوازم دارند که فصلهایی علی

پیژوهش حاضیر بیا    .توان جریانی واحد از تصوف به شمار آورد و استناد ما در این تحقیق نیز بر پایۀ این کتب بیوده اسیت   را می

هیایی   این موضوع در آغیاز فقیط توصییه   : ظاهر به این نتیجه رسیده است کهگرایی و توجه به  بررسی آراء صوفیه در مورد شکل

اما به مرور، ایین توجیه بیه ظیاهر، گسیترش یافتیه       . بوده است برای ساده پوشی و عدم تکلف در آراستن ظاهر و رعایت نظافت

نییز   عیوارف بخشد و صیاحب   می شمارد و این لوازم را رسمیت های مورد نیاز یک صوفی را برمی چنانکه هجویری لوازم و لباس

بیه  .  کنید  ها تعریف میی  دهد تا اینکه باخرزی برای هر یک از این البسه و لوازم حقیقتی فراتر از ظاهر آن کار او را گسترش می

سد در اثر عوامل اجتماعی و سیاسی همچون اقبال مردم و حاکمان به طریقیت خصوصیا از دورۀ سیلجوقی، تصیوف بیا       نظر می

ها گسترش فراوانی پیدا کرد، صوفیه برای رسمیت بخشیدن به تصوف، به توجه به ظواهر همچون لباس و لیوازم   اهتشکیل خانق

آوردند و برای توجیه توجه خود به ظاهر، بیرای آن حقیقیت و بیاطنی تعرییف      و وضع آداب و رسوم و تشکیالت برای خود روی

گری اهل شیریعت از جهیت توجیه بیه      این اگر نقد اهل تصوف بر ظاهریبنابر. کردند که با تعالیم گذشتگان تصوف در تضاد بود
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رعایت آداب ظاهری و غفلت از باطن و حقیقت عبادات، وارد باشد چنین نقدی بر خود صوفیه نیز وارد است چرا که ایشان هیم  

الی خیاص معطیوف شیده    به مرور زمان به جای توجه به امور باطنی سلوک، بیشتر هم و غمشان به آراستن ظاهر خود به اشیک 

 .                                               است
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 جهانبینی تصوف سهروردی براساس کتاب عوارف المعارف  
 م نصیری زارعکاظ

  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان 

 چکیده

ابوحفص عمربن محمد سهروردی صاحب کتاب عوارف المعارف، یکی از نمایندگان جریانی از تصوف است که هم فقیه 

تصوف امثال بایزید و  بودند و هم صوفی؛ همچون ابوالقاسم قشیری، علی بن عثمان هجویری و محمد غزالی که تصوف ایشان با

ازآنجایی که عوارف، بر سایر کتب این جریان همچون رسالۀ قشیریه تأخر . روزبهان و احمد غزالی و عین القضات متفاوت است

توان با بررسی و تحلیل آن تا حدود زیادی با جهانبینی  رود، می شمار می نویسی در این جریان به زمانی دارد و نقطۀ کمال رساله

تصوف و صوفی، قرآن، علم، عقل : های این نوشتار در سرفصل. کند؛ آشنا شد ی و جریانی از تصوف که آن را معرفی میسهرورد
 .، به بررسی و تحلیل جهانبینی سهروردی براساس کتاب عوارف المعارف پرداخته استدر مکتب سهروردی و اجتماعیات

 ف، جریان های تصوفتصوف، جهانبینی، سهروردی، عوارف المعار: کلمات کلیدی

 مقدمه 

ابوطالب مکی آغاز  قوت القلوبتوان ادامۀ جریان رساله نویسی در تصوف به شمار آورد که با  کتاب عوارف المعارف را می

ها  این رساله. گرفته شده است هجویری پی کشف المحجوبو  رسالۀ قشیریهسراج طوسی و  اللمعکالبادی،  التعرفشده و با 

های جزئی ساختاری، از نظر شکل و محتوا بسیار شبیه یکدیگر هستند و به هدف تعلیم اصول و مبانی تصوف  رغم تفاوت علی

تمامی این رساالت با تعریف تصوف و صوفی و تأکید بر . اند به جویندگان آن نوشته شده و به معرفی مکتب تصوف پرداخته

اند و برای این منظور،   شده و سپس به معرفی مبانی تصوف پرداختهمطابقت طریقت  و شریعت با استناد به آیات و روایات آغاز 

مخاطب این . اند که در تصوف در ردیف روایات قرار دارند عالوه بر آیات و روایات، به سخنان بزرگان طریقت نیز استناد کرده

جریانی . بندی نمود جریان از تصوف طبقه توان در قالب یک ها را می بنابر آنچه گفته شد این کتاب. اند ها نیز صوفیان بوده کتاب

گیرند؛ چه از نظر شکل و چه از نظر محتوا و  ، در آن جای نمیتمهیداتو  سوانح العشاقو  عبهرالعاشقینکه آثاری همچون 

آنجا که بنابر آنچه گفته شد از .  ها به تفاوت جریان فکری و جهانبینی آنها پی برد توان با مقایسۀ فهرست مطالب این کتاب می

، با اصول و مبانی جریانی که عوارفتوان با تحلیل کتاب  سهروردی از نظر زمانی متأخر از سایر نویسندگان این جریان است می

های صوفیانه به بررسی و تحلیل کتاب  کند با در نظر گرفتن تفاوت جریان پژوهش حاضر تالش می. بدان تعلق دارد آشنا شد

 . اخته و اصول و مبانی جهانبینی آن را مشخص کندسهروردی پرد عوارف المعارف

 دو نگاه جمالشناسانه به دین؛ نظریة زهد و نظریة عشق -4

های  توان تصوف را بدون توجه به جریان نمی. های متفاوت تصوف یک جریان نیست بلکه چند جریان است با جهانبینی

، باید (41: 4944 ،کدکنی شفیعی)« مالشناسانه به الهیاتنگاه ج»طبق تعریف شفیعی کدکنی از تصوف؛ یعنی . آن مطالعه کرد

نگاه هنری برخی از صوفیان همچون ابوطالب مکی، . های تصوف یکسان نیست گفت که این نگاه جمالشناسانه در همۀ جریان

الف کسانی برخ. ابونصر سراج، ابوالقاسم قشیری، علی بن عثمان هجویری و ابوحفص عمر سهروردی، بر پایۀ نظریۀ زهد است

همچون روزبهان، عین القضات، بایزید، احمد غزالی و ابوسعید ابوالخیر، که نگاه هنری ایشان به الهیات، برپایۀ نظریۀ عشق 

نگرد که باید از تمام  نظریۀ زهد، دنیا را به مثابۀ یک تعلق می. کند های تصوف را مشخص می ها، مرز جریان همین تفاوت. است

بیند تا اینکه بخواهد با آن به عنوان یک تعلق  اما نظریۀ عشق گویی دنیا را نمی. ی کسب و کار و ازدواجمظاهر آن رها شد حت

های برجستۀ  این جریان بیشتر با توجه نمایندگان آن به مفاهیم ذهنی و انتزاعی برجسته شده و آثارشان از نمونه. مبارزه کند

نمایندگان این دو جریان در حد فهرست مطالب کتابهایشان نیز مبین تفاوت حتی مقایسۀ آثار . رود هنر صوفیانه به شمار می
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به عنوان مثال عبهرالعاشقین اثر روزبهان هیچ سنخیتی با عوارف ندارد و این نشان از تفاوت . نگرش آنها به تصوف تواند بود

عید نیز از همین جهت قابل تحلیل اختالفات مشهور بین صوفیان همچون قشیری و ابو س. جریانهای تصوف این دو اثر است

بنابراین، . عدم توجه به جریانهای تصوف قطعا هرگونه پژوهشی در این حوزه را از نتیجۀ مطلوب بازخواهد داشت. است

توان آن را تصوف زاهدانه نامید؛ هرچند در این نامگذاری،  سهروردی و کتاب عوارف المعارف، در جریان تصوفی که می

 . باشد بندی و تحلیل می ، قابل طبقهای ندارم مناقشه

 سهروردی و کتاب عوارف المعارف -1

او شافعی مذهب بوده و . ه در سهرورد زنجان متولد شد 393ابوحفص عمربن محمد، ملقب به سهروردی، در سال 

ین ابوالنجیب در جوانی به بغداد رفته و علوم ظاهر و باطن را تحت تعلیم عمویش ضیاءالد. باشد منتسب به خلیفۀ اول می

چنانکه در فقه و حدیث محضر اساتید بسیاری را درک کرده و در . سهروردی هم فقیه است و هم صوفی. سهروردی فرا گرفت

با توجه به  4(.بیست و سه: مقدمه: 4946سهروردی . )بوده است (364متوفی )تصوف نیز از ارادتمندان شیخ عبدالقادر گیالنی 

صوفیان به شمار آورد؛ کسانی هچون ابوالقاسم قشیری، -توان او را در ردیف فقیه روردی، میبودن شخصیت علمی سهۀ دو وج

اگر بخواهیم کتابهایی که در حوزۀ . علی بن عثمان هجویری و محمد غزالی که تصوف ایشان نیز نزدیک به شریعت است

، اثر التعرف لمذهب التصوف: چونبندی کنیم کتاب عوارف در ردیف کتبی هم اند را طبقه معرفی تصوف نگاشته شده

اثر  رسالۀ قشیریه، (916متوفی )اثر ابو طالب مکی قوت القلوب، (916متوفی )اثر سراج طوسی اللمع، (941متوفی )کالبادی

گیرد که این مکتب  اثر محمد غزالی، قرار می کیمیای سعادتاثر هجویری و  کشف المحجوب، (463متوفی )ابوالقاسم قشیری

توان ادعا کرد  می. موضوع و چه از نظر ساختار و چه از نظر تفکرات نویسندگانشان، شباهت بسیاری به یکدیگر دارندچه از نظر 

 عبهرالعاشقیناحمد غزالی،  سوانح العشاق: کنند که با آثاری همچون ها جریان واحدی از تصوف را معرفی می که این کتاب

توان با بررسی این کتب،  می. ختار و هم از نظر نویسندگان متفاوت استعین القضات، هم از نظر سا تمهیداتروزبهان و 

قصد نویسندۀ این . یی از فرصت این پژوهش خارج است های تصوف و تفاوتهای آنها را تحلیل کرد اما چنین مطالعه جریان

ۀ جریانی که بدان تعلق دارد، ، نخستین قدم را در شناخت جهانبینی صوفیانعوارفنوشتار آن است که با بررسی و تحلیل کتاب 

، برای این پژوهش انتخاب شد، این بود که این کتاب متأخر بر سایر کتب از این جریان است و عوارفدلیل اینکه کتاب . بردارد

 . بر سایر کتب از این جریان ارجح و اولی است عوارفدر یک پژوهش محدود، بررسی و تحلیل کتاب 

با دقت در ابواب این کتاب . سه باب نگاشته شده و به معرفی تصوف پرداخته است در شصت و عوارف المعارفکتاب 

های سی و سوم تا پنجاهم که به بیان آداب طهارت و وضو و نماز و روزه  نویسندۀ آن پی برد همچون بابۀ توان به جنبۀ فق می

شریعت است با این تفاوت که مخاطب  های عملیۀ اهل و توزیع اوقات روز و شب اختصاص دارد و بیشتر شبیه به رساله

نیاز شدن صوفیان از کتب حوزۀ شریعت  رسد هدف سهروردی از تألیف این ابواب، بی سهروردی صوفیان هستند و به نظر می

برای این کار دیدگاه او نسبت به تصوف . در بخش بعدی به معرفی جهانبینی سهروردی و تصوف او خواهیم پرداخت. بوده باشد

ایم که به توضیح و تحلیل هر کدام  های جهانبینی او انتخاب کرده قرآن، علم، عقل و اجتماعیات را به عنوان سرفصل و صوفی،

 .خواهیم پرداخت

 تصوف و صوفی در مکتب سهروردی  1-4

البته لفظ تصفیه در حدیث ذکر . تصوف را تصفیۀ درون دانسته است( ص)سهروردی با استناد به حدیثی از پیامبر 

کوتاه به بعد از این اشاره ( 24: 4946، سهروردی. )است« ولیس فی قلبک غش ألحد»ده بلکه برداشت سهروردی از عبارت نش

در تصفیۀ درون سعی کرده و اوامر شریعت را به »از نظر سهروردی صوفی کسی است که . تصوف، به توصیف صوفی می پردازد

                                                           

 مقدمةمصحح:1386سهروردی:برایآگاۀبیشتراززندگیسهروردیبنگرید.4
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« می گرداند -علیه السالم-و تعبدات مرتاض و دل را متخلق به اخالق رسول جان و دل قبول می کند و نفس را به انواع طاعات

نیاز و عجز و تواضع و شکستگی و استغاثت را صفات این طایفه بر می شمارد و تاکید می کند به این مقامات .  (24: همان)

 (.22: همان) -علیه السالم -نتوان رسید اال به متابعت رسول

چنین برداشت می شود که از نظر سهروردی تصوف همان دین است و غایت و نهایت  با توجه به مطالب باال 

اما او کوشیده است نگاه صوفیانۀ . شود است که در اثر متابعت شریعت حاصل می( ص)گری، تخلق به اخالق رسول اهلل  صوفی

 .ر کندخود به دین را با تأکید بر شریعتمداری تصوف، پنهان کند و از تهمت اهل شریعت فرا

کند که سهروردی شرط رسیدن به کمال مورد نظر  نخستین تفاوت شریعت صوفیانه با شریعت نبوی آنجا بروز می 

که همان درک کامل شریعت است، حاصل نمی شود مگر در اثر « حسن استماع»به گفتۀ او . کند تصوف را ترک دنیا ذکر می

بارزترین نمونۀ آن روایتی است که سهروردی از یحیی . ه امور دنیا ندارنداصوال این طایفه، اعتنایی ب(. 44: همان)ترک دنیا 

از نظر معاذ، دو نوع دل وجود دارد دل غافل از آخرت و مشغول به دنیا و دل غافل از دنیا و مشغول به . آورد رازی می  معاذ

. وسطی وجود ندارد  یا اهل آسمان و حدبنابراین در جهانبینی تصوف سهروردی، انسان یا اهل زمین است (. 41: همان)آخرت 

 .پیداست که شریعت نبوی چنین نگرشی ندارد

نهد  سهروردی در ادامۀ تبیین جهانبینی تصوف خود، بنیاد آن را بر فقر می. شود اما قضیه به همین جا ختم نمی 

 سوال این است که آیا بنیاد شریعت هم بر فقر نهاده شده است؟ (. 29: همان)

. داند و همۀ مردم را زیر مجموعۀ تصوف ب توجه دیگر این است که راه و روش خود را کمال شریعت مینکتۀ جال 

نامد یعنی  اهل ایمان را متشبهان می(. 26: همان)« راه صوفیان، اول ایمان است و پس علم و پس ذوق»گوید  چنانکه می

نامد که یک مرتبه باالتر از اهل ایمانند و به آنها فیض  می کنند و اهل علم را متصوفه کسانی که خود را به صوفیان مانند می

در توضیح این مطلب باید  (.همان)رسانند و در نهایت صوفی است که اهل ذوق است و در رأس این جهانبینی ایستاده است می

راه و . است از صوفی متذکر شویم که اصوال در همۀ جریانهای تصوف، از جمله همین جریان، اصالت با فرد است و فرد عبارت

معتقد به کشف و الهام فردی کرده »روش این صوفی در رسیدن به کمال، تکیه بر معرفت قلبی و ذوقی بوده است که ایشان را 

اند که ورای راه شریعت و حتی در آن سوی تعالیم انبیاء طریقتی نیز هست که انسان را  است و ازین رو غالبا معتقد بوده

شمارند ازین حیث چندان تفاوتی با  کند و اولیاء  که به اعتقاد صوفیه صاحب این طریقت به حق متصل میواسطۀ غیر به  بی

چنانکه در مقدمۀ کتاب آمده . توان جست نیز می عوارفهمین اعتقاد را در کتاب (. 94: ، الف4963کوب،  زرین)« انبیاء ندارند

ضمایر و سرایر ایشان را به انوار اسرار . و ایشان را به معرفت خود راه دادوهابی که به نور تعریف، طایفه ای را برگزید »: است

ها کرد و در  ترین راه به برکت صدق و صفای ایشان راه ایشان واضح...منور کرد و ایشان را به مرتبۀ کمال و درجۀ حال رسانید

(. 9: 4946سهروردی، )« اء در نقل و فرضای از ایشان خلیفۀ خود کرد در زمین و ورثۀ انبی هر عصری و روزگاری، طایفه

دانند در  بینیم که طایفۀ صوفیان را ورثۀ انبیاء برشمرده و همین جاست که با علمای شریعت که خود را وارثان انبیاء می می

ن را موجب اما به همین اکتفا نکرده و متابعت این طایفه را مایۀ سعادت و اقبال دانسته و انکار ایشا. گیرند تقابل قرار می

همین اعتقاد باعث شده است که ایشان برای اثبات حقانیت خود به (. همان)ضاللت و جهالت و منکران را مردود و مدبر

جاهایی که کارهاشان با »شریعت متوسل بشوند و جای جای آثار خود به مطابقت کامل عقاید خود با سنت، تأکید بکنند و 

اند لیکن به  نموده اند یا طرز کار خود را به نوعی توجیه می کرده اهر شریعت را تأویل میبوده است یا ظ ظاهر شریعت موافق نمی

اند خود را از آنها کنار  اند هم متشرعه که اهل سنت و جماعت بوده سبب استقاللی که در عمل و طریقت خویش داشته

    (.                                                                                                                           99: ،الف4963کوب،  زرین)« اند شناخته گمراه میاند آنها را  اند هم علماء که اهل معرفت عقلی و استداللی بوده کشیده می

 قرآن در مکتب سهروردی  1-1
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در . مبانی طریقتشان با شریعت مطابقت کامل داردنمایندگان این مکتب، تأکید فراوان داشتند بر اینکه اصول و  

از جمله فتوای سهروردی بر طبق مذهب شافعی برای . اند داده فتوا می  بسیاری موارد نیز برطبق مذاهبی که بدان معتقد بوده،

« اند کرده های دینی تلقی می خود را منسوب به شریعت و اندیشه»پیروان این جریان (. 211: 4911درگاهی، )استماع شعر

اولویت این استنادها با آیات . اند به همین دلیل در تمامی مباحث خود به آیات و روایات استناد فراوان کرده(. 219: همان)

گسترۀ روایات نیز برای اهل تصوف . جستند یافتند به روایات، توسل می است و اگر آیه ای برای منظور خود نمی قرآن بوده

 .                                                                                                است و چنانکه خواهیم گفت تمامی سخنان شیوخ تصوف برای ایشان در حکم روایت بوده  است بسیار نامحدود بوده

های این جریان و از  کتاب اما در مورد جایگاه قرآن در این جریان باید گفت که بر خالف جلوۀ برجستۀ آیات قرآن در 

هدف سهروردی از . توان یافت که آیۀ مورد استناد ایشان به مطلب مورد نظرشان مربوط باشد ، کمتر موردی میعوارفجمله 

استناد به آیات قرآن این بوده است که ظاهر کار خود را به لباس شریعت بیاراید و همین که یک کلمه از موضوعی که مورد 

کرده و تفسیر به رأی  ای یکسان بوده یا مشابهتی داشته، در استناد به آن آیه تردیدی نمی ست با یک کلمه از آیها نظر او بوده

به عنوان مثال سهروردی در باب اول کتاب خود فقط به روایات . است گشا بوده ربط، گره نیز برای توجیه این استنادات بعضا بی

اما در باب دوم . است  ای نیافته ، آیه(3، 4946سهروردی، )« پدید آمدن علوم صوفیانمنشأ »و ظاهرا برای   نبوی استناد کرده

سورۀ انفال استناد  29، به بخشی از آیۀ (3همان، )« در بیان تخصیص صوفیان به حسن استماع»: که عنوان آن چنین است

« أسمعهم»رد نظر سهروردی این است که کلمۀ تنها ربط این آیه با موضوع مو. «ولو علم اهلل فیهم خیرا ألسمعهم»: است کرده

« و لو أسمعهم لتولّو و هم معرضون»: ادامۀ آیه چنین است. ، که در عنوان باب آمده، از یک ریشه است«استماع»در این آیه با 

از معنای آیه معلوم  است و البته دلیل آن  با اینکه ادامۀ آیه، کوتاه است، اما سهروردی از آوردن آن خودداری کرده(. 29انفال، )

گردانید،  معنای آیه این است که حتی اگر خداوند آنها را شنوا می)شد کرد نقض غرض می چراکه اگر ادامۀ آیه را ذکر می. است

ظهر، لفظ قرآن است ». در جهانبینی صوفیانه برای هر آیه از قرآن، ظهری و بطنی است(. به راستی باز هم روی میگرداندند

برای نمونه سهروردی درتفسیر آیۀ . تفسیر، به ظاهر آیه ناظر است و تاویل به باطن(. 43: 4946سهروردی، )« آنوبطن، تاویل 

یعنی روشن خوانید قرآن و حرفها از یکدیگر گشاده ... ظهرش خواندن قرآن است به ترتیل»: گفته است« و رتل القرآن ترتیال»

تفسیر باید متابع منقوالت و مسموعات باشد و تفسیر به رأی جایز (. 46: همان)« دارید و بطنش تدبر و تفکر است در معانی آن

و این تاویل دست ندهد »، باید موافق کتاب و سنت باشد (همان)« لب و خالصه و نقاوۀ معنی قرآن است»نیست و تاویل، که 

                                                                                                    (.             همان)« اال به صفای فهم و زینت معرفت و یافتن قرب از حضرت الهیت

 92شود از جمله در تفسیر آیۀ  اما با وجود این، چنانکه گفتیم، موارد بسیاری از تفسیر به رأی در آثارشان دیده می 

را صوفی صاحب احوال  "سابق"را به رأی صوفیانه تفسیر کرده و  "تسابق بالخیرا"و  "مقتصد"و  "ظالم لنفسه"سورۀ فاطر 

در (. 21: همان)چنانکه ظالم لنفسه را صاحب اقوال دانسته و مقتصد را صاحب اعمال و صوفی را برتر از هر دو ! دانسته است

با شرایطی که خود برای تاویل ای به شأن نزول آیه و آراء مفسران نشده و اگر هم بگوییم تأویل است  این تفسیر هیچ اشاره

چرا که اصوال تصوف و صوفی و حال و قال از اصطالحاتی است که . ذکر کرده که باید موافق کتاب و سنت باشد مطابقت ندارد

اینگونه برداشتها از قرآن، در تمام مکاتب تصوف رواج فراوان . توان یافت ای نه در کتاب و نه در سنت بر آن نمی هیچ سابقه

گیرند و برای اثبات مقصود خود آن را تفسیر و تأویل می کنند، بدون توجه به ماقبل و  چنانکه یک بخش از آیه را برمی. دارد

 . مابعد آیه و شأن نزول آن

 علم در مکتب سهروردی 1-9

بحدیث  علمنا هذا مشتبک»: چنانکه جنید گفته است. توان علم را مترادف با سنت دانست بینی سهروردی، می در جهان

چنان آمیخته است که تمییز آن دشخوار دست  -علیه السالم -یعنی علم اهل طریقت به حدیث رسول -صلعم –رسول اهلل

چنانکه . منظوراو از علم نیز همانا فقه است(. 4: همان)« علم در راه سلوک، بنیاد است»به گفتۀ سهروردی (. 22: همان)« دهد
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است  و از علم در... سائل و کتاب بسیار بیاموزد، بلکه فقیه آن است که زاهد باشد در دنیاعالم و فقیه نه آنست که م»می گوید 

 (.همان)« آنقدر بیاموزد که در عمل آورد و چون به عمل مشغول شود به آن مقدار که معلوم او باشد علم وراثت بدو رسد

العلماء »بد و این علم انبیاست با استناد به حدیث بنابر این تعریف از علم، غایت عالم آن است که به علم وراثت دست یا 

در صحت این نسبت کوشیدند و از علم حظی وافر و از عمل حظی »داند که  و صوفیان را از این دست می( همان)« ورثۀ االنبیاء

 (. همان)« کامل حاصل کردند تا میان علم دراست و علم وراثت جمع کردند

کند به علم  احوال و مقامات و خواطر و غیره و آن را  کند و علم صوفی را تخصیص می می اما راه صوفیان را از فقها جدا 

او این علوم را مخصوص مشایخ تصوف دانسته است و ایشان را علمای آخرت نامیده و در برابر آنها . نهد برتر از علم فقها می

البته در مقابل، اهل شریعت هم (. 43: همان)ستند دهد که از علم صوفی بی خبر ه علمای دنیا و رخصت جویان را قرار می

کوب،  در این باره بنگرید؛ زرین)اند  به اصول شریعت متهم کردهۀ توج گری و بی و اباحهۀ کار ننشسته و صوفیان را به گمرا بی

 (.3بخش اول، : ، ب4963

اتفاقا آن مقدارهم که صوفی باید  .برای سالک ضروری استۀ در واقع در جهانبینی تصوف زاهدانه، دانستن مسائل فق 

است، درآداب  آمده عوارفهای سی ویکم تا پنجاهم  از جمله آنچه در باب. بداند در کتابهای منسوب به این جریان آمده است

اما نکته . های عملیه تدوین شده است طهارت و نماز و روزه و خوردن و پوشیدن و اعمال شب و روز و غیره، که به سبک رساله

البته این علم . گرداند کند و آن را مخصوص مشایخ خود می ینجاست که تصوف برای خود علمی برتر و واالتر از فقه تعریف میا

ذکر این  نکته هم ضروری . هم مثل عالمان آن کاری به دنیا ندارد و به عوالم رؤیایی و درونی و فردی صوفیانه اختصاص دارد

یی که از شیوخ تصوف نقل شده است همه در ردیف روایات نبوی است و در فقه، برای ها است که درجهانبینی تصوف روایت

تصوف برای . مورد استناد است "التصوف فقه"البته روایات مشایخ صوفیه در . آید ایشان سندی غیر قابل جرح به حساب  می

داستان سؤال پرسیدن احمد . است التصوف فقهشناخته شدۀ اسالم تفاوتهایی دارد و آن ۀ های فق خود فقه دارد که با جریان

که اتفاقا از نسل اول تصوف و از نمایندگان جریان زهد است در بارۀ ( هجری443متوفی )حنبل و امام شافعی از حبیب عجمی 

ل برای روشن شدن مطلب آن حکایت را عینا نق. است کند که نگاه ایشان به فقه با نگاه متشرعان تفاوت داشته فقه، مشخص می

. از وی سؤال کنیم: احمد گفت. حبیب عجمی پدید آمد. نقل است که روزی احمد حنبل و شافعی نشسته بودند»: کنیم می

چه گویی در حق کسی که از پنج نماز : چون حبیب برسید احمد گفت. مکن که ایشان قومی عجیب باشند: امام شافعی گفت

غافل  -عز و جل  -این دل کسی بود که از خدای: کرد؟ حبیب عجمی گفتچه باید . یکی اورا فوت شود و نداند که کدام است

نگفتم که از ایشان : امام شافعی گفت. احمد در جواب او متحیر شد. بود، او را ادب باید کرد و هر پنج نماز را قضا باید کرد

 (.    41: 4913نوربخش، )« سؤال نباید کرد

 عقل در مکتب سهروردی  1-1

تعقل در نظر سهروردی همان حسن استماع  است و . محدود به شریعت داردۀ این جریان به عقل نگادر نگاه اول،  

: نظر سهروردی در باب عقل را عینا نقل می کنیم(. 44: 4946سهروردی، )حسن استماع، متابعت بی چون و چرا از شریعت 

ر جملۀ مؤمنان و آن جزء که نصیب مؤمنان آمد، و یک جزو از به  –صلعم –عقل صد جزو است، نود و نه خاص رسول را بود»

ویک سهم، یک سهم از آن نصیب جملۀ مؤمنان آمد و آن کلمۀ شهادت است و بیست جزء آن است که  مقسوم است بر بیست

در واقع آن بیست جزء را به طور غیر مستقیم از آن صوفیان (. همان)« یابند، بر قدر حقایق ایمان مردمان بدان زیادتی می

 . و منظور او از حقایق ایمان، رموز تصوف است. تر هستند از سایر مردمان دانسته است که بر حقایق ایمان واقف

عقلی است که راه . عقل در این مکتب عقل فلسفی نیست عقلی که به تدبیر امور خود و اجتماع بیندیشد هم نیست 

از آنجایی که . کند دی حقایق ایمان را به پیروانش مکشوف میتصوفی که از نظر سهرور. نجات را پیروی از راه تصوف بداند
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، بحث (42: ، الف4963زرین کوب، )« گردد، جنبۀ عقلی و نظری ندارد عرفان از تجربه ای باطنی و مثبت و شخصی آغاز می»

و کاری ندارند و عقل در تصوف چندان گسترده نیست و سهروردی هم عنایت خاصی به آن ندارد چرا که صوفیه با اندیشه سر 

 (.               44: همان)« گذرد مجرد احساس است آنچه در ضمیر صوفی می»

 اجتماعیات در مکتب سهروردی  1-0

است که گلیم خود را از  تصوف، طریقتی فردگراست و پیروان آن دغدغۀ اجتماعی ندارند و همۀ هم و غم ایشان این بوده

از نظر صوفی، در دنیایی که از . ست به سالمت بیرون بکشند و آلودۀ تعلقات آن نشونددنیایی که تماما وسوسه و گرفتاری ا

حکومت و کسب و کارش گرفته تا ازدواج، تعلق است و مایۀ گرفتاری، صالح آن است که عزلت اختیار کند و همۀ عمر یا در 

طبیعی است چنین کسی سعی در اصالح امور دنیا  .گوشۀ صومعه و خانقاه بنشیند یا اینکه آوارگی در کوه و بیابان اختیار کند

بحث اجتماعیات در مکتب سهروردی را در دو زمینۀ مهم اجتماعی مورد بررسی . نخواهد کرد و دعوت او هم گریز از دنیاست

بررسی با . دهد های یک جامعه را شکل می این دو موضوع بنیان. دهیم؛ یکی پرداختن به کسب و کار و دیگری ازدواج قرار می

 . های اجتماعی پیروان این مکتب را درخواهیم یافت آراء سهروردی در این دو موضوع میزان دغدغه

 کسب و کار  1-0-4

در استدعای زهد و تقوی و استجماع »به گفتۀ سهروردی وقتی صوفی . جریان زهد، در این مورد نظری صریح دارد

« شاید که ترک کسب کند....خود به طاعات و عبادات مستغرق کردهدیانت و امانت سعی نماید و فاتحه و خاتمۀ روزگار 

اصوال داشتن غم رزق را برای . شود طبیعی است که هر صوفیی مشمول این شرط سهروردی می(. 13: 4946سهروردی، )

های  ل داستانبه نقۀ در اثبات این عقیده گا. رساند اند که خدا روزی  صوفی را می و عقیده داشته  شمرده صوفی جایز نمی

منقول است که به خاطر یکی از صدیقان غم رزق »: گوید چنانکه سهروردی می. اند کرده عجیب روی آورده و استدالل غلط می

اندیشه کرد که آیا رزق او به وی چگونه رسد؟ که نه قوت .. .از موضع خود به صحرا رفت مرغکی دید کور و لنگ. بگذشت

به سبب ... ناگاه زمین شکافته شد و دو کاسۀ کوچک ظاهر شد یکی پر از کنجد و یکی پر از آب... پریدن دارد و نه قوت رفتن

دراین داستان نکته ای هست و آن عدم قدرت و قوت آن پرنده (. همان)« دیدن این حال، غم رزق از دل آن صدیق برخاست

داند که  در ادامه صوفی را مسلوب االختیار می البته سهروردی. حال آن که آن صوفی سالم بوده است. به پرواز و حرکت است

و این الزمه اش دست کشیدن از کسب و کار هم هست تا زمانی که به فنای (. همان)باید منتظر افعال و حکم حق تعالی باشد

قضا به  و از. البته برای اینکه از گرسنگی تلف نشوند هم رسم فتوح به دادشان رسیده است(. 41: همان)ظاهر و باطن برسد 

تصرف . رسیده است اند می شمار از طرف توانگران و امیران که به ظاهر معتقد این طایفه بوده چنین صوفیانی فتوح و نذور بی

است که به محتاجان دهند یا در توقف خود بدارند و اینجا دیگر مسلوب االختیار  در این فتوح هم کامال در اختیار شیوخ بوده

سهروردی . آید گدایی کردن صوفیان است لۀ دیگری که در اثر ترک کسب به بهانۀ توکل و رضا پیش میمسئ(. همان!)نبوده اند

نهد و آن ندیدن واسطه است و باید اگر کسی  داند و البته شرطی هم برای آن می کند و آن را نشانۀ توکل می نمیۀ گدایی را ن

شود و فقط به دون همتی  نمیۀ چنین فکری هم نکند باز از گدایی نالبته اگر . است دهد فکر کند که خدا داده چیزی به او می

های تربیتی مکتب  شود به مرور به یکی از روش گدایی که بعضا ازآن به زنبیل گردانی هم تعبیر می(. 49: همان)شود  متهم می

ول بوده و این کار را برای چنانکه ابوسعید گفته است مدتی در جوانی از جهت درویشان به سوال مشغ. زهد تبدیل شده است

اما عجیب است که باردیگر گفته است یکی از هژده (. 94/ 4: 4966محمد بن منور، )دیده است  شکستن نفس مناسب می

شاید چنین توجیه بتوان کرد که در جوانی به امر شیخی مجبور به (. 93: همان)کاری که برخود حرام کرده گدایی بوده است

اصوال تصوف طریقتی است که انسان هر چه خوارتر و حقیر تر و توسری . خود ازآن نفرت داشته است این کار شده و در دل

. داده است آن را انجام می! هیچ صوفیی از گدایی کردن راضی نبوده ولی برای سیر به سمت کمال. به خدا نزدیکتر ،خورتر

ثنوی و در داستان صوفیان خرفروش ترسیم کرده است که شوند را موالنا در م نمونۀ صوفیانی که در چنین مکتبی تربیت می
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با فروختن خر صوفی مسافر، لوت و سماعی ترتیب « روزه و دریوزه»جمع شده و خسته از ۀ چند گدای بی کار در خانقا

توح و حاکمان نیز برای چنین طریقتی از هر گونه حمایت، همچون اهدای ف(. به بعد 343مثنوی، دفتر دوم، ابیات )دهند  می

کرده اند چرا که سلطه بر چنین صوفیانی هیچ زحمتی نداشته است و از گرایش هرچه بیشتر  نذور و احداث خانقاه، دریغ نمی

دهد و آن  تر رخ می در ادامۀ این آسیب اجتماعی، یک آسیب اجتماعی عجیب. اند مردم به این طریقت راضی و خوشنود بوده

 .نۀ زهد و تقویپرهیز صوفیه از ازدواج است به بها

 ازدواج 1-0-1

از آنجا که در جهانبینی تصوف، غایت و هدف سالک، قطع عالیق و توجه کامل به . اصل در این جریان بر تجرد است   

از نظر سهروردی، ازدواج برای کسی جایز است . خداست، ازدواج از نظر ایشان مایۀ پریشانی خاطر  و مانع نیل به کمال است

از (. 43: 4946سهروردی، )تقامت رسیده باشد و صبر صوفی بر عزوبت مایۀ رحمت حق تعالی بر او خواهد بود که به مقام اس

مایۀ تفرقه و اصل »زن، در این جهانبینی (. همان)نظر او هر کس بتواند نفس را از حرام باز دارد شایسته است که زن نخواهد 

دانم از چه زمانی این نگاه ظالمانه و  نمی. به زن، یک نگاه جاهلی استۀ اچنین نگ(. همان)« هاست تشویش و مادۀ شرها و فتنه

در نظر اهل تصوف، ازدواج سنت . تواند موضوع تحقیقی جداگانه باشد است که خود می غیر متمدنانه به زن در ایران پیدا شده

برای توجیه کار خود هم طبق روال (. 41: همان)اند  بنابراین ترک سنت را برای ادای فرض جایز دانسته. است و سلوک فرض

اند که معلوم نیست سند درستی داشته باشد مثل بسیاری از احادیثی که مورد استناد  معمول خود به حدیث نبوی استناد کرده

علت (. همان)« چون دویست سال از هجرت بگذرد، جایز است که امتان عزوبت اختیار کنند»: آن حدیث این است. ایشان است

جالب ! شده است تواند آن باشد که بگویند این قاعدۀ تجرد، شامل صدر اسالم و خود پیامبر نمی ن چنین حدیثی هم میساخت

هم اشاره کرده اما بعد گفته متآهالنی که ذوق معاملت نیافته باشند از تآهل ساختن « النکاح سنتی»اینجاست که به حدیث 

شود روشن است و باید تجرد را بر  الجمله تکلیف کسی که پیرو این جریان میفی (. 44: همان)ها تولد کند ایشان بسی فتنه

ها در  ها و بند و تبصره دادن همین عقیده را دارد  و پس از صغرا کبرا چیدن المحجوب کشفهجویری  هم در . تآهل برگزیند

 (.                          393: 4944هجویری، )« اند قاعدۀ این طریق بر تجرید نهاده»: باب ازدواج صوفیان، گفته است

های جهانبینی تصوف  ای در باب کسب و کار و ازدواج، در تقابل آشکار با شریعت قرار دارد و از آسیب چنین عقیده

البته این عقاید در آغاز به این شکل گسترده نبوده است چنانکه نام بسیاری از شیوخ تصوف نام شغل آنها بوده . زاهدانه است

ۀ هم از اهداف اجتماعی خود دور افتاده و هم از مقاصد ال»باف و قصّار و حدّاد، اما این جریان به مرور  ون سرّاج و سلّههمچ

های معنوی و سیاسی تاریخ و مثل تمامی ادیان  ای از قیود و تشریفات، مثل همۀ جریان خویش و تبدیل شده است به مجموعه

  (.       44: 4946شفیعی، )« و شرایع

 گیری نتیجه

این نوشته . دارد های آنها، هر پژوهشی را در این حوزه از نتیجۀ مطلوب باز میهای تصوف و تفاوتعدم توجه به جریان

نخست؛ جریانی که نگاه جمالشناسانۀ آن به الهیات، برپایۀ نظریۀ زهد است و وجه : دو جریان تصوف را معرفی کرده است

ابوطالب مکی، ابوالقاسم قشیری، علی بن عثمان هجویری، : ایشان است؛ همچونۀ ابقۀ فقمشترک نمایندگان برجستۀ آن، س

دوم؛ جریانی که برپایۀ نظریۀ عشق، شکل گرفته است با . صوفیان هستند -محمد غزالی و سهروردی که در زمرۀ فقیه

یندگان این دوجریان بنگریم تفاوت نگرش اگر به آثار نما. نمایندگانی همچون بایزید و روزبهان و احمد غزالی و عین القضات

چنانکه مقایسۀ فهرست مطالب عبهرالعاشقین با کتاب عوارف، . ها نیز کامال آشکار استآنها به تصوف، از فهرست مطالب کتاب

 پژوهش حاضر با بررسی کتاب عوارف. باشد کنند؛ می مبین تفاوت جهانبینی این دو کتاب و در نتیجه، تصوفی که معرفی می

، سعی دارد تحلیلی از جهانبینی تصوف و صوفی، قرآن، علم، عقل و اجتماعیات در مکتب سهروردی: المعارف، ذیل عناوین

 . سهروردی و تصوف او و جریانی که بدان تعلق دارد؛ ارائه دهد
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 حسب حال در شعر سهراب سپهری
 مهری نصیری

 دانشجوی دکترای تخصصی ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

 دکتر حسین خسروی

 دانشیار، زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد شهرکرد، شهرکرد، ایران

 چکیده

. درخشد نمای، احساسات و عواطف شخصی است که سالیان طوالنی بر تارک ادب ایران  میات غنایی آیینۀ تمامادبیّ     

ای از زندگی خود را به  های ادب غنایی است که شاعر یا نویسنده وقایع یا رویدادهای دوره ترین گونه حال یکی ازمتنوع حسب

بزرگان ادب فارسی وجود داشته است و با پشت سر گذاشتن سیر تکاملی  نویسی از دیرباز در آثار حال حسب. کشد تصویر می

نیز  با توجّه به اوضاع نامساعد سیاسی و اجتماعی جامعه، در دورۀ معاصر حسب حال نویسی. خود، به دورۀ معاصر قدم گذاشت

 .پیشین تغییر یافتهای  حال های شاعران در دوره شکل جدیدی به خود گرفت و موضوعات آن نسبت به موضوعات حسب

در این مقاله پس از معرفی سهراب . حال پرداخته، سهراب سپهری است یکی از شاعران معاصری که به سرودن حسب

شویم و  های او به کار رفته است آشنا می حال حال در شعر سهراب و همچنین موضوعات متنوعی که درحسب سپهری با حسب

هایش موضوعات گوناگونی را به سبک  حال از اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه، در حسب متوجّه خواهیم شد، او با تأثیر پذیری

 .اند باشد که در قالب شعر نو نیمایی سروده شده های سهراب تنهایی می حال بیشترین موضوع حسب. است نو به کار برده

 سهراب، تحلیل  ادبیّات غنایی، شعر معاصر، حسب حال،: ها کلیدواژه

 مقدمه

. کند انگیزترین انواع ادبی، ادبیّات غنایی است که بر احساسات و عواطف شخصی داللت می گیزترین و هیجانشوران

ها احساسات و عواطف  ترین واژه حال نیز متنوع ترین گونۀ ادب غنایی است که در آن شاعر یا نویسنده با زیباترین و مؤثر حسب

در . یرباز در آثار نویسندگان و شاعران فارسی زبان وجود داشته استنویسی از د حال کند، حسب شخصی خود را آشکار می

در . است حال در زبان فارسی مربوط به ابوعلی سیناست که آن را برای شاگردان خود امال کرده ترین حسب زمینۀ نثر قدیمی

اند، در قرن چهارم رودکی  حال پرداخته زمینۀ شعر نیز از زمان گذشته تاکنون شاعران فارسی زبان همواره به بیان حسب

های بعدی به ترتیب، شاعرانی مانند ناصرخسرو، خاقانی، نظامی، عطار، سعدی،  است، پس از او در قرن قصیدۀ دندانیّه را سروده

نویسی پس از گذراندن سیر تکاملی خود وارد  حال حسب. اند حال پرداخته هرکدام در اشعارشان به بیان حسب.. .حافظ، جامی و

معیری، سهراب ۀ زاد، ر الشعرا بهار، نیما یوشیج، فروغ فرخ معاصر شد و شاعران معاصری همانند پروین اعتصامی، ملک دورۀ

سپهری، امیری فیروزکوهی، محمد حسین شهریار، مهدی اخوان ثالث، شاملو، فریدون مشیری، عماد خراسانی، سیمین 

های جدیدی به سرودن  های گوناگون با شیوه در زمینه هم...کدکنی و بهبهانی، هوشنگ ابتهاج، محمدرضا شفیعی

های گذشته  حال در شعر فارسی از دوره باید به این نکته توجه کرد که حسب. هایی با موضوعات متنوع پرداختند حال حسب

اع نامساعد سیاسی شاعران دورۀ معاصر با تأثیرپذیری از اوض. است ها متفاوت بوده حال ، امّا موضوعات حسب تاکنون وجود داشته

حال  یکی از شاعران معاصری که به سرودن حسب. اند هایشان را با موضوعات گوناگونی سروده حال و اجتماعی جامعه، حسب

 .است، سهراب سپهری است پرداخته

برای . حال در شعر سهراب سپهری شاعر برجستۀ معاصر آشنا شویم است، تا با حسب در این مقاله کوشش فراوان شده

های انواع  های ادبی و انواع آن مطالعه و بررسی شد، ادبیّات غنایی که یکی از گونه های این شاعر ابتدا گونه حال ناخت حسبش

طور خالصه  حال توضیح داده شد، سهراب سپهری به ادبی است، تحلیل شد، اطلّاعاتی دربارۀ شعر معاصر فراهم گردید، حسب

هایی از  ها مشخّص، نمونه حال هایش استخراج گردید، سپس موضوعات حسب حال سبمعرفی، مجموعه اشعار او مطالعه و ح

در این مقاله . های دیگری از اشعار او ارجاع داده شد های سهراب نمونه حال اشعار او تحلیل  و برای آشنایی بیشتر با حسب
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حال  او برای سرودن حسب. است هحال با موضوعات گوناگون پرداخت متوجه خواهیم شد که سهراب سپهری به بیان حسب

 . است هایش از سبک نو نیمایی استفاده کرده

 ادبیّات غنایی

های ادبی به شمار  ترین گونه ترین و وسیع را یکی از مهم« ادبیّات غنایی»های ادبیّات جهانی  در تقسیم بندی     

ادب غنایی در اصل »: شود ی و هیجان برانگیخته میدر این گونۀ ادبی احساسات و عواطف انسان از قبیل غم و شاد. اند آورده

 (421: 4943شمیسا، )« .اشعاری است که احساسات و عواطف شخصی را مطرح کند

کند، خودبخود مسائل گوناگونان  جا که انسان موجودی است اجتماعی وقتی احساسات و عواطف خود را بیان می از آن

بیان احساس شخصی در تعریف شعر غنایی بدان معنی که »: گیرند را در برمیاجتماعی و فرهنگی نیز بخشی از احساسات او 

خواه از روح شاعر مایه گرفته باشد و خواه  از احساس او، به اعتبار این که شاعر فردی است از اجتماع، روح او نیز در برابر 

 (43: 4946حاکمی، )« .بسیاری از مسائل با تمام جامعه اشتراک موضع دارد

شعر غنایی طیف وسیعی از معانی و »: گیرد ایی از نظر موضوع و محتوا، معانی و مضامین گوناگونی را در بر میشعر غن

های ناشی از حوادث روزگار،  ها و شادی از عشق و جوانی تا پیری و مرگ و غم: دهد مضامین شاعران را به خود اختصاص می

ها، خمریّات، حبسیّات،  ها، شکایت هجو، عرفان وشطحیّات، سوگند نامهعالیق انسان نسبت به خدا و خلق، وطن پرستی، مدح، 

به همین جهت شعر .. .اخوانیّات، تفننات ادبی همچون، لغز و معما و مادۀ تاریخ، مناظره، مفاخره، وصف طبیعت و شهرها و

 (463: 4912فسایی،  رستگار)« .دارترین  انواع شعر فارسی است غنایی دامنه

های ادبی در حقیقت بررسی عمدۀ شعر فارسی است که روحیّات و احساسات گوناگون شاعر را در  گونهتوضیح دربارۀ 

 .های ادبی بر اساس همین موضوعات تقسیم بندی می شوند کند، به همین دلیل گونه های مختلف بیان می موقعیّت

 :های ادبی عبارتند از انواع گونه

-1شکوائیه یا بث الشکوی  -6هزلیّات  -3طنز  -4وهش هجو و نک -9مدح و ستایش  -2عاشقانه ها  -4

 -44ماده تاریخ  -49معما و لغز و چیستان  -42تقاضا و درخواست  -44حال  حسب -41نقضیّه  -3مرثیّه  -4حبسیّه 

 -21نامه و سوگندنامه  مناجات -43نامه  نامه و سی ده -44اخوانیّات  -41مناظره  -46نامه  ساقی -43آشوب  شهر

 ...هایی مثل شکار و گونه

 حال حسب

 حال تعریف لغوی حسب

: حال حسب»:است گونه معنی شده حال این حال است، چنان که در فرهنگ معین حسب حال به معنی شرح حسب     

 (حال حسب: ، ذیل4914معین، )« .ماوقع حال، شرح  گزارش

وقایع روز، حوادث (ترکیب اضافی)حال حسب»: نویسد حال می نامۀ خود در معنی حسب عالمه دهخدا نیز در لغت

 ( حال حسب: ، ذیل4912دهخدا، )« .جاریه، احوال کنونی، شعری است که در واقع حاضره گویند

 حال تعریف اصطالحی حسب

شود که نویسنده یا شاعر، دربارۀ اخالقیّات و روحیّات به  ای گفته می حال در اصطالح به نوشته یا سروده حسب     

آزمایی بکند و شرح احوال کنونی و  فرسایی و طبع الت روحی و معنوی و وضع زندگی و کیفیّت معاش خود، قلمویژه در تأم

سوانح و حوادث شخصی و تیمار خواری زن و فرزند و ذکر پیری و حسرت بر جوانی خود و حالت غم و تنهایی خویش را به 

حال یا زندگی نامۀ خود نوشت یا  حسب»: بنابراین. گویی بکند تصویر بکشد و در حقیقت نوعی بدیهه

ای از زندگی  ای از آن است که دربردارندۀ تاریخ زندگانی یا دوره نامه و شاخه ای زندگی گونه (Autobiography)اتوبیوگرافی

یسی نو توان خاطره البته با اندکی مسامحه می. نامه خودنوشت در شمار ادبیّات اعترافی است زندگی. شخص به قلم خود اوست

 (249: 4912رستگارفسایی، )« .نامه خودنوشت برشمرد های روزانه شخص را نیز نوعی زندگی ویادداشت
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کند و از آغاز شعر فارسی رایج بوده و  های ادبیّات غنایی که همواره بر احساس و عواطف شخص داللت می یکی از گونه

با توجّه به تعریفی که . نویسی است حال اند؛ گونۀ حسب ههای مختلف به طرح و بیان آن پرداخت شاعران کم و بیش به صورت

است در حالت « اتوبیوگرافی»نویسی، تذکر نویسی نیست؛ بلکه نوعی از  حال حال ارائه شد، باید دانست که حسب از حسب

کند؛  ن میمخصوص، که شاعر و نویسنده، تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار می گیرد و اوضاع و احوال کنونی خود را بیا

 .حال برداشت می کنند بیشتر نویسندگان و شاعران هم، همین مفهوم ذکر شده را از حسب

حال  های خود به حسب ها و سروده ای در نوشته شاعران و نویسندگان گذشته و معاصر هم هر کدام به شیوه

بنابر شواهد موجود باید به این موضوع اشاره کرد . هایی با هم دارند ها تفاوت ها بسته به سراینده آن اتوبیوگرافی. اند پرداخته

ترین  قدیمی»: در زمینۀ نثر. نویسی در ایران چه در زمینۀ نثر و چه در زمینۀ شعر سابقۀ بسیار طوالنی دارد حال که حسب

  "المنتقد الضالل  "است و همچنین  اتوبیوگرافی در ایران، اتوبیوگرافی ابوعلی سینا است که آن را بر شاگردان خود امال کرده

 (242: 4944شمیسا، )« .از امام محمّد غزالی که اعتراف گونه است

 .اند حال پرداخته های متفاوت به حسب شاعران ایرانی نیز در شعر خود بارها به گونه

یوۀ است به ش رودکی در دورۀ سامانیان قصیدۀ دندانیّه را در حسرت جوانی و احساساتی که در پیری به او دست داده

 :است گونه سروده حال این حسب

 نبود دندان البل چراغ تابان بود

 (43: 4963رودکی، )                                          

 مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود 

 :کند یگوید، حسب حال خود را به شیوۀ زیر بیان م های گوناگون عشق سخن می خاقانی شروانی، زمانی که از حالت

 فارغ ز تو با تو حالیست مرا       بی زحمت تو با تو وصالیست مرا                                     

 (343: 4944 ،خاقانی)                                                                                                               

کند، در آن قصیده ذکر خیر بونصر  پارسی را  مسعود ذکر می بن ای که در مدح ارسالن قصیده مسعود سعد سلمان در

 :برد حال را در چنین مفهومی به کار می کند و در همان قصیده او حسب می

 حال                           یک داستان که دهر چنان داستان نداشت امروز یاد خواهم کردن ز حسب         

 (16: 4962سعدسلمان، )                                                                                                             

او در یکی . ترین شاعران پارسی گوی سبک خراسانی است ناصرخسروقبادیانی، فیلسوف، حکیم، متکلّم و یکی از بزرگ

 :است گونه بیان کرده ارۀ گذر عمر اینحالش را درب از قصاید خود حسب

 تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن

 (4943:414ناصرخسرو،)                                        

 دیر بماندم در این سرای کهن من         

 : است کرده حال اشاره گونه به  حسب ای در منظومۀ شرفنامه هنگام رفتن اسکندر از هندوستان به چین این نظامی گنجه

 نماید خیال حال                                 ز پرده چنین می گزارنده حرف این حسب         

 (463: 4944نظامی، )                                                                                                                 

گونه  حال این الطیر گفتار بوعلی طوسی را دربارۀ اهل جنت و اهل دوزخ به شکل حسب مۀ منطقعطّارنیشابوری در منظو

 :کند بیان می

 حال کز خوشی جنت و ذوق وصال                                  حال خود گوید با ما حسب     

 (414: 4912عطّار، )                                                                                                                   

گونه به  سعدی شیرازی، دربارۀ طی شدن دورانی جوانی و حسرت خوردن بر آن روزگاران و ناتوانی های دوران پیری این

 :پردازد حال می حسب

 آه و دریغ آن و من دلفروز

  (      434: 4944سعدی، )                    

 دوران جوانی بشد از دست من
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رسد در حسرت جوانی و حسرت این که  گذارد و به سن پیری می حافظ نیز وقتی که دوران خوش جوانی را پشت سر می

 :پردازد حال می گونه به حسب این. است لحظات خوش جوانی را ثبت نکرده

 محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چندحالی ننوشتیم و شد ایّامی چند                               حسب

 (442: 4942حافظ، )

ها،  ها و شیرینی ها، تلخی ها و بلندی ایست که نویسنده یا شاعر پستی نویسی نوشته یا سروده حال چه بیان شد حسب بنابرآن

ها ذکر  گونه که در مثال همان. ردآو زندگی روزانۀ خود را در تالمات روحی و عاطفی به رشته تحریر در می.. .ها و ها و پیروزی شکست

تر بر اساس شرح  نماید، بیش گری می های ادب فارسی جلوه هایی که بیشتر در سروده حال شود این نوع حسب شده مشاهده می

نونی و ها به عنوان راهنمای خوبی برای اطّالع بر احوال ک شود و می توان از این نوع سروده می زندگانی و اوضاع و احوال روز سروده

. کرد و از نظر انطباقی که با مراحل گوناگون و مختلف زندگی هر فرد دارد، شیرین و خواندنی است  خصوصیّات زندگی شاعر استفاده

است و کمتر  نویسی بین شاعران روشی معمول و سنتی  شایع شده حال توان گفت، حسب ها می با توجّه به گستردگی این نوع سروده

 .حالی از خود بیان نکنند حالی ننویسند و شرح می توان پیدا کرد که به نوعی به اقتضای حال و زمان حسبکسی از شاعران را 

 "حال حسب"گونه آثار در اصطالح  این»: است و در این باره می گوید حال نامیده ها را حسب دکتر غالمحسین یوسفی این نوع نوشته

است، نویسنده بیشتر به ذکر وقایع و مشاهدات خود بپردازد یا به شرح احوال و تجارب  شود و خود انواعی دارد، مثالً ممکن می نامیده

ها متفاوت خواهد  اش چیست، کیفیّت و اهمیّت این نوشته ای است و نظرگاه و عالقه که از چه طبقه و عوالم خویش و نیز بسته به این

 (962: 4912یوسفی، )  «.بود

هاست و بسیار واضح  ها و نامرادی های شخصی و اتفاقات ناگوار و ناکامی ها نیز همین تألمات روحی و گرفتاری حال دلیل پیدایش حسب

شده، ذکر کردیم، شاعران  که در ابتدای مطالب ارائه طور همان. شود گونه تألمات می انسانی در طول زندگی خود دچار این است که هر

 . اند پرداخته "حال حسب"های متفاوت با موضوعات متنوع در قالب شعر و نثر، به بیان  های گوناگون به شیوه و نویسندگان در دوره

حال پرداختند و در  های جدید به طور آزادانه به حسب اصر و بخصوص سهراب سپهری با شیوهدر دورۀ معاصر هم شاعران مع

 .هایشان حتی احساسات شخصی را بسیار واضح و روشن بیان کردند سروده

  سهراب سپهری

پدر سهراب . ا آمددر کاشان به دنی 4911مهرماه  43سپهری در . های شاخص ادبیّات معاصر ایران، سهراب سپهری است یکی از چهره 

سهراب سپهری، تحصیالت ابتدایی را در . بود«فروغ ایران»جبین سپهری کارمند ادارۀ پست و تلگراف کاشان بود و مادرش، ماه ...اسد ا

. وی پس از دورۀ دانشسرایی مقدماتی، به آموزگاری پرداخت». گذراند« شهیدمدرس»کنار خانوادۀ هنردوست خود و در دبستان خیام 

فعاالنه به شعر، نقاشی و سفرهای هنری در کشورهای  4992از سال . ا در رشتۀ نقاشی دانشکدۀ هنرهای زیبا ادامه تحصیل دادبعده

 (223: 4944روزبه، )« .اروپایی و آسیایی پرداخت

ا به وجود سهراب سپهری شاعر و نقاش چیره دستی است که با توأم کردن دو هنر شاعری و نقاشی توانسته است، سبک جدیدی ر

هر چند اشعار اولیّه سپهری بسیار قوی و زیبا . آورد که نام و آوازۀ خود را هم در میان نقاشان و هم در میان شاعران،  نمایان سازد

شاید در شمار اوّل، زیباترین پروازهای سپهری در اوج آسمان شعر ». گیرد نیستند، امّا بعد از مدتی زیبایی اشعار سپهری اوج      می

معاصر، پیش از شمارۀ انگشتان دو دست نباشد و در تأمّل دوم به بیست هم نرسد و امّا او با سرودن سه مجموعه صدای پای آب و 

گمان در رودخانۀ ابدیّت کالم، جاودانه خواهد ماند و دوشادوش نیما و فروغ و شاملو و اخوان و دیگران در  حجم سبز و مسافر، بی

« .های ادبیّات مکتوب فارسی کرانِ افق وان شعر زمان ما سفر خواهد کرد، سفری خوش و سرسبز تا بیکشتزار هنر، پیشاپیش کار

 (44: 4943ثروتیان، )

، (4941)، شرق اندوه (4941)، آوار آفتاب(4992)، زندگی خوابها، (4991)های، مرگ رنگ  از مجموعه: اشعار سهراب سپهری عبارتند

جمع «هشت کتاب»، که در کتابی تحت عنوان(4936)، ما هیچ ما نگاه (4946)، حجم سبز (4944)، مسافر (4949)صدای پای آب 

 .است آوری شده

 .در بیمارستان پارس تهران درگذشت4933سرانجام، سهراب سپهری در اوّل اردیبهشت ماه سال
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 های سهراب سپهری حال موضوعات حسب

 (خلوت): تنهایی -4

ادبیّات فارسی به آن  در است که نه تنها بحثی تنهایی  .تنهایی استاب سپهری، موضوع های سهر حال حسب  پر کاربردترین موضوع

تنهایی وضعیتی است  .دهنده باشد انسانی آزار تواند برای هر زندگی عادی هم می ترین مشکلی است که در دهنده بلکه آزار ،اشاره شده

 این البته باید به .کند می با مشکالت فراوانی روبرو انسان را د ونمای کالفه می خسته و ید شخص راآ که هرگاه برای شخص پیش می

طریق  پیوسته از ی که ایمانی قوی دارند ویها انسان زیرا نیست،ز دردسرسا های خداجو تنهایی برای انسان ،مطلب توجه داشته باشیم

 .آورند پناه می از فضای تنهایی اطرافشان به خداوندهمچنین  تنهایی درون خویش و حس ارتباط دارند از خدای خود نیازعرفانی با و راز

به  ،است ت بخش بودهلذّی او هم براۀ گا و  گردیده اواوقات موجب رنجش ۀ گاکه  سهراب، شعر خلوت گزیدن در این حس تنهایی و

 ها خلوت در آن و یکه حس تنهایهای سهراب را  حال هایی از حسب نمونه. است ش دیده شدههای حال حسب های گوناگون در شیوه

سهراب  .شدنی نیست جدا او از است و سهراب همراه شده صفتی است که باب سهرا شعر تنهایی در .نماییم می ذیل ذکر در نمایان است،

سخن  بسیار دهد، دست می تنهایی به او که در ،احساساتی از و های درونی خود حالت از تنهایی خود و مجموعه اشعارش از در

 شعر در که ما باشد  زیباترین تنهایی ترین و تنهایی سهراب شیرین شاید تنهایی خوگرفته است و که سهراب به توجه به این با .است گفته

آن  اگر ،فراموش کند او تنهایی خود را کنار در خواهد می یابد و می اوقات انسان کسی راۀ این وجود گا با ، سراغ داریم گو شاعران پارسی

 :قبل خواهدگردید از نباشد انسان تنهاتر نظر وحی موردهمان جفت ر فرد

 (443: 4944 سهراب،)                                                                      .           ام شده تنهاتر تو کنار

 ،ببخشد را وسعت بیشتر گی تنهایی خودکه دوست دارد این بزر ،فراگرفته را او تمام وجود حدی به زرگ است وب تنهایی سهراب بسیار

 اش را بزرگی تنهایی برای وسعت تنهایی بزرگ، هایش بیان می کند و حال حسب صفت بزرگ در تنهایی را با ۀبه همین دلیل مرتب واژ

 :کند می تکرار

 (933 :همان)                                                     .   برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است تا بیا

میان جمع به سوی تنهایی از دوست دارد  ندارد و را هیچ چیز که تحمّل هیچ کس و شود تنهایی می آن چنان غرق درۀ سهراب گا

 :دوبر

  امشب چمدانی را باید/  امشب بروم باید 

                                                                                                       (963: همان)                                                  ...و/   دارد بردارم پیراهن تنهایی من جا ۀکه به انداز

ی احساس تنهای نشسته و تنها خود دست دور در شاعر .کند بیان می طلبی درون را آرامش جویی و انزوا حالتی رمانتیک، سهراب با

 «.کرد تر منؤعرفان م گرایی آمیخته با را به درون مردمی او ی ونهضت ملّ شکست در اامّ شکست نبود، چه شاعر سپهری اگر» .کند می

 (31: 4944 عابدی،)

 :است گونه بیان کرده این شعر در اش را سهراب این تنهایی

 (423: 4943سهراب، )                                       .ام نشسته دست خودم تنها دور در/  مشتی خاک کنار

 شن نورم و از من پر: است نمایان ساخته شعر های گوناگونی در را به شیوه احساس درونی خود احساس نموده و سهراب تنهایی را

                                                                                             .چه درونم تنهاست آن سایه بزرگی در پرم از /  موج از رود پل از راه از پرم از/  درخت و دار از پر و/ 

                                                                                    (914: همان)

او همین مفهوم را هنرمندانه در شعرش به شکل زیر خواهد که تنهایی او را به هم نزنند،  سهراب خیلی ساده و صمیمی از دیگران می

 نرم و آهسته بیایید، / آیید  به سراغ من اگر می: است بیان کرده
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                                                                      (923: همان)                                                         .  چینی نازک تنهایی من/ که ترک بردارد   مبادا

به  گردد و برای تنهایی خود دنبال جای خلوت می او .است اشعارش فراوان به تنهایی روی آورده سهراب سپهری شاعری است که در

نبال خلوت ابعاد گاه به د آن گیرد و می نظر بعادگونه درا زندگی را او. است خلوت همراه ساخته با شعرش تنهایی را درۀ گا، همین دلیل

 :گوید می گردد و زندگی می

 روان کنیدم دنبال بادبادک آن روز/  به هم بزنید های شعور مرا دربچه/  نفس تنهایی در و

                                                                                               (912: همان)                     .به من نشان بدهید/  مالیم را«هیچ»حضور/  .به خلوت ابعاد زندگی ببرید مرا

                                                                                          (افسردگی) :خستگی -1

 حد سبب خستگی بیش از .خستگی استموضوع هستیم  که پیوسته با آن روبروسهراب، های  حال حسبهای  موضوع دیگر ازیکی 

بیان  ها آن ۀتوضیحات مختصری دربار ایم و هم مترادف گرفته با افسردگی را  خستگی و به همین دلیل ما .شود می افسردگی نیز

غلبه  جسم او خستگی بر باشد، فرصت استراحت نداشته ،شخص روحی به انسان هجوم بیاورد و جسمی و ،کاری گاه فشار هر .ایم کرده

  نیزسهراب  .که شخص دچار افسردگی شود ،شود روح سبب می این خستگی جسم و .نیز آزرده گردد شود که روح او سبب می ویافته 

همین که  .مشکالت قدمی بردارد حلّ که در ، تکاپو بوده تالش و جامعه پیوسته در اجتماعی حاکم بر سیاسی و، ت اوضاع نامساعدبه علّ

افسردگی   احساس او که ،گردد مدتی سبب می از این خستگی بعد وود ش خستگی می دچار ،ددگرد می ثمر واقع بی او  کوشش و تالش

حالش بیان  گونه در حسب سهراب افسردگی را همراه با خستگی این. ندگی بیرون آوردزسر و حالت شاد از را این افسردگی او وکند، 

 : است کرده

 ایی خستهپ راه دوری است و/  من افسرده شب سردی است و

 ( 92: 4943 ،ابسهر)     .                                                       چراغی مرده تیرگی هست و

 خیال -9

. شود خواب دیده می صورتی که دربه معنی، وهم، گمان و همچنین خیال  .استسهراب  های حال حسبازموضوعات خیال یکی  موضوع   

 .ادبیّات خیال معنی خاصی دارد در اامّ .بردارد دردیگری نیز  معانی گوناگون ه ذکر شد،هایی ک خیال عالوه بر مضمون

تصویر  ال باخیّ» :است گونه تعریف کرده این ال رااین کتاب خیّ در او .فارسی شعر کدکنی کتابی دارد به نام صورخیال در دکترشفیعی

 (41: 4911 شفیعی کدکنی،) «.ای عاطفی همراه است نوعی تجربه است که اغلب بازمینه

 های گوناگونی را خیال شکل تواند از کس می هر بنابراین ،عاطفه است آمیخته با ۀخیال تجرب ،آید می این تعریف بر همان طوری که از

عارش اش بیشتر سهراب سپهری که در .های گوناگونی به کاررفته است خیال به شیوه موضوع نیزسهراب، های  حال حسب در. تصور نماید

شعرش به گونه در  این ال راخیّ موضوعو  پرداخته،این تنهایی به خیاالت گوناگون  در او است، فراوان به کاربرده تنهایی را موضوع

 :است کاربرده

 سال است هزارها -قایق مسافر -من و/  های جهان قایقی است آب در/  کنم یخیال م/   .سفرم در هنوز

                                                                               .رانم پیش می و/  خوانم های فصول می به گوش روزنه/  ازنده دریانوردهای کهن ر سرود

 (231: 4943 سهراب،)                                                                                             

 /  می دانم/  .لیاچه خیالی چه خی  :گوید می پندارد و بیهوده می را دیگر خیال خودجایی  سهراب در
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                                                            (262-469:همان)                   .    استۀ ام حوض نقاشی من بی دانم، خوب می/  جان است ام بی پرده

 :سراید که یم رهاند و شهر خیاالت می ای است که خود را از در چنین مواقعه. ی از خیال بافی خسته می شوداوقات سهراب سپهرۀ گا   

 (269: همان)                                                    .شهر خیاالت سبک بیرون را بستم رفتم از بار خود

 دلتنگی  -1

 کیفیت دلتنگ، حالت ولغت به معنی  در دلتنگی. است دلتنگی موضوعسهراب، های  حال حسب های موضوعیکی دیگر از 

مشکالتی  اثر که بر استناراحتی  غم و معنی اندوه و دلتنگی، بهاصطالح  در اامّ. رود ی به کار میتنگدل ماللت، غمناکی، اندوهگینی،

احساس ، غمگین شود ناراحت و...عشقی و عاطفی، روانی، روحی، نوع مشکل جسمی، هرگاه انسان به دلیل هر .آید برای انسان پیش می

درون  نماید، دار خدشه این احساسات را ،ای مسئلهگاه هر و قوی هستند احساسات درونی انسان بسیار .کند گرفتگی می دل دلتنگی و

های روزمره هم فراوان به گفتار دلتنگی در موضوع .گویند که اصطالحاً به این حالت دلتنگی مید شو ناراحتی می اندوه و دچار ،انسان

 امورات زندگی، خستگی از یا بی وفایی معشوق، اثر بر تی، یادست دادن موقعیّ به دلیل از یا فراق دوستی، از انسانۀ گا .رود کار می

  .گردد دلتنگی می دچار می شود و آزرده خاطر

 که به تنهایی انس گرفته و او .کند ی میاشعارش فراوان احساس دلتنگ شاعران معاصری است که در از سهراب سپهری نیز

دلتنگی  .کند احساس دلتنگی می و شود این تنهایی دوست داشتنی خسته می اوقات ازۀ گا است، نامیده همدم خود و یار تنهایی را

ۀ توج آن است چه در هر به اطرافش و شود وقتی  دلتنگ می او گردد، نمی   که هیچ چیز موجب شادی آن  سهراب به حدی است

  دلتنگی بیرون بیاید و این تنهایی و از شود که او هیچ عاملی سبب نمی ...کند و حس نمی صداقت را بیند، نمی را ها زیبایی ندارد،

 .است دلم عجیب گرفته/ دلم گرفته  :گوید می گیرد، که دلش می ،دم همان

 .برند رم میس از هوش ها رنگ دامنه و/  کردم فکر تمام راه به یک چیز

 (243: همان)                                                                .بود ها گم اندوه دشتر خطوط جاده د

 :که کند، دیگری بیان میۀ به شیو دوباره همین مفهوم دلتنگی را و

 دلم عجیب گرفته است/  دلم گرفته

 خاموش ودش نه این دقایق خوشبو که روی شاخه نارنج می/  هیچ چیز و

 گل شب بوست/  برگ این سکوت میان دو نه این صداقت حرفی که در

 رهاند نمی/  هجوم خالی اطراف مرا از نه هیچ چیز

 !ای دارد ساده چه ابعاد برای فکر،/  اتاق خلوت پاکی است

  .است دلم عجیب گرفته

 (243: همان)                                                                                           .خیال خواب ندارم

 .آن است توجه ندارند که در ،هایی پدیده و ت دلتنگی سهراب این است که اطرافیانش به این جهان زیباعلّ ها بعضی وقت

زبان  با را تنگی خوداین دل و شود می دلگیر بسیار او، گیرند جدی نمی های طبیعت را که همنوعانش زیبایی بیند هرگاه سهراب می

 :گونه بیان می کند شعرش این در شیرین
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 مردم این ناحیه صحبت کردم بازترین پنجره با من که از/  امشب بروم باید

 عاشقانه به زمین خیره نبود هیچ چشمی،/  جنس زمان نشنیدم حرفی از

 گرفتیک مزرعه جدی ن سر ای را هیچ کس زاغچه/  .دیدن یک باغچه مجذوب نشد کسی از

 (933: همان)                                                                         .دلم می گیرد من به اندازه یک ابر

 (انتظار) :سردرگمی -0

های  حال حسب درانتظار آن یعنی  مترادف سردرگمی با موضوع .سردرگمی است ،های سهراب حال های حسب دیگر موضوع از

اجتماعی  سیاسی و اع نامساعدوضا حدودی اشاره کردیم، قبلی هم تا های موضوع که در همان طور .است به کاررفته فراوانسهراب 

 ...ها فقانخ بی عدالتی و و ناراحتیو  ها غم بگیرند و احساسات قرار تحت تأثیر شاعران معاصر هک شاعران معاصر سبب شده بود ۀدور

 ،شاعران آزادی کامل نداشتند  بود، آور ن خفقا جامعه فضایی محدود ور که فضای حاکم ب ییجا آن از .بکشند ویرصشعرشان به ت در را

فاده نمایند تهایی اس سمبل نمادها و از بیشتر بود که شاعران معاصر این عامل موجب گردیده، دهند بروز آشکارا که احساساتشان را

 شد احتیاطی سبب می ترین بی کوچک زیرا ،نبود ای همین امر هم کار ساده اامّ .به گوش مردم  برسانند تا بتوانند رمزگونه پیامشان را

 بعضی از در که شاعران بودند عوامل دیگر دست به دست هم داده این عوامل و ،نشود داده ها تی به آنکه اجازه هیچ گونه فعالیّ

 کوشش فراوان، تالش و وجود با نرسیدن به اهدافشا برای ها آن شود، که عاقبت کارشان چه می، دنندان سردرگم شوند و ها زمینه

کرد و  شد و حتی انتظار بیهوده نیز او را دچار سردرگمی می اوقات سردرگم میۀ ند، سهراب نیز گاشد تشویش سردرگمی می  دچار

 . برد حالش به کار می سردرگمی را به شیوۀ انتظار بیهوده در حسب

 و داند امری بیهوده می، و هیچ امیدی به آن نیست، شود آن زنده نمی ۀکه مرد ،بریق کنار را کشیدن سهراب سپهری انتظار

 :گوید می

 (423: همان)                                                                 .چه بیهوده است انتظار قبر، کنار

 را او و آورند هجوم می گوناگونی به او بارها افکار ،برد می خلوت به سر مرتب در بس به تنهایی خوکرده و سهراب سپهری از

چه کسی  و نمی داند به کجا و کند گم می هدفش را و سردرگمی سهراب به حدی است که بارها خود .نمایند سردرگمی می دچار

این پنجره که به  از و حظه بعدل از/  ترسم می/   ام گم کرده اوج خودم را:گوید می و ترسد گم کرده می را که خود این از، او پناه ببرد

 (426: همان)                                                                                .وده شدشاحساسم گ روی

 عالم دیگر را از خود زیرا خودش هم اطمینان ندارد، ۀا به گفتامّ، کند اهل  کاشان معرفی می خودش را جایی دیگر سهراب در

 :گوید و می کند بیان می این مفهوم را به شکل زیر او داند، می

                                                                                  (214: همان).                                            من گمشده است شهر/  .من کاشان نیست شهر/  امّا اهل کاشانم،

 او .است هدفش برایش نامشخص مسیرش و و کند اش اشاره می هایش مرتب به سردرگمی حال الی حسب البه در سهراب

 :کند شعرش بیان می گونه در این سهراب این مفهوم را انجام دهد، خواهد چه کاری می و رود به کجا می داند دقیقاً نمی

 دنشان قدم ناتمام خواهدمان کجا/  برد؟ می به کجا سفر مرا

                                                                            (231: همان)                                            شد؟ گشوده خواهد/  های نرم فراغت کفش به انگشت بند و

  (شوق شادی،) :شادمانی -6
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 ما به کار شاعران شعر شوق در های شادی و مترادف که همراه با شادمانی است موضوع سهراب،های  حال حسب موضوعات یکی از

دانند که موضوع  خورده می شکست شاعرانی ناامید و را شاعران معاصر منتقدان ادبی ما، بیشتر نویسندگان و چند هر .است رفته

این شاعران  ت اشعاردقّ با ا اگرامّ .ستآزاردهنده ا کننده و موضوعات ناراحت کالً و اندوه غم و ناامیدی و اشعارشان بیشتر یأس و

 مطلب به این ولی این، دارند، شاعران معاصر شعر را در موضوعات غمگنانه بیشترین بسامدگرچه  شویم که می متوجه ،شود بررسی

 ،راب انجام دادیمشعر سهکه در  ، تحلیلی بلکه با ندارد،د ای وجو هشادمان شادی یامفهوم هیچ معاصر، شاعران  شعر نیست که در معنا

درونی انسان که شادی  به هرحال این احساس و  هایش اشاره نموده حال حسب موضوع  شادی دربه  سهرابیم که یصراحت بگو با باید

توضیح  شادی است، ۀکه دربردارند سهراب، شعر های از قبل از پرداختن به نمونه .است شده بروز دادهۀ گا نیز گهاو  در شعر ،است

 .پردازیم می ها سپس به ذکر نمونه کنیم و شادی بیان می وضوعم ۀدربارمختصری 

این  در  و شود می آشکار شخص پیش رود، مراد قوف بر لحظاتی که امور درونی انسان است که در احساسات یکی از شادی،

 و باشد  زندگی به کام او ورام ببرد و آسایش به سر رفاه و شخصی وقتی در هر .خوشحال است و گویند که انسان شاد حالت می

زندگی ر انسان همواره د .شود شعف می و شور در غرق ود بر ت میزندگی لذّ از و گردد می مسرور شادمان و شود، مرادش برآورده

 هایی که داشت و سختی تمام مشکالت و با سهراب،  .یداخوشحالی نم که احساس شادی و ،ممکن است لحظاتی برایش پیش بیاید

و  ،شد شادمان می که خوشحال و د،مآ پیش می اومسائلی در زندگی ۀ گا اجتماعی جامعه، نامساعد سیاسی و اوضاع  دوجو با

 .نمود میهایش مطرح  حال حسب در شادمانی  را

که سهراب شاعری است  این وجود با .شود دیده می اسهراب سپهری آشکار شعر دریم گوناگونش هامف شوق همراه با موضوع

 :گوید این باره می در و نماید سرفه می دچار را روح او شود و می پدیدار روح او شوق درۀ ا گاامّ اند، احاطه کرده را تنهایی او وکه غم 

 کم سال است روح من/   جهت تازه اشیاء جاری است روح من در

 (219: همان)                                                              .گیرد اش می سرفه شوق، ازۀ روح من گا

 : آن است مال اوست چه در آن همه دنیا و شوق احساس می کند، که از، شود ای خوشحال می هسهراب به اندازۀ گا

 .آسمان مال من است/  باشم هستم، کجا هر

                                                                                                                                                        .                                                 مال من است زمین، عشق، هوا، فکر، پنجره،

   (213: همان)                                                                            

 عاشقی -7

جایی که عشق در نهاد آدمیان وجود دارد، کمتر  ازآن. عاشقی است سهراب، موضوعهای  حال حسب های مضمون از دیگر یکی

اش زن باشد یا مرد، احساس  رسد، خواه نیمه آدمی وقتی به نیمۀ خود می». شود که از عشق در وجودش اثری نباشد انسانی پیدا می

خواهد یک لحظه از نیمۀ خود جدا شود و همۀ عمر را حاضر است با  ر بتواند، نمیکند و اگ رقابت، محبت، دوستی و خویشاوندی می

 (42: 4944افالطون، )« .تواند علّت را برای شما بگوید امّا اگر سوال کنی نمی. معشوق بازیافتۀ خود بگذارند

 در چند پرداختن به عشق ره ،ترین بنیاد عرفان است ترین و مهم عشق همواره یکی از موضوعات اصلی شعر فارسی و عالی

هیچ گاه پرداختن به آن در شعر فارسی فراموش    اامّ، است بنا به شرایط خاص اجتماعی متفاوت بوده های مختلف شعر فارسی، دوره

 .است نشده

                                                                     «.آفرینند پرشکوه می های زیبا و عشق های بلند، احساس های بزرگ و دل» :دنیگو عشق می ۀشریعتی دربار علیدکتر

 (431: 4911 شریعتی،)
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 شهوت دارد و ۀجنب نامعقولی است که بیشتر غالباً بسیار شدید و ۀعشق مجازی عالق. عشق گاه مجازی است و زمانی حقیقی

 تیاق به لقای خدای متعال و معرفت ذات حق را دراش دهد و ق سوق میحبه معرفت جمال  عشق حقیقی عشقی است که انسان را

عشق چه از  موضوعات فارسی ای از ادبیّ هر دوره در. شود می پردازد عاشق نامیده انسانی که به عشق می .آورد انسان به وجود می

جودش در دل انسان واجب رساند، و عشق معنوی، که انسان را به خدا می. است به کار رفته معنوی بسیار ۀمجازی و چه از جنب ۀجنب

کند، سخن زیبایی بیان  عین القضاه همدانی در کتاب تمهیدات، تمهید اصل ششم، که حقیقت و حاالت عشق را بیان می. است

عشق بنده را به . ای عزیز به خدا رسیدن فرض است، و البد هر چه بواسطۀ آن به خدا رسند فرض باشد به نزدیک طالبان»: اند کرده

 (31: 4919القضاه همدانی،  عین)«  .، پس عشق از بهر این معنی فرض راه آمدخدا رساند

معاصر و بخصوص شعر  شعر .است عشق همواره بر تارک آثار ادبی درخشش داشته مضون ات پر افتخار ایرانر تاریخ ادبیّد

 . نیز از حضور عشق خالی نیست سهراب

 با اندوه همراه ساخته است و گاه عشق را، است ای متفاوتی به کاربردهه هایش عشق را با دیدگاه الح حسب سهراب سپهری در

 :گوید می این مورد در

 برد،  ها به وسعت اندوه زندگی مرا/ عشق  تنها عشق، و

 (241: 4943 سهراب،).                                                         به امکان یک پرنده شدن مرارساند

که کارهای عجیبی انجام  بیند می عشق را و بخشد یمت گاه به عشق شخصیّ و داند دست می دور در ق راعشۀ سهراب گا

 :دهد می

  :روی زمین دیدم در چیزها 

 (263: همان)                                                                   .رفت به بام ملکوت عشق می آن، نردبانی که از

 (غم ابدی حزن، ،ندوها) :غم -3

اندوه  موضوع غم و است، هبرد شعرش به کار در ،شاعران معاصر و بخصوص سهراب سپهریموضوعی که  ترین اساسی یکی از 

  ۀدور در اامّ است داشته شاعران ایرانی وجود شعر های گذشته تاکنون همواره در طول دوران که در  اندوه موضوعی بوده غم و .است

های  ابه شیوه جامعه غم ر اجتماعی حاکم بر شاعران تحت تأثیر مسائل سیاسی و و گیرد رنگ دیگری می اندوه معاصر غم و

کنیم  غم عنوان می مورد در را مطالبی ابتدا کنیم، ذکر را سهراب های شعر که نمونه این قبل از .اند خود به کاربرده شعر گوناگونی در

  .پردازیم میسهراب  ۀسپس به تحلیل شعرهای غمگینان و

 مسائل .دهد می تحت تأثیر قرار دالیل گوناگونی شخص را بر بنا ههاست ک حساسات درونی انسانا اصطالح یکی از غم در اامّ و

آزرده  انسان را وجود...اقتصادی و مذهبی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، که به دلیل شخصی، ،هایی رنج و دردها و مشکالت و

 را با این غم درونی خود و گیرد و وجودش غمگین شود احساس انسان تحت تأثیر این مشکالت قرار که دوش سبب می نمایند، می

 که وجود اند هایی بوده شاعران انسان تاریخ،طول  که در باتوجه به این .دهد بروز (...و ، گریهغصه اشک، حزن،) :هایی مانند معنی

به  را خودهای  ناراحتی غم و و اند گر تحت تأثیر احساسات قرار گرفتهشخص دی از هر ره بیشتراهمو، اند حساسی داشته لطیف و

 ۀدور هر فضای جامعه از اجتماعی، سیاسی و نظر که ازفارسی،  ات معاصرادبیّ در .اند ساخته آشکار خود شعر های گوناگونی در شیوه

 درگرفتند و غم را اسات درونی قرارتحت تأثیر احس ،سپهری ، شاعران معاصر، همچنین سهراباست بودهتر نامساعد دیگر

  .اند برده کار هایشان  به حال حسب

ۀ سهراب گا .برد می فرو اندوه  در را تنهایی او ،به عبارتی یا رود تنهایی به سراغش می است که درۀ اندوه سهراب سپهری اندو

 ،من به دشت اندوه: / رفتم من به مهمانی دنیا .:دهد به سوی روشنایی سوق می را که او داند اندوه عرفانی می یک نوع را اندوه خود
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 (26: همان)                                              .      من به ایوان چراغانی دانش رفتم/ ، به باغ عرفان من

 حزن رامضون این  مختصر بسیار و کند میۀ زندگی همرا در را ره اواداند که همو را غمی می اندوه خود سهراب حزن و       

 :برد می شعرش به کار در

                                                                                      (246: همان)                       .      شد شنیده خواهد/  به ابد که این ترنم موزون حزن تا/  کنم می فکر و

لحظه به دلیل مسائل  بلکه هر ،شود کم نمی نه تنها گیرد، فرامی را او لحظه وجود هرسهراب غمی است که  شعر غم در

 :کشد می گونه به تصویر شعرش این در را غم تنهایی خود او شود، گوناگون غم سهراب بیشتر می

      شت                   ذازسردیوارگ ای سایه/  من آدم ها ماندند ز دور   /جاده عبور از کنم تنها می

 (92: همان)                                                                       .      م هاغ بر غمی افزود مرا

 شعر گونه در این غمناکی غمش را غمناک است و خود که داند موجودی می غم را به غم شخصیت بخشیده،ۀ سهراب گا

 .سراید می

 دل به   هست  غم  را دیگران  /مثل این است که شب نمناک است 

 (همان).                                                                                           غمی غمناک است لیک، غم من،

اب اضافه کنیم که سهر این مطلب را های درونی سهراب اشاره کردیم، باید احساسر تنهایی، ب وضوعم طوری که در ن هما

این غم او، غمی  شود و اندوه می غم و تنهایی دچار از جداست، میان ماست ولی تنهاست و دنیای ما از شاعری تنهاست، دنیای او

 :گوید غم ابدی می ۀسهراب خیلی مختصر دربار .همه جا همراه اوست در ابدی است که همیشه و

                                                                        (423: همان)                                                                         .ت غمابدیّ /شنوم می سنگ را 

 (بانگ) :فریاد -3

. های هم معنی خود مانند بانگ به کار رفته است های سهراب سپهری است که با عبارت حال موضوع فریاد یکی دیگر از حسب

های گوناگونی، که  بر حسب احساس. گیرند های گوناگون در جایگاه مناسب شعر قرار می های هم معنی فریاد بنا بر موقعیّت موضوع

 . رود تر به کار می مالیمۀ تر و گا های کوبنده با معنیۀ دهد موضوع فریاد هم گا به شاعر دست می

 تاریک و شبی بسیار که این شب، آرد ه دل بانگ برت خواهد از می آید و تاریکی شب به ستوه می هراب سپهری ازس

 :  دهد می گونه سر حالش این حسب در را بانگ خود وا: کننده است ناراحت

                 (92: همان)                                                     .تاریک است شب چه قدر وای/  دل دم این بانگ برآرم ازره

 فکر -45

فکر  به معنی اندیشه است و از مضمون آن در . های سهراب سپهری، موضوع فکر است حال های حسب گر از موضوعیکی دی 

های گذشته نیز فراوان سخن به  گوی در قرن از فکر در شعر و نثر ادیبان و شاعران پارسی. است موارد گوناگون بسیار استفاده شده

  :گوید نظامی می. است میان آمده

 (                                            3: 4944نظامی، )ت و ختم سخن          نام خدای است بر او ختم کن                             فاتحه فکر 



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

319 
 

سهراب سپهری فکر خود را در شعرش به شیوۀ مبهمی به کار . های سهراب هم به موضوع فکر اشاره شده است حال در حسب

                                     :گوید برد و می می

                                             (92: 4943سهراب، )          .قصه ها ساز کند پنهانی/ بی خبر آمد تا با دل من /  فکر تاریکی و این ویرانی

کند، او  وست و در گوش او نجوا میکند که صدای حزن و اندوه همیشه و تا ابد همراه ا سهراب در جایی دیگر فکر می 

 :                                                                  سراید موضوع فکر را به شیوۀ زیر در شعرش می

 (246: همان)                              .خواهدشد شنیده/  این ترنم موزون حزن تا به ابد/ کنم فکر می

 قناعت -44

حرص و طمع و تقدیر و  ،تالش ،های سهراب است که با مفاهیمی از جمله رزق حال های حسب دیگر از موضوع قناعت یکی 

از طرفی . دین مبین اسالم فرد را برای به دست آوردن رزق و روزی خود ترغیب به تالش و سعی می کند. سر نوشت نیز ارتباط دارد

خداوند در قرآن کریم سوره . رساند دارد و روزی همه جنبندگان را خداوند میفرموده است، خداوند روزی همه مخلوقات را برعهده 

 «                         .دهیم فرزندانتان را از ترس گرسنگی نکشید ما روزی آنها و شما را می»: فرمایند می 94اسرا آیه 

 (94اسرا،  ،قرآن کریم)                                                                                                     

و در این کام بخشی و ». داند سهراب سپهری شاعر معاصر، قانع بودن در زندگی را نتیجه ترک کام خود و کام بخشی می

یاهان طبّی را یک دانم این گیاه طبّی چگونه است و گ ترک کام من است که به سیبی خشنودم و به بوییدن یک بوته بابونه، و می

–نه دو یا چند آینه –کنم، خرسند و قانع هستم و یک آینه  و من تنها زندگی می. ام شناسم، با طبیعت انس و الفت گرفته یک می

است و آینه مظهر دوستی و صمیمیت است  ام و نگاهم برای دیدن خودم بوده بستگی پاک دارم و هرگز با ناپاکی در آینه نگاه نکرده

 (449: 4944ثروتیان، )« .دهد و یکی بس است ت را به من نشان میکه حقیق

 :                                       کنیم بندی از آن را ذکر می او دربارۀ قانع بودن در زندگی شعر زیبایی سروده که برای نمونه

                                                                          و به بوییدن یک بوته بابونه                       /  من به سیبی خشنودم  

                            (214: 4943سهراب، )                                           .   بستگی پاک قناعت دارممن به یک آیینه، یک  

 مذهب  -41

است و سر انجام او  خداوند انسان را برای اهداف عالی خلق کرده. هری استهای سهراب سپ حال های دیگر حسب ذهب از موضوعم

 .ناگونی وجود دارد تا انسان را در رسیدن به اهداف عالی یاری نمایدوهای گ در این عرصه پهناور هستی مذهب. گرداند را به خود باز می

زیبایی، عشق پرستش، جهان بینی و جوهر  :نه فلسفه ه شعر استن  آفرینش،سرود »: آنچه مذهب را می سازد، سرود آفرینش است

             (361 :4911شریعتی، )  «.و عشق، مفهوم خدا، طبیعت و انسان را تعریف می کند. سازد رازی است که شرق را و مذهب را می

ا سهراب سپهری، در ، امّاند مذهب، سخن گفته ات ایران همواره ازطول تاریخ ادبیّ شاعران و نویسندگان فارسی زبان ما در

داند و برای  سهراب سپهری، گاهی مذهب را از عالم باال می. است کرده ههای گوناگونی اشار به شیوه ،مذهب به  هایش حال حسب

                               :                          گوید رود و در این باره می که به مرز بی نیازی باال می تا این  ،دکن رسیدن به آن تالش و کوشش می

 تا ته کوچه شک/ رفتم از پله مذهب باال 



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

321 
 

             (263 :4943، سهراب)                                       .تا شب خیس محبت رفتم/  تا هوای خنک استغنا

مصرع »در شعر زیر  .کند میده  هها مشا مذهب و خدایی که او را آفریده، در تک تک پدیده وسپهری شاعر طبیعت است، ا

از  .بنامد «مسلمان»دهد که خود را  پنهانی به قرآن به شاعر اجازه می ۀاشار «من حبل الورید هاقرب الی نحن»آیه  هل ناظر است باوّ

معبد دارد  قانون گیاه منزل دارد، پس کل طبیعت جایگاه خداست و حکم روی آگاهی آب و پای کاج و ها و آنجا که در میان شب بو

                                                                           (22-29 :4913 ،صالح حسینی)« .و تمام عناصر آن حرمت دارد

                                                  :است گونه ذکر شده مفهوم بیان شده در باال، در شعر زیر این 

  .پای آن کاج بلند ،ها الی این شب بو/  :تدر این نزدیکی اس خدایی که و

 (261 :4943، هرابس)                                                         . روی قانون گیاه/ روی آب، 

  :کند گونه معرفی می ، مذهبش را این کند شعر زمانی که سرگذشت خود را بیان می اینسهراب سپهری در 

                                                                                            (همان).                               مادشت سجاده / مهرم نور،/ نمازم چشمه، جا/ ، ام یک گل سرخ قبله/ مسلمانم من 

که همه در تالش و کوشش  ددان تی را از یک گوهر میهمین شعر تمام عناصر طبیعت و جهان هس ۀدر ادام سپهری سهراب

. ای برسند که اختیار جهان در دست اوست، در این شعر گل سرخ  نیز تصویر مکرری از درخت است هستند تا به آن آفریدگار یگانه

امت گوی هم به قد ق گلدسته است، علف تکبیره االحرام گوی و موج  قبله گل سرخ است، سرو.  چشمه در ارتباط با آب است

االسود صورت استعاری روشنی  سپس حجر. گیرد قرار می  کعبه با آب و اقاقی و باغ در ارتباط .اند ترتیب در ارتباط با درخت و آب

تا به حقیقت برسند، حقیقت همان خدای الیزالی است که اختیار  ،شوند ها به هم متحد می به این ترتیب همه پدیده. شود باغچه می

  .شوند می گونه نشان داده ان و جهانیان در دست اوست و تمام مطالبی را که بیان کردیم، در شعر سهراب اینتمام جه

 /.جریان دارد طیف/ در نمازم جریان دارد ماه،/ گیرم ها می من وضو با تپش پنجره 

 وانم خ من نمازم را وقتی می/ .است ات نمازم متبلور شدههمه ذرّ/ !سنگ از پشت نمازم پیداست 

 خوانم،  علف می «االحرام تکبیره»پی /  ،من نمازم را/ .گفته باشد سر گلدسته سرو/ که اذانش را باد 

  /ام مثل نسیم، کعبه/ .هاست یقام زیر اقا کعبه /کعبه ام بر لب رود آب،/ .موج «قد قامت»پی 

                                                                 (همان)                                .استمن روشنی باغچه « حجراالسود»/ .شهر به شهر  رود می/ ،باغ به باغ  رود می

 مرگ  -49

شده و ناشناختگی و رازناکی ماهیّت آن در طول  آلود مرگ همواره بر سراسر فرهنگ انسانی گسترده سایۀ پر رمز و راز و ابهام

های مختلف فکری از جمله در شعر و ادب  فکّرات و تأمّالت متناقضی در زمینه مرگ، در عرصهتاریخ اندیشۀ بشر موجب پیدایش ت

اند و  ای و شناخت خود، از لونی دیگر به پدیدۀ مرگ نگریسته های اندیشه است و هر کدام از شاعران با توجه به پایگاه فارسی گردیده

سهراب سپهری با زبانی رمزآلود و استعاری . اند به جامعۀ بشری ارائه داده مفاهیم ذهنی خود را در قالب تصاویر و تعابیر گوناگونی

او . دهد که از مرگ نترسد کند و به خود امیدواری می سهراب مرگ را زندگی احساس می. است موضوع مرگ را در شعرش به کاربرده

 :است گونه در شعرش به تصویر کشیده این مفاهیم مرگ را این

 /مرگ وارونه یک زنجیر نیست / مرگ پایان کبوتر نیست  /و نترسیم از مرگ 
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 / مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد / مرگ  در ذهن اقاقی جاری است  

 / آید به دهان  مرگ با خوشه انگور می: / گوید مرگ در ذرّات شب دهکده از صبح سخن می

/ ودکا می نوشد ۀ مرگ گا/ چیند ریحان میۀ مرگ گا/ رک است مرگ مسؤول قشنگی پر شاپ/ خواند گلو می-مرگ در حنجرۀ سرخ

 / دانیم  و همه می/ نگرد  است به ما می گاه در سایه نشسته

 (213-241: همان)                                                   .             ژن مرگ استهای لذّت پر اکسی ریه

 هوش -41

د مقداری از آن ترین نیروی روانی است که هر انسانی از بدو تولّ نسان است و جالب توجههای فطری ا هوش یکی از استعداد 

 باهوش، دو به افرا  گیرند، مورد سنجش قرار می ها انسان  ،دبر همان مقدار معینی که در وجود اشخاص قرار دار را به همراه دارد و بنا

هوش یک معنی وسیع دارد و یک . باشد نیز میادراک  و شعور  فهم، به معنی هوش ..شوند کم هوش و تیز هوش تقسیم بندی می 

معنی محدود عبارت است از  مجرد و بهعداد درک معانی تاز بکار افتادن مجموع اس ،معنی وسیع عبارت استه ب، معنی محدود

طری، و هر کس هنگام زادن استعدادیست ف  هوش با تعریفی که از آن داده شد،. ل تازهئاستعداد سازش با وضع جدید و حل مسا

و د شود که دارای هوش سرشار هستن می هگفت ها آن ۀاین مقدار نزد بعضی مردم زیاد است و دربار. آورد مقداری از آن را با خود می

ه هوش در زندگی انسان نقش ب. می خوانیم کند ذهن، کودن و ابله  که صاحبان آن را چنان ،نزد برخی دیگر بر عکس بسیار کم است

 .پردازند که بفهمند، هر شخصی شایستگی انجام چه کاری را دارد، به گزینش هوش او می روان شناسان برای این. سزایی دارد

اند که افراد برای انجام دادن برخی از مشاغل نه تنها به استعداد کافی نیاز  های علمی نشان داده های گوناگون و پژوهش بررسی»

 (264 :4916 ،پارسا) «.درجات هوشی باال نیر برخوردار باشنددارند، بلکه  الزم است از 

با آن همه هوش و استعدادی که در نقاشی و شاعری دارد خیلی متواضعانه در شعرش به هوش خود اشاره  سپهری سهراب

 :حالش بیان نموده است را به شکل زیر در حسبموضوع او این  .کرده است

 روزگارم بد نیست /  اهل کاشانم

 (264: 4943سهراب، )                                               .سر سوزن ذوقی ،خرده هوشی ،نانی دارم تکه

 گیری نتیجه

 .پردازیم گیری می بندی اجمالی، به عنوان نتیجه در پایان این مقاله، به جمع

یاسی و اجتماعی جامعه، به حال، حاصل احساسات و عواطف شخصی است که شاعر با تأثیرپذیری از اوضاع س حسب

 . پردازد های گوناگون به آن می شیوه

های یکی از شاعران برجستۀ معاصر، سهراب سپهری انجام  حال در بررسی به عمل آمده در این مقاله که بر اساس حسب

راب را موضوع های استخراج شدۀ سه حال بیشترین موضوع حسب. حال استخراج گردید مورد حسب 442در مجموع تعداد  .گرفت

 .باشند مورد، می 442های سهراب، شعر نو نیمایی  حال کار رفته در سرودن حسب های به قالب. گیرد تنهایی در برمی

سهراب به . های سهراب سپهری است های ادب غنایی در سروده حال یکی از گونه بریم که حسب با توجه به آمار و ارقام پی می

حال به عنوان گونۀ  است و از حسب و بیداری انسان نسبت به زندگی خود و اوضاع اجتماع شدهۀ حال موجب آگا وسیلۀ سرودن حسب

 .است ها نسبت به مسائل گوناگون استفاده کرده ادبی، برای برانگیخته شدن احساسات و عواطف انسان

 پی نوشت
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ک مجموعه هشت کتاب سهراب  .سپهری ر های سهراب حال بیشتر از موضوع تنهایی و کاربرد آن در حسبۀ برای مطالعه و آگا .4

 92-423-421-491-262-263-241-912-911-963سپهری، صص،   

سهراب (هشت کتاب)ک مجموعه اشعار .های سهراب سپهری ر حال برای آشنایی و اطلّاع بیشتر از موضوع دلتنگی در حسب .2

 243-234-933سپهری، صص،  

هشت )مجموعه اشعار.ک.های سهراب سپهری ر حال کاربرد آن در حسب بیشتر از موضوع سردرگمی وۀ برای مطالعه و آگا .9

 219-213-216-234-236-914سهراب سپهری، صص،    (کتاب

سهراب (هشت کتاب)اشعار ک مجموعه .های سهراب سپهری ر حال بیشتر از موضوع شادمانی در حسبۀ برای مطالعه و آگا .4

 943-921سپهری، صص،    

 منابع و مآخذ

 .، چاپ چهارم، قم، انتشارات مطبوعات دینی4943ای،  قمشهۀ ترجمه الکریم،  قرآن .4

 .، ترجمه محمودصناعی، چاپ اوّل، تهران، انتشارات جامی، ضیافت4944افالطون، آریستو کلس؛  .2

 .، چاپ چهاردهم، تهران، موسسه انتشارات بعثت، زمینه روانشناسی4916پارسا، محمّد؛  .9

 .چاپ اوّل، تهران، انتشارات نگاه هنر در شعر نیما، ، اندیشه و4913ثروتیان، بهروز؛   .4

 .چاپ سوم، تهران، انتشارات نگاه ،(نقد و بررسی اشعار سپهری)، صدای پای آب 4943؛ _، ____  .3

 . به تصحیح بهاءالدین خرمشاهی،چاپ چهارم، تهران،انتشارات دوستان دیوان حافظ،، 4942الدین؛  حافظ، شمس  .6

، چاپ اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه تحقیق درباره ادبیات غنایی ایران و انواع شعر غنایی، 4946حاکمی، اسماعیل؛  .1

 .تهران

 .چاپ پنجم، تهران، انتشارات نیلوفر ،(نظری به شعر سهراب سپهری)، نیلوفر خاموش 4913حسینی، صالح؛  .4

شش دکترسیدالدین سجادی، چاپ نهم، ، به کودیوان خاقانی شروانی، 4944علی؛  بن الدین بدیل خاقانی شروانی، افضل .3

 .تهران، انتشارات زوّار

 .چاپ اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، لغت نامه دهخدا،4912اکبر؛  هخدا، علید .41

 .، چاپ اوّل، شیراز، انتشارات نویدانواع شعر فارسی، 4912رستگار فسایی، منصور؛   .44

با تصحیح و مقدمه از اسمعیل شاهرودی، چاپ اول، تهران، انتشارات فخر  دیوان کامل رودکی، 4963محمّد؛  رودکی، جعفربن .42

 .رازی

 .چاپ اوّل، تهران، انتشارات روزگار ، ادبیّات معاصر شعر ایران،4944روزبه، محمّدرضا؛  .49

 .، چاپ اوّل، تهران، انتشارات سرای آرتیمانمجموعه اشعار هشت کتاب، 4943سپهری، سهراب؛  .44

 .به تصحیح رشیدیاسمی، چاپ دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر دیوان مسعودسعدسلمان، 4962سعدسلمان، مسعود؛  .43

 .، به تصحیح محمدعلی فروغی، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات محمد،کلیات سعدی4944سعدی، مطلح الدین؛  .46

 .، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات چاپخش، هبوط در کویر4911شریعتی، علی؛  .41

 .، چاپ چهارم، تهران، انتشارات آگاهصور خیال در شعر فارسی، 4911درضا؛ شفیعی کدکنی، محمّ .44

 .، تهران، انتشارات میترا(ویرایش چهارم)انواع ادبی، چاپ چهارم، 4943شمیسا، سیروس؛  .43

 .، چاپ دهم، تهران، انتشارات فردوس، انواع ادبی4944؛ __،____ .21

 .، چاپ دوم، تهران، انتشارات جاویدانعطار نیشابوریدیوان اشعار ، 4933فریدالدین؛  عطار نیشابوری، شیخ .24

با مقدمه و تصحیح، تحشیه و تعلیق عفیف ، تمهیدات عین القضاه 4919محمّد؛  بن عبداهلل عین القضاه همدانی، ابوالمعالی .22

 .عسیران، چاپ چهارم، تهران، انتشارات منوچهری
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 . ، تهران، انتشارات امیر کبیرچاپ هشتم ،(جلد 6)، فرهنگ فارسی معین 4914معین، محمّد؛  .29

انتخاب وشرح ازدکترمحمّدغالمرضایی، چاپ ششم،تهران، انتشارات  قصیدة ناصرخسرو، سی ،4943ناصر خسرو، ابومعین؛  .24

 .جام

شدۀ وحیددستگردی، چاپ دوم،  مطابق با نسخۀتصحیح کلیات نظامی گنجوی،، 4944یوسف؛  بن ای، الیاس نظامی گنجه .23

 . مانتهران، انتشارات پی

 .، تهران، انتشارات علمی(جلد دوم)، چاپ چهارم دیداری با اهل قلم، 4912یوسفی، غالمحسین؛  .26
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 بررسی ساختمایه های روایی در معلّقات سبع

 سارا نظام دوست

 (نویسندۀ مسؤول)مدرس ادبیات فارسی دانشگاه آزاد زابل

 ابوالفضل شکیبا

 حکیم سبزواری       دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 :چکیده

معلقاتِ سبعه به عنوان مهمترین اسنادِ تاریخی، فرهنگی و ادبی عرب جاهلی، آیینۀ تمام نمایی از زندگیِ آن قوم محسوب    

ه از کنند؛ از این رو از دیرباز هموار معلقاتِ سبعه آثاری هستند که تمامِ سطوحِ تمدّن و زندگیِ عرب جاهلی را بازگو می. می شود

یکی از اندوخته هایِ فرهنگی . چشم اندازهایِ گوناگون مورد نقد و بررسی منتقدان و پژوهشگرانِ ادبیات عرب قرار گرفته است

معلقات نیز به عنوانِ آثارِ فرهنگی و تمدّنیِ قومِ عرب، دارای بن مایه هایِ روایی . تمدّنی هر قوم، ادبیات داستانیِ آن قوم می باشد

در این مقاله ابتدا با تعریفی از عناصرِ روایی چون پیرنگ، . تحلیلِ روایی معلقات باید به ساختار ویژۀ آنها نیز توجه کرد در. می باشد

 .زمان و مکان، شخصیت و زاویه دید به بررسی این عناصر در معلقات پرداخته خواهد شد

 .یت، زاویه دیدمعلقات سبعه، عناصر روایی، پیرنگ، زمان و مکان، شخص: هاکلیدواژه

 مقدمه   

. معلقات به عنوان مهمترین آثارِ دورۀ جاهلی ادبیات عرب، همواره مورد نقد و بررسی پژوهشگران ادبیات قرار گرفته است   

و  از دیرباز به معلقات از زوایای گوناگون نگریسته شده، به گونه ای که این اشعار از مهمترین و موثق ترین اسنادِ تاریخی، فرهنگی

این هفت قصیدۀ و به روایتی ده قصیدۀ دورۀجاهلی را می توان از چشم اندازهای . اجتماعی دوره جاهلی اعراب محسوب می شود

معلقات سبع تصویری از نحوه زندگی، محیط، نگرش و بینش و زبان عربِ جاهلی را به نمایش می گذارد که با . مختلف بررسی کرد

یکی از مسائلی که در آثار قدیمی هر فرهنگ و مللی همواره . فرهنگ جاهلی شناخته می شودکند و کاو هر جزء آن قسمتی از 

ها و تجربیات  -عناصر روایی آثار پیشین، خود از اندوخته. مورد توجه بوده، جنبه های روایی و نمایشی آثار پیشین یک قوم است

تا به حال اگر نگوییم دیده نشده بلکه کمتر بدان توجه شده،  در معلقات سبع نیز یکی از جنبه هایی که. یک قوم محسوب می شوند

ی روایی هستند و یا قابلیت این را دارند که تبدیل به آثار روایی کامل شوند؟ هاعناصر روایی است، که آیا این آثار دارای ساختمایه

شناسایی عناصر رواییِ معلقات سبعه پرداخته  در این نوشتار کوشش شده تا با ارائه تعریف و معیارهای داستان نویسی به بررسی و

از این رو در ابتدا با ارائۀ تعریف عناصر داستان، معیارهایی به دست خواهد آمد، سپس بر اساس آن مالک ها، معلقات سبع . شود

 .مورد بررسی قرار خواهند گرفت

شود بدین معنی  هنگامی که سخن از ساختار می. استقبل از بررسی رواییِ معلقات، در ابتدا بیان ساختار ویژۀ آنها الزامی    

ویژگی هایِ یکسانِ معلقات را می توان در دو . شود است که یک دسته ویژگی در یک دوره در چند اثر به صورت یکسان تکرار می

به وصف باقی در معلقات، شاعر  -4: ویژگی های موضوعی معلقات: الف. حیطۀ موضوعی و معنوی تقسیم کرد که بدین قرار است

. صحنۀ شکار را توصیف می کند -9. را توصیف می کند( اسب و شتر)شاعر مرکبش -2. پردازد مانده هایِ منزل و قبیلۀ معشوق می

: ویژگی های معنوی معلقات: ب. جنگ ها و افتخارات خود و قبیله اش را بیان می کند -3. به توصیفِ عناصرِ طبیعت می پردازد -4

شعری وجدانی و ذاتی است که اندیشه و نفس گوینده   معلقات در درجۀ اول، -2. صراحت و آزادگی در تصویر صدق، راستی و -4

از موضوعِ اصلی خارج می شود و موضوعاتی که به موضوعِ اصلی مربوط یا نامربوط ۀ در معلقات، شاعر گا -9. اش را بیان می کند

 (. 94 -93: 4911بهروز، .)است را می آورد

 :ای از معلقات سبعخالصه 

 معلقه امرؤ القیس -4

این معلقه با درخواست شاعر از دوستانش برای درنگ کردن و گریستن بر نشانه های باقی مانده از قبیله سفر کرده    

گویی هر کلمه ماجرایی را در گذشته در . در ادامه به توصیف سوز و گداز فراق می پردازد. شروع می شود( عنصر مکان)معشوق 
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به وصف کامجویی ها و ،در بازگشت هایی که شاعر به گذشته می کند. شاعر تداعی می کند که شاعر آن را توصیف می کند ذهن

در . وصف شب، معشوق، کامجویی از او، اندام، گیسوان و چهره او در این بخش از معلقه قرار دارد. عشق ورزی های خود می پردازد

معلقه با توصیف زوزه گرگ، رعد و . ود، صحنه شکار، اسبش و آماده ساختن غذا می پردازدادامه شاعر به توصیف کارهای گذشته خ

 .برق، ابر و باران، سیل و خانه های ویران و حیوانات مرده پس از سیل تمام می شود

 معلقه طرفة بن عبد  -1

ر در کنارش ایستاده اند به او می گویند معلقه با بیان اینکه یاران مهربان شاع. معلقه با توصیف عنصر مکان آغاز می شود   

سپس شترش را به . در ادامه شاعر حرکت کجاوه ها، شتران و زیبایی معشوق       می پردازد. که غمگین نباشد ادامه می یابد

را مجالس باده گساری و خوش گذرانیش . صورت مفصل توصیف می کند و ویژگی های اخالقی و منش رفتاری خود را بیان می کند

های پسر عمو و اطرافیانش را بیان می کند، به بیان یاری هایی که ایشان را  -سرزنش. توصیف می کند و به یاد مرگ می پردازد

 .دشواری ها کرده است، می پردازد و تأسف می خورد که نمی تواند جبران ستم های ایشان را بکند

 معلقه زهیر بن ابی سلمی -9 

شاعر در . شود ز خود شاعر دربارۀ باقی مانده های خانۀ معشوق یا همان عنصر مکان شروع میمعلقه با پرسشی درونی ا   

کجاوه ها و چگونگی راه سپردن آنها را توصیف می کند و در سوگندی که . ادامه به توصیف خانه معشوق و گفتگو با آن می پردازد

سوگند یاد . ی آورد و چگونگی ایجاد صلح را توصیف می کندمی خورد جنگی در گذشته و صلحی که برقرار شده است را به یاد م

انتقام جویی شخصی به نام حصین بن ضمضم را توصیف می . می کند، به پند و اندرز می پردازد و زشتی جنگ را بیان می کند

ر ادامه به توصیف و سوگند می خورد که صلح کنندگان کسی را نکشته اند و خون بهای افراد کشته شده را می پردازند و د. کند

پیر شدن و خستگی اش از زندگی را بیان می کند و پس از این تا پایان معلقه با بیان گذاره . مدح دودمان صلح کننده می پردازد

 .های منطقی به پند و اندرز می پردازد

 معلقه لبید بن ربیعه العامری -1 

در ادامه به توصیف کوچ . آغاز می شود( عنصر مکان)شانه های آن در این معلقه نیز با توصیف خالی بودن دیار یاران و ن   

شاعر حرکت کاروان را در خیال . می افتد« نوار»با توصیف زنان کجاوه نشین به یاد معشوقه اش . کجاوه ها و شتران می پردازد

شترش را توصیف می کند و . خویش دنبال می کند و تصمیمش را برای گسستن پیوند از معشوق با شتری که دارد بیان می کند

زندگانی مادینه و نرینه خر را توصیف می کند و در میان آن . آن را به مادینه خری که از نرینه خری بار گرفته باشد تشبیه می کند

صیف شتر را به مادینه گاوی که بچه اش را گم کرده باشد تشبیه می کند و به تو. به توصیف آتش، چشمه سار و آبشخور می پردازد

معشوقه را مرود خطاب قرار می . زندگانی آن می پردازد و در میان آن به توصیف باران، شب، تپه و دیگر عناصر طبیعت می پردازد

 .دهد و به بیان کارهای قهرمانی خود و قبیله اش می پردازد

 معلقه عمرو بن کلثوم -0 

از . را مورد خطاب قرار می دهد« امّ عمرو»مادرش . کندشراب را توصیف می . در آغاز از ساقی درخواست شراب می کند   

جنگ را توصیف می کند و از معشوقه اش سخن می . کجاوه نشین را مورد خطاب قرار می دهد. باده گساری و مرگ یاد می کند

. رد خطاب قرار می دهدرا مو( ابو هند)عمرو بن منذر. اندام معشوق، سوز و گداز عشق و کوچ ساربان را توصیف       می کند. گوید

به جریان تحقیر مادرش اشاره می کند، حادثۀ شورش بر عمرو بن منذر، . دالوری ها و مهمان نوازی قبیله اش را بیان    می کند

 .جنگاوری قبیله، سربازان، لباس جنگی، اسب ها و شجاعت زنان قبیله اش را توصیف می کند

 معلقه عنترة بن شداد -6 

 (عنصر مکان)به توصیف ویرانه های برجای مانده از خانۀ معشوق . ن عشق سوزان شاعر به عبله آغاز می شودمعلقه با بیا   

در گفتگو با خود به یادِ روزی می افتد که با قبیلۀ معشوق در جنگ بوده است و چگونگی عاشق شدنش و کوچ قبیلۀ . می پردازد

ی قراری خود را بیان می کند و در خیال خود به توصیف زیبایی های معشوق در ادامه دور شدن عبله و ب. معشوق را بیان می کند
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محاسن . معشوق را مورد خطاب قرار می دهد و به توصیف شتری که شاعر را به معشوق خواهد رساند می پردازد. می پردازد

 .اخالقی، بخشندگی و کارهای قهرمانی خود و قبیله اش را بیان می کند

 حلزهمعلقه حارث بن  -7 

سخن را آغاز می کند، سپس با آوردن نام مکانهایی که قبالً در آنها معشوق را « اسماء»ز جدایی و رفتن معشوق خود، اشاعر  

و اینکه معشوق در آنجا نیست به « هند»در ادامه شاعر با دیدن آتش. به غمگساری و ابراز درد می پردازد (عنصر مکان)دیده است، 

با قبیلۀ خود بیان می کند و حوادثی که میانشان رخ داده است را « اراقم»پس از این دشمنی قبیلۀ . ازدتوصیف شتر خویش می پرد

در ادامه سخن چینان را مورد خطاب و سرزنش قرار می دهد که با جاسوسی رابطۀ میان دو قبیله را به جنگ . توصیف می کند

سخن می گوید و به توصیف وقایع مختلف، جنگ ها و دالوری های قبیلۀ از بزرگی و شایستگی های قبیله و تبار خود . کشانده اند

شاعر با تداعی آزاد و توصیف چندین حادثه، این نکته را بیان می کند که در هر یک از آنها قبیله اش بی گناه بوده . خود می پردازد

 .کند است و در نهایت جوانمردی ها، نیک رفتاری ها و خدمتهای تبار خود را توصیف می

 :تحلیل روایی معلقات سبعه

به معلقات و آوردن خالصه ای از هر معلقه به عناصر داستانی و ارائۀ تعریفی از هر عنصر داستانی پرداخته ۀ بعد از نیم نگا   

 .سپس معلقات از نظر عناصر روایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. خواهد شد

 طرح روایی و پیرنگ – 4 

ر داستانی است که بدون آن اصوالً داستانی شکل نمی گیرد، بدین معنی که تمام دیگر عناصر داستانی و پیرنگ، از عناص   

پیرنگ آن روابط علی و معلولی حوادث داستان است که با گذر از یک سلسله . به طور کل یک روایت داستانی بر پیرنگ استوار است

نقل حوادث داستان است با تکیه بر موجبیت و »ظر فورستر، پیرنگ بنابر ن. مراتب به یک هدف و نتیجۀ مشخص ختم می شود

از . پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقالنی تنظیم می کند»( 442: 4913فورستر، )«.روابط علت و معلولی

وقایع و حوادث با رابطۀ علت و این مجموعه . این نظر فقط ترتیب و توالی وقایع نیست بلکه مجموعه سازمان یافته وقایع است

از این رو نویسنده یا شاعر در یک اثر ( 64: 4941میرصادقی، )«.معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشه ای مرتب شده است

ک سلسله روایی، حوادث و اتفاقات را از حالتی طبیعی که چندان ترتیب و توالیِ علّی ندارند در چارچوب روایی مورد نظر خود، در ی

 . پیرنگ، آن حالت تغییر یافتۀ حوادث است که در خدمت فکر نویسنده قرار می گیرد. روابط علت و معلولی می چیند

هر چند پیرنگ عنصری داستانی است امّا وجودی مستقل ندارد به عبارت دیگر پیرنگ خود از اجزاء دیگر تشکیل یافته است 

دث، کنش ها، کشمکش ها، گره افکنی ها و گره گشایی ها، پیرنگ داستان را به جلو می برند حوا. و در ارتباط با آنها معنی می یابد

. رسند، سپس در یک سیر نزولی تمام کشمکش ها به پایان می رسند تا جایی که کشمکش ها در یک نقطه بحرانی به اوج خود می

حوادث دیگر می شود ادامه می یابد و سرانجام به یک محرک که باعث  شود و با یک حادثۀ یدار شروع میداستان با یک حالت پا

بحران نقطه ای است که نیروهای متضاد آخرین بار با هم تالقی می »( 214: 4966باالیی، .)حالت پایدار دوم به پایان می رسد

ش فراز داستان را ها و حوادث از عمل پایدار نخستین تا نقطۀ اوج، بخو توالی کنش این سیر( 299: 4966میرصادقی، )«.کنند

، گره افکنی (444: 4914گلشیری، )«سرنوشت دو سوی کشمکش ما را نگران می کند»تشکیل می دهد، این بخش را که در آن 

 4.سرانجام در بخش فرود داستان که وضعیت دو سو روشن می شود و تغییر می کند این بخش را گره گشایی نامیده اند. نامیده اند

 عهپیرنگ معلقات سب 4-4

توان نامِ داستان  از این رو نمی. بنابر آنچه در موردِ پیرنگ گفته شد، معلّقات دارای پیرنگ به معنای فنّی و داستانی نیستند   

معلّقات چنانکه در خالصۀ آنها آورده شد با توصیفِ شاعر از باقی مانده هایِ قبیلۀ معشوق در بیابان آغاز می   روایتِ. را بدانها نهاد

 :کند تنها عمرو بن کلثوم شعرش را با درخواست شراب آغاز میشود و 

 : امرؤ القیس

                                                           
 
 (13: 731 ؛ حنیف، 61-1 : 731 مستور، : )ک. ر - 
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 قفییا نبییکِ میین ذکییرى حبیییب ومنییزِلِ    

 فتوضِیییحَ فیییالمقراۀ لیییم یعیییفُ رسیییمُها  

 

 بِسِیییقْط اللِّیییوَى بیییین الیییدَّخُوْلِ فَحَوْمَیییلِ    

 4لمییییا نسییییجتها میییین جنییییوب وَشَییییمْأَلِ

 ( 2: 4914شکیب، )                     

 :دطرفة العب

 لِخَیوْلَۀَ أطْیالل  بِبُرْقَۀِ ثَهْمَیدِ

 وُقُیوْفاً بِهَا صَحْبِی عَلیَّ مَطِیَّهُیمْ

 

 تلُوحُ کَبَاقِی الوَشْمِ فِی ظَاهِرِ الیَدِ 

 2یَقُیوْلُوْنَ ال تَهْلِکْ أسىً وتَجَلَّیدِ

 ( 41: همان)                     

 :زهیر ابن ابی سلمی

 بِحَیوْمَانَۀِ الیدُّرَّاجِ فَالمُتَثَلَّیمِنَیۀ  لَمْ تَکَلَّیمِمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمْ

 9مَرَاجِیْعُ وَشْمٍ فِی نَوَاشِرِ مِعْصَیمِوَدَارٌ لَهَیا بِالرَّقْمَتَیْینِ کَأَنَّهَیا

 (43: همان)

 : لبید بن ربیعه العامری

 بِمِنىً تَأَبَّیدَ غَیوْلُهَا فَرِجَامُهَیامُهَیاعَفَتِ الدِّیَارُ مَحَلُّهَا فَمُقَا

 4خَلِقاً کَمَا ضَمِنَ الوُحِىَّ سِالمُهَافَمَیدَافِعُ الرَّیَّانِ عُرِّیَ رَسْمُهَیا

 (444: همان)

 :عمرو بن کلثوم

 خُمُیوْرَ األَنْدَرِیْنَیا قِیوَالَ تُبْبِصَحْنِکِ فَاصْبَحِیْنَیا أَالَ هُبِّی 

 3المَاءَ خَالَطَهَا سَخِیْنَیا إِذَا مَاکَأَنَّ الحُصَّ فِیْهَیا مُشَعْشَعَۀً

 (434: همان)

 : عنترة بن شدّاد

 أم هَلْ عَرَفْتَ الدَّارَ بعدَ تَوَهُّیمِهَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ منْ مُتَیرَدَّمِ

 6حَتّی تَکَلَّم کاألصمِّ األعجَمِاکَ رَسمُ الدار لم یَتَکَلَّمِأعی

 (431: همان)

                                                           
 
که نشانه هایشان با وزش بادهای « مقراة»و « توضح»و « حومل»و « دخول»ندکی درنگ کنید تا به یاد یار و جایگاه او در دریگزازان میان دوستان ا - 

 .جنوبی و شمالی از میان نرفته لختی بگرییم
6
. چون ماندة کهنه خالِ پشتِ دست می نمایدرا نشانه هایی است بر جای مانده که هم« خوله»، «ثهمد»در سرزمینِ شن و سنگ به هم در آمیختة  - 

 .خود را از اندوه مکش و راهِ بردباری را در پیش گیر: می گویند( از سرِ مهربانی)یاران من چو اشترانِ خویش در کنارم نگاه داشتند
7
لب به سخن نگشود؟ و او راست سرایی در میان ( با من)که « متثلم»و « حومانة الدراج»راست این نشانة تیره رنگ بر جای مانده در « ام اوفی»آیا  - 

 .که نشانه های به جای مانده در آن گویی خالهای نو شدة مچِ دست است« رقمتان»دو مرغزار ( یا در هر یک از)
1
دند از میان رفته است و چه آنجا که لختی می آسودند و می گذشتند و چه آنجا که تا دیرگاة به سر می بر« منی»زیستگاهانِ یاران در ( نشانه هایِ) - 

از نشانه هایِ خود برهنه شده اند و چنان به چشم آیند ( بسیار)از فرسودگی« ریان»آبراهه هایِ . جایگاه جانوران بیابانی شده است« رجام»و « غول»کوه هایِ 

 .(نیستکه تنها از نزدیک آنها را می توان دید و باز شناخت و از دور چیزی پیدا )که نوشته هایی بر سنگ
 
آن بادة با آب آمیخته و گلگون . چیزی نگاه مدار« اندرین»برخیز و مار ا از آوندِ خویش میِ بامدادی ده و از باده هایِ ( ساقی)= ای چمانی! هان - 

 .لباز شویمبخشنده و دست و د( و از آن نوش کنیم)که گویی شکوفه هایِ سرخِ اسپرک در آن ریخته شده، باده ای که چون با آب در آمیزد
1
جایگاهِ دلدار را ( سرانجام)سرگردانی( آن همه)آیا پس از ( از این سخن بگذریم! )مگر شاعران جایی برای سرایش دیگران بر جای گذاشته اند؟ - 

 .گو پرداختباز شناختی؟ بازمانده هایِ آن اردوگاه که با تو سخن نگفت تو را سردر گم کرد تا آنکه همانند کران و الالن با تو به گفت
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 : حارث بن حلزه

 رُبَّ ثَیاوٍ یَمَیلُّ مِنهُ الثَّیواءُآذَنَتنَیا بِبَینهیا أَسیمَییاءُ

 4ی یکون اللِّقاءُلَیتَ شِعری مَتَثُمَّ وَلَّت بِبَینهیا آذَنَتنَیا

 (224: همان)

پیرنگ در معلقات تنها به صورت جزئی در . نمی شودۀ این مقدمه به سلسله کنش ها، کشمکش ها و اوج گرفتن روایت منت

: 4943احمدی، )«.هر پی رفت، داستانی کوچک است و هر داستان، پی رفتی کلّی یا اصلی». پاره روایت ها یا پی رفت ها وجود دارد

پاره روایت ها در معلقات از نظر علّی و معلولی وابستگی چندانی به یکدیگر ندارند، آنچه روایت می شود حوادث و توصیفات ( 466

آنچه سبب پیوند خوردن این بخش های . پراکنده ای است که شاعر پیرامونِ یک موضوع یا موضوع هایِ گوناگون بیان می کند

معنا می شود، هدف و مقصودِ ذهنیِ شاعر است که بر اساسِ آن موضوعات و توصیفاتِ  پراکنده و شوقِ مخاطب در دنبال کردنِ

 . گوناگون بیان می شود

وایت در معلقات به این گونه است که راوی، حوادث یا خاطره هایی که برایش رخ داده را برایِ دوستان یا مخاطبی مجهول ر

به بیانِ دیگر، تمامِ . یِ منطقی و به صورتِ آزادانه در ذهنِ شاعر تداعی می شودنقل می کند، تمامِ حوادث و اتفاقات بدونِ هیچ توال

 . حوادثِ معلّقات در مونولوگ و تک گویی نمایشی شاعر بیان می شود که در آن نویسنده بلند بلند فکرش را ابراز می کند

ه وصفِ کامجویی ها و عشق ورزی هایِ خود در معلقۀ امرؤ القیس، پس از توصیفِ برجای مانده هایِ قبیلۀ معشوق، شاعر ب

 :می پردازد که در نوعِ خود، گونه ای از پاره روایت محسوب می شود که ارتباطِ علت و معلولی با مقدمه و وقایع بعدی ندارد

 فَقَالَتْ لَکَ الوَیْالَتُ إنَّکَ مُرْجِلِیویَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَیْیزَۀٍ

 عَقَرْتَ بَعِیْرِی یَا امْرأَ القَیْسِ فَانْزِلِقُولُ وقَدْ مَالَ الغَبِیْطُ بِنَا مَعیاًتَ

 والَ تُبْعیِدِیْنِی مِنْ جَنَاکِ المُعَلَّیلِفَقُلْتُ لَهَا سِیْرِی وأَرْخِی زِمَامَیهُ 

 2و هاتی أَذیقینا جناۀَ القَیییرَنفُل ال تَرثی لَهُ مِن رِدافِنادَعِی البکرَ                                  

 (4-1: 4914شکیب، )

و یا در معلّقۀ طرفۀ العبد بعد از مقدّمه به توصیفِ شترش می پردازد سپس به ویژگی هایِ اخالقی و منشِ رفتاریِ خود می 

 :وایتیِ مستقل دانستپردازد که می توان هر یک را تداعیِ آزاد و پاره ر

 أالَ لَیْتَنِیی أَفْیدِیْکَ مِنْهَا وأَفْتَیدِیعَلَى مِثْلِهَا أَمْضِی إِذَا قَالَ صَاحِبِیی

 مُصَاباً وَلَوْ أمْسَى عَلَى غَیْرِ مَرْصَیدِوجَاشَتْ إِلَیْهِ النَّفْسُ خَوْفاً وَخَالَیهُ

 عُنِیْیتُ فَلَمْ أَکْسَیلْ وَلَمْ أَتَبَلَّیدِا مَنْ فَتَىً خِلْتُ أنَّنِییإِذَا القَوْمُ قَالُو

 وَقَیدْ خَبَّ آلُ األمْعَیزِ المُتَوَقِّییدِأَحَیلْتُ عَلَیْهَا بِالقَطِیْعِ فَأَجْذَمَیتْ

 9تُیرِی رَبَّهَا أَذْیَالَ سَیحْلٍ مُمَیدَّدِفَذَالَیتْ کَمَا ذَالَتْ ولِیْدَۀُ مَجْلِیسٍ

                                                           
 
ما را از کوچ و جدایی .( نه چنان است« اسماء»ولی ) بسا ماندگاری که ماندنش رنج آور است. ما را از جدائی و کوچ خود آگاه ساخت« اسماء» -. 

 .خود آگاه ساخت، آنگاه روی برتافت کاش می دانستم دیگر دیدار کی خواهد بود
6
او که می دید کجاوه، ما را به یک سوی کج کرده . مرا وادار می کنی پیاده شوم! وای بر تو: و او گفتشدم « عنیزه»و آن روز که به درون کجاوه  - 

راه خود را در پیش گیر و مهار شتر را فروهِل و مرا از بر و بار : و من به او گفتم! پیاده شو( تو را به خدا)شترم را از پای در آوردیة امرءالقیس: بود، می گفت

اشتر جوان را واگذار و از اینکه هر دو بر آن سواریم دل مسوزان و بگذار از دهانت که چون گل میخک خوشبو است . ویت بی بهره مخواهدلفریب و خوشب

 . بهره گیریم
7
بی آب و گیاه و تة  بر یک چنین شتری به راه می افتم آنگاه که همراهِ من می گوید کاشکی سَر بَهایِ تو را می پرداختم و تو از رفتن به این بیابان - 

از سرِ ترس و هراس، نگرانی به جانش در می افتد و گمان نابودی خویش می . از آمد و شدِ مردمان می رستی و خود نیز از بیم و دشواریهای آن می رستم

گمان می برم که خواستة ایشان منم، چون  آنگاه که مردمان دودمان می گویند جوانمرد کیست. بَرَد هر چند که راة یِ راة نیست که دشمن در کمین او باشد

بر اشترِ خویش روی آوردم با تازیانه ای که در دست داشتم و او (. یا دودلی به خود راه نمی دهم)تن آسانی پیشه نمی کنم و اندیشه ام به هم در نمی آمیزد
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 (33-31: همان)

 :در معلقۀ زهیر بن ابی سلمی نیز به همین منوال، شاعر در پاره روایتی، چگونگی ایجادِ صلح را بیان می کند   

 تَبَزَّلَ ما بَینَ العَشیرَۀِ بالدَّمِسَعَی ساعِیَا غَیظِ بنِ مُرَّۀَ بَعدَما

 تَفَیانَوْا وَدَقُّوا بَیْنَهُمْ عِطْرَ مَنْشَیمِتَدَارَکْتُیمَا عَبْسًا وَذُبْیَانَ بَعْدَمَیا    

 بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ القَوْلِ نَسْلَیمِوَقَدْ قُلْتُمَا إِنْ نُدْرِکِ السِّلْمَ وَاسِعیاً      

 4بَعِییدَیْنِ فِیْهَا مِنْ عُقُوقٍ وَمَأْثَیمِهَا عَلَى خَیْرِ مَوْطِینٍفَأَصْبَحْتُمَا مِنْ       

 (39 -32: همان)

در معلقۀ لبید بن ربیع العامری نیز چندین روایتِ گسسته وجود دارد که شاعر در قسمتی به صورتِ تک گوییِ نمایشی، 

همچنین در قسمتی از معلقۀ خود که شترش را به مادینه خری (. 443 -444.:نهما)حرکتِ کاروان را در خیالِ خود، دنبال می کند

شاعر در ادامۀ همین توصیف نیز، با (. 426 -424: همان)تشبیه می کند، زندگانیِ این مادینه خر را در روایتی فرعی توصیف می کند

 (.494 -426: همان)پاره روایتی دیگر می سازد تشبیهِ شترِ خود به ماده گاو بیابانی که درندگان، فرزندش را دریده باشند،

 :عمرو بن کلثوم نیز در قسمتی از معلّقه اش، در پاره روایتی، جنگ میانِ قبیلۀ خود و دشمنانشان را توصیف می کند 

 الجِلَّیۀُ الخُوْرُ الدَّرِیْنَیا تَسَیفُّالحَابِسُوْنَ بِذِی أَرَاطَیى وَنَحْنُ

 األَیْسَیرِیْنَ بَنُو أَبَیْنَیا وَکَیانَاألَیْمَنِیْینَ إِذَا التَقَیْنَیا وَکُنَّیا

 صَیوْلَۀً فِیْمَنْ یَلِیْنَیا وَصُلْنَیاصَیوْلَۀً فِیْمَنْ یَلِیْهِیمْ فَصَالُیوا

 2لمُلُیوْکِ مُصَفَّدِیْنَییابِا وَأُبْینَابِالنِّیهَابِ وَبِالسَّبَایَیا فَیآبُوا

 (411 -416: همان)

در قسمتی از معلّقه عنترۀ بن شدّاد که با قسمت هایِ قبلی رابطۀ علت و معلولی ندارد، شاعر در پاره روایتی به دالوری ها و 

 :جنگاوری هایِ خود اشاره می کند

 هَیرَباً وال مُسْتَسْلِیمِ المُمْعینٍومُیدَّجِجٍ کَیرِهَ الکُماۀُ نِزَالَیهُ

 بِمُثَقَّیفٍ صَدْقِ الکُعُوبِ مُقَیوَّمِجَیادَتْ لهُ کَفِّی بِعاجِلِ طَعْنیۀٍ

 بِاللّیلِ مُهتَسَّ الذِّئاب الضُّرَمِبِرَحِیبَۀِ الفَرغَینِ یَهدِی جَرسُهَا

 لییسَ الکَریمُ على القَنا بِمُحَیرَّمِفَشَکَکْیتُ بِالرُّمْحِ األَصَمِّ ثِیابیهُ

 9یَقْضِمْینَ حُسْنَ بَنانهِ والمِعْصَیمِفتَیرکْتُهُ جَزَرَ السِّبَیاعِ یَنَشْنَیهُ

                                                                                                                                                                                            
و او خرامان به پیش می رفت همانند کنیزک بازیگری که چین و تاب . زدبه شتاب به راه افتاد با آنکه دشتِ سنگالخی ناهموار و تفتیده سراب وار سوسو می 

 .دامان جامه سپید بلند خود را به گاه دست افشانی و پای کوبی به سرور خویش می نمایاند
 
و « عبس»شما کار  .پادرمیانی کردند پس از آنکه پیوند میان خویشاوندان با ریختن خون از هم گسست« غیظ بن مره»دو کوشنده از دودمان  - 

و در آب ریختند و )ساییدند« منشم»پس از آنکه از یکدیگر بسیار کشتند و میان خود بوی خوش ( میانشان سازگاری پدید کردید)را به سامان آوردید« ذبیان»

از پیامدهای )د واندرز سازشی فراگیر پدید آوریمو شما گفتید اگر با پرداخت دارایی و به کار بستن پن.( دستهای خود را به نشانة هم پیمانی در آن فرو بردند

سرانجام در چاره جویی آن، به بهترین راه رسیدید بی آنکه مایة رنجشی شوید . ایمن خواهیم ماند( زیانبار دو دودمانی که کمر به نابود کردن یکدیگر بسته اند

 .و یا به گناة گرفتار آیید
6
نگه داشتیم تا اینکه چهار پایان ستبر و پر شیر کهنه گیاهان خشکیده و به رنگ تیره « ذی أراطی»در ( شانبرایی کمک به خوی)و ما شترانِ خود را  - 

آنگاه آنان به دشمنان نزدیک به خود تاختن . آنگاه که درگیر جنگ شدیم ما پشتیبان بالِ راست سپاه بودیم و برادرانمان پشتیان بالِ چپ. گراییده را خوردند

 .آنان همراه با داراییهایِ گرفته از دشمن و بندیان برگشتند و ما با شاهان در زنجیر. دشمنانِ نزدیک به خودگرفتند و ما به 
7
ستم، با دالورِ سراپا جنگ افزار که جنگجویانِ دلیر از درگیری با وی پرهیز داشتند و او نه در گریز شتاب داشت و نه تن به شکست می سپرد، د - 

که آوای بیرون جهیدن ( بر او وارد آوردم)زخمی دو سوی از هم گشاده. ی راست که بندهایش سخت و استوار پیوند بود، او را نواختشتابان با زخم نیزه ا



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

331 
 

 (213 -211: همان)

می خواهد جنگاوری و  در معلّقۀ حارث بن حلّزه، شاعر در قسمتی از معلّقه به چندین واقعه اشاره می کند که در نهایت

 :هر یک از وقایع یاد شده را می توان یک پاره روایت محسوب کرد. جوانمردی قبیله اش را بیان کند

 مَعَیدٌّ لِکُیلِّ حَییٍّ لِیوَاءُآیَۀ  شَارِقُ الشّقِیقَۀِ إِذَا جَیاءَت

 کَیأَنَّیهُ عَبیالءُ قَیرَظِییٍحَولَ قَیسٍ مُستَلئِمِینَ بِکَبیشٍ

 إِالَّ مُبیَضَّییۀ  رَعییییالءُ وَصَتِیتٍ مِنَ العَواتِکِ ال تَنهَیاهُ

 مِین خُیربَۀِ الیمَزَادِ المَیاءُفَرَدَدنَاهُمُ بِطَعنٍ کَمَا یَخیرُجُ

 دُمِّییَ األَنسَییاءُشِیالالً وَوَحَمَلنَاهُمُ عَلَى حَزمِ ثَهیالنِ

 ومَیا أَن للحَائِنِیینَ دِمَییاءُوَفَعَلنَیا بِهِیم کَمَا عَلِیمَ اهللُ

 4فِی جَیمَّۀِ الطَیوِیِّ الیدِالءُوَجَبَهنَیاهُمُ بِطَعنٍ کَمَا تُنهَیزُ

 (244 -293: همان)

د، حوادث و اتفاقاتی که شاعر به طورِ تداعی آزاد بیان می کند با یکدیگر رابطۀ در مواردِ یاد شده چنانکه پیش از این گفته ش

داستان روایتِ درستِ توالیِ حوادث است که داستان نویس ترتیبِ واقعیِ آن را »از منظر شکل گرایانِ روس . علّت و معلولی ندارند

ز معلّقاتِ سبعه دارایِ پیرنگِ فنّی نیستند، بلکه حوادث به از این چشم اندا( 4941:94میرصادقی، )«.در روایتِ پیرنگ تغییر دهد

از این رو، . طورِ طبیعی از ذهنِ شاعر بیان می شود و شاعرِ معلّقات هیچ تغییری در سلسله مراتبِ حوادث و کنش ها انجام نمی دهد

استانی نیستند بلکه توصیفات و روایت هایِ معلّقات دارایِ روایتی طبیعی هستند، بدین معنی که معلّقات دارایِ چارچوبِ پیرنگی د

این اتّصالِ شکننده ناشی از ذاتی بودنِ معلّقات می باشد به عبارتِ دیگر . پراکنده به وسیلۀ نخی باریک به یکدیگر متّصل شده اند

ایِ معلّقات را به هم می معلّقات، اشعاری درونی و برآمده از ذهنِ شاعران می باشند که هدف ذهنیِ شاعران، تمامِ حوادث و کنش ه

 .پیوندد

 (زمان و مکان)صحنه 4-1

برخی نیز معتقدند که . تمام حوادث و عملکرد شخصیت ها و وقایعِ داستان در یک زمان و مکانِ داستانی اتّفاق می افتد

، کار و پیشینۀ شخصیت ها، محلِّ جغرافیایی، زمان یا عصر دورۀ وقوعِ حادثه»: عواملِ تشکیل دهندۀ زمان و مکان از این قرار است

داد، )«راه و روشِ زندگی شان، محیطِ مذهبی، فکری، روحی، اخالقی، شرایط و مقتضیاتِ عاطفی، احساسی و خصوصیات خلقی

 (. ذیلِ صحنه: 4942

ق هایِ از این زاویه، معلّقات، انعکاسی از محیطِ بیابانی، حرکتِ شتران و کجاوه ها، زندگی کوچ نشینی و چادر نشینی، عش

معلّقات، آیینۀ تمام نمایِ زندگیِ عربِ جاهلی است از این رو تمامِ حوادث و کنش هایِ . می باشد... محسوس، جنگ هایِ قبیله ای و

همان طور که پیش از این نیز اشاره . افراد در اشعارِ معلّقات، در همین فضایِ ساده و در مکان هایِ سادۀ عربِ جاهلی رخ می دهند

ات اشعاری ذاتی و بر آمده از نفسِ شاعر می باشد، لذا وقتی شاعر به تشبیهِ شتر یا محیطِ بیابانی می پردازد تصویرِ زنده شد، معلّق

 . ای از آن در برابرِ دیدگانِ مخاطب ترسیم می کند که گویی خودِ شاعر در آن مکان و زمان حاضر است

                                                                                                                                                                                            
با نیزة بسیار سخت جامه هایش را به هم دوختم، که ریختن خون . او رهنمون می شد( کشتة)خون آن در دل شب گرگان شکارچی گرسنه را به سوی

 .سپس او را رها ساختم تا خوراک درندگان شود، درندگانی که سرانگشتان زیبا و مچ او را خواهند جوید. ه ها ناروا نیستجوانمرد بر نیز
 
، سرور یمنی خویش، «قیس»آنان زره بر تن، پیرامونِ . بود که در آن همة تیره ها با پرچم هایِ ویژة خود گرد آمدند« شارق الشقیقة»نبرد: نخست - 

گروه های بسیار که زادة زنان جوان و آزاده بودند، گروه هایی که جز سپاهیان انبوه و ( از پای در آوردن: )دو دیگر. پید را می مانست گرد آمدندکه تپه ای س

نان از تن شان بیرون می و ما آنان را پی راندیم با فرود آوردن نیزه هایی، که خون ایشان را چ. سپید از درخشش زره ها، کسی را توانِ جلوگیری از آنان نبود

و . بیرون راندیم« ثهالن»در حالی که خون از رگ کجوکِشان روان بود دسته دسته آنان را به سویِ سنگالخ هایِ کوه. ریخت که بیرون زدن آب از دهانة مشک

و نیزه ها آنچنان به لرزش . یِ پیشانی آنان نشانه رفتیمسپس نیزه ها را به سو. به روزگار آنها آن آوردیم که خدا می داند و خون آنها که نابود شدند تباه شد

 .بودند که ریسمان بسته به دلوِ راة چاة پُر آب
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و یا . تران و نحوۀ تکان خوردنِ کجاوه ها را به کشتی مانند می کندبه عنوانِ مثال در معلّقۀ طرفۀ العبد، شاعر حرکتِ ش

 . گردنِ دالرامی را به گردنِ آهویی که از برگِ درختِ اراک می خورد تشبیه می کند

 خَالَیَا سَفِیْنٍ بِالنَّوَاصِیفِ مِنْ دَدِکَیأنَّ حُیدُوجَ المَالِکِیَّۀِ غُیدْوَۀً

 یَجُوْرُ بِهَا المَالَّحُ طَوْراً ویَهْتَیدِیوْ مِنْ سَفِیْنِ ابْنَ یَامِینٍعَدَوْلِیَّۀ  أَ

 کَمَیا قَسَمَ التُّرْبَ المُفَایِلَ بِالیَیدِیَشُیقُّ حَبَابَ المَاءِ حَیْزُومُهَا بِهَیا

 مُظَیاهِرُ سِمْطَیْ لُؤْلُؤٍ وزَبَرْجَیدِوفِی الحَیِّ أَحْوَى یَنْفُضُ المَرْدَ شَادِن 

 4تَنَیاوَلُ أطْرَافَ البَرِیْرِ وتَرْتَیدِیخَیذُول  تُرَاعِیی رَبْرَباً بِخَمِیْلَیۀٍ

 (49 -44: 4914شکیب، )

 .زیبایی توصیف می کندو یا در معلقۀ امرؤ القیس، شاعر با کاربردِ اشیا و واژگانِ پیرامونِ خویش، ستارگانِ شب را به 

 2بِیأَمْرَاسِ کَتَّانٍ إِلَى صُمِّ جَنْییدَلِکَأنَّ نُجُومَیهُ لَیْلٍفَیَییا لَکَ مَنْ 

 (22: همان)

 البته است، نداده تغییری آن در نویسنده یعنی است طبیعی صورتِ به معلّقات در مکان و زمان عنصرِ و آرایی صحنه چند هر

 در مکانی و زمان عنصرِ و( 426: 4944 کی، مک)«.است ممنوع ندهد رخ تغییری آن در که ای صحنه»کی مک برترا قولِ به

 .اند زده ای زنده آرایی صحنه و تصویرسازی به دست شاعران حال این با نیستند، حوادث توالیِ روایتِ خدمتِ

به گمانِ ما شیوعِ روحیۀ واقع بینی، به اندیشۀ . ون نمی رودشاعر جاهلی با گزافه و مبالغه آشنا نیست و از حدودِ اعتدال بیر»

ضیف، )«.گفته هایشان عادتاً مستند به حقیقت است، بی هیچ دروغ اندودگی و ناخالصی. آنان خصلتی گزارش گونه بخشیده است

4911 :249) 

شاعران در . ، تصویرهایِ شنیداری استیکی دیگر از ویژگی هایی که شاعرانِ معلّقه در صحنه پردازی از آن استفاده کرده اند

پرداخته اند؛ تصویرهایی که از « تصویرهایِ شنیداری»، برای مجسم ساختن بهتر احساس خود، به ترسیمِ ...»معلقات سبعه 

عنصرِ زمان صورتهایِ شنیداری برگرفته شده اند، شاعران صورت پرداز معلّقات سبع در کنارِ این تصویرها حضور دارند و با استفاده از 

و مکان به سراغ صداهای طبیعی و غیر طبیعی محسوس رفته اند و سخنان اندرزی همراهان، گفتگوی خویش با دیگران، غرّش ابر، 

زوره گرگ، شیهه اسب، صدای جوشش دیگها، طنین نغمه آهوان و ناله زنان داغدیده، را به تصویر کشیده و شعر خود را کامل نموده 

داعی صور شنیدنی واقعیت های دنیای ذهن و محسوسات شاعر را بهتر درک کند، در تصویرهای شنیداری آنها، اند تا مخاطب با ت

همه تصویرها به نور نیاز ندارند و جنبش و حرکت تصویرها محسوس هستند؛ از این رو تصویرهای شنیداری معلّقات سبع نمادی از 

در معلّقات ( 41: 4944اقبالی، )«.شاعر از توانایی چشمگیری برخوردارند زیبایی شعری می باشند و در نمایش واقعیّت های ذهن

شاهدِ آن هستیم که در صحنه هایی از جنگ شاعر به صدایِ شیهۀ اسب و شتر و حتّی صدایِ خارج شدنِ خون از بدن توجّه داشته 

 :است که در تصویر سازی و صحنه آرایی نقشِ بسزایی دارند

 9رُغَیاءُ ذَاکَ خِاللَ خَیلٍ هَالِ وَمِین تَصی  ییبٍمُجِ وَمِن مُنَیادٍ مِن

 (224: 4914شکیب، )

                                                           
 
ابن »یا « عدولی»، در آن پگاهان اتاقکهای کشتی های [خرامان به پیش می رفتند]« دَد»در دره [ بر باالی شتران راهواری که]« مالکی»کجاوه هایِ  - 

با دستِ « مفایل»سینه کشتیها کوهة آب را چنان می شکافد که . ه ناخدایشان گاه آنها را راست به جلو راند و گاه راهشان را کج کندرا می مانستند ک« یامن

ال با« اراک»در میانِ آن دودمان دالرامی می زید که با لبهای گندمگونش آهویی را می ماند که گردنش را برای چریدن میوه های درخت. خویش تودة خاک را

آهوی جوان همانند شده است  زیبایی گردن یار به گردن کشیدة -.]گرفته باشد، لیک گردن آن دلدار را دو رشتة مروارید و زبرجد زینت و زیبایی افزوده است

هوی برّه رها کرده ای که با دیگر آ.[ جز اینکه گردن آهو را زیب و زیوری نیست ولی یار با آنکه گردنی کشیده و زیبا دارد دو گردنبند نیز بر آن افزوده است

.را می خورد و برگهای آن را پوشینه خود می سازد« اراک»آهوان رمه در مرغزاری یرگرم چراست و کنارة میوه های رسیدة درخت 
6
 .نخین به سنگهای سخته و ستبر بسته اند[ سخت به هم تابیده]گویی که ستارگانت را با ریسمانهای ! تو چه شگفت شبی - 

7
 !یکی فریاد بر می آورد و دیگری پاسخ می داد و اسبان شیهه می کشیدند و در این میان بانگ و خروش اشتران همه جا را پر کرده بود - 
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 4األَعْلَیمِ کَشَدْقِ فَریصَتُهُ تَمکُومُجیدَّالً تَرَکْتُ غَانِیۀٍ وحَلِییلِ

 (213: همان)

نویسنده عمالً در هر قسمت داستان با »آثار داستانی  زمان و مکان ها در معلّقات دارایِ شکلی پیوسته و مرتبط نیستند، در

در معلّقات، انتقالِ زمان و مکان ( 424: 4911فرد، )«.مشکل انتقال اشخاص از یک محل و زمان به یک محل و زمان دیگر روبروست

نی به زمانِ دیگر و از مکانی به به وسیلۀ نشانه ها صورت می گیرد، شاعر با آوردنِ نشانه چون شامگاه و یا نامِ محلِّ خاصی از زما

انتقال در معلّقات دارایِ منطق و برگرفته از پیرنگی داستانی نیست، بلکه حرکتِ شاعر در یک جریانِ . مکان دیگر منتقل می شود

زمان و سیّالِ ذهن و تداعیِ آزاد صورت می گیرد، چون معلقات، شعری ذاتی و درونی است سیرِ خطِّ روایی رعایت نمی شود بلکه 

 .مکان هایِ پس و پیش و بدونِ هدفی خاص آورده می شود

 جُلْجُیلِ بِدَارَۀِ یَوْمٍ سِیَّمَا وَالَ صَالِیحٍ مِنْهُنَّ لَکَ یَوْمٍ رُبَّ أالَ

 ...المُتَحَمَّیلِ کُوْرِهَا مِنْ عَجَباً فَیَا مَطِیَّتِیی  لِلْعَذَارَی عَقَرْتُ وْمَویَ

 ...مُرْجِلِی إنَّکَ الوَیْالَتُ لَکَ فَقَالَتْ عُنَیْیزَۀٍ خِدْرَ لخِدْرَا دَخَلْتُ وْمَویَ

 ...تَحَلَّیلِ لم حَلْفَۀً وَآلَیتْ عَلَییَّتَعَیذَّرَتْ الکَثِیْبِ ظَهْرِ عَلَى یَوْماًو

 ...المُفَصَّیلِ الوِشَاحِ أَثْنَاءَ تَعَیرُّضَرَّضَتْتَعَ السَّمَاءِ فِی الثُّرَیَّا مَا إِذَا

 عَقَنْقَلِ حِقَافٍ ذِی خَبْتٍ بَطْنُ بِنَاوانْتَحَیى الحَیِّ سَاحَۀَ أجَزْنَا فَلَمَّا

 

 2المُخَلْخَیلِ رَیَّا الکَشْحِ هَضِیْمَ عَلیَّفَتَمَایَلَیتْ رَأْسِهَا بِفَوْدَی هَصَرْتُ

 (44 -6: 4914شکیب، )

 شخصیت پردازی 4-9

در هر داستان این شخصیت است که حاالت پایدار نخستین ». صیت پردازی از جملۀ عناصرِ کلیدیِ ادبیات داستانی استشخ

د قابل تصور بدون دخالت شخصیت، هیچ داستانی نمی توان. را دگرگون می کند و موارد داستانی را به وجود می آورد

از نظر او اشخاص سادۀ . فورستر اشخاص داستان را به دو دستۀ ساده و جامع تقسیم می کند( 419: 4914محمدی، )«.باشد

هستند که در اشکالِ ناب خود گرد یک فکر و کیفیت واحد ساخته می شود و می توان آنها را در یک ( تیپ)نمونه نوعی»داستانی

وی معتقد است که اشخاص جامع داستانی را نمی توان در یک جمله خالصه کرد و ( 43-44: 4913فورستر، )«.جمله خالصه کرد

می توان به شیوۀ مقنع و قانع کننده ای خواننده را با شگفتی روبرو »محک و معیارِ شناختِ چنین شخصیتی از نظرِ او این است که 

داستان به هر دو نوع این شخصیت ها نیاز »ا بپذیریم در هر حال در صورتی که این تقسیم بندی ر( 412: همان)«.سازد

                                                           
 
چه بسا شوی زن زیبا روی را بر زمین افکندم و از پای در آوردم آنچنان که چاک زخم زیر شانه اش به سان کسی که لب زیرینش شکافته باشد  - 

 .[آوای برآمده از جهیدن خون را به سوت زدن کسی که لب زیرینش شکافته باشد مانند کرده است -. ]می زدسوت 
6
و روزی که اشتر خود را برای . گذار افتاد« دارة جلجل»[ چشمه]چه بسا روزی خوش که در کنار ایشان سپری کردی بویژه آن روز که تو را به  - 

مرا وادار می کنی ! وای بر تو: شدم و اتو گفت« عنیزه»و آن روز که به درون کجاوه.... رانگیز بود پی کننده ولخرج آنآن دوشیزگان پی کردم و چه شگفت ب

آنگاه که [.... که از من جدا خواهد شد]و آنروز که در پشت تپه ای از ریگ بهانه آغاز کرده سرسختی نمود و سوگندی ناگسستنی بر زبان آورد .... پیاده شوم

و چون از دور و بر خانه های آن .... ان خوشة پروین در آسمان نمایان شد همچون نمایان شدن آرایه های گوهرین در جای جایِ میان بند زر نگارستارگ

او  دور ساخت دو گیسوی او را گرفته به سوی خود کشیدم و[ از دیدرس دیگران]دودمان گذشتیم و زمین های سخت و سنگالخی و توده های ریگ ما را 

 .بسوی من خم شد -که میانی باریک داشت و ساق هایی فربه–
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شخصیت های ایستا در . دیگر می توان شخصیت های داستان را به دو دستۀ ایستا و پویا تقسیم کردۀ از دیدگا( 39: همان)«.دارد

 4 .ول می شوندبر عکس شخصیت های پویا که در طی داستان در رفتار و بینش دچار تح. طول مدار داستان، متحول نمی شود

در معلقات، به جز شخصیت شاعر بقیۀ شخصیتها دارای شخصیتی ساده و ایستا هستند و نمایندۀ نوع و تیپِ معشوق،  

شاعران و نویسندگان معلقات دارای شخصیتی جامع و ایستا می باشند که دارای ویژگی های گوناگونی . می باشند... دشمن، یاران و

 .و گاه متناقض می باشند

وی علی رغم اینکه فردی خوشگذران است فردی دلیر و جنگجو نیز می . ر معلقۀ امرؤ القیس، شاعر شخصیتی جامع استد

دوستان، یار، ام : شخصیتهایِ دیگر همچون. و در عین حال که جنگجو می باشد فردی شاعر با طبعِ ظریف نیز می باشد. باشد

، زنان باردار شیرده، کودکان گریان، زن پرده نشینِ سپید اندام، (معشوق)عنیزه ، دوشیزگان،(معشوقان شاعر)الحویرث و ام الرباب

 .نگهبانان و دشمن کینه توز دارایِ شخصیتی ساده و ایستا و نمایندۀ نوعِ تیپ هستند

مرد وی شاعر، جنگجو، عاشق پیشه، یارِ مدد رسان و جوان. در معلقۀ طرفۀ العبد نیز شاعر دارایِ شخصیتی جامع می باشد

یاران، دالرام و معشوق، پسر عموی سرزنش گر، پدر و برادر دارای شخصیتی ساده و : شخصیت هایِ دیگر معلقه از این قرارند. است

 .ایستا و نمایندۀ تیپ هستند

 شاعر فردی با تجربه و کهن سال، آرام و منطقی و در پیِ صلح. در معلقۀ زهیر ابن بنی سلمی نیز شاعر شخصیتی جامع دارد

شخصیتهای دیگر گرچه دارایِ اسامی خاص هستند ولی ساده و ایستا و نمایندۀ تیپِ شخصیتی همچون جنگجو، . و دوستی است

 .قبایل غیظ بن مره، عبس، ذبیان، معدّ؛ حصین بن ضمضم، ابن نهیک، نوفل، وهب و ابن مخرّم: انتقام جو و کشته شدگان هستند

در معلقۀ عمرو ابن کلثوم شخصیتهایِ تیپیک ساقی، ام عمرو، . مونۀ تیپ معشوق استن« نوار»در معلقۀ لبید ابن العامری، 

، دودمان قضاعت، بنی جشم بن بکر، مهلهل، زهیر، عتّاب، کلثوم، ذوالبره، کلیب، بنی بکر، (پادشاه حیره)کجاوه نشین، لیلی، ابوهند

حلزه، شاعر دارایِ شخصیتی جامع است و معشوقان و دیگر  در معلقه هایِ عنتره بن شدّاد و حارث بن. بنو طمّاح و عمی هستند

 .شخصیت ها ایستا و ساده هستند

تمامِ شخصیتهایی که در معلّقات آمده به غیر از شاعران معلقات، دارایِ شخصیتی ساده و ایستا و نمایندۀ نوع و تیپ می 

شاعرانِ معلقات دارای شخصیتی جامع و . نی ندارندباشند که هر یک را می توان در یک جمله تعریف کرد و کنش داستانی چندا

ایستا می باشند که دارایِ ویژگی هایِ متفاوتی هستند ولی در سیرِ روایتِ معلقات، تغییری در شخصیت آنها ایجاد نمی شود و 

 .کنش ایشان نیز به تک گویی درونی در قالب روایت توصیف حوادث، اشخاص و عناصر طبیعت محدود می شود

یکی از راههای شخصیت پردازی برایِ . ر اثرِ روایی نویسنده به وسیلۀ راه و روشهایی دست به شخصیت پردازی می زنددر ه

ارائۀ درونِ شخصیت، بی تعبیر وتفسیر به این ترتیب که با نمایشِ عمل ها و »نویسنده و آشنایی مخاطب با شخصیت داستان

 (32: 4941میرصادقی، )«.ده غیر مستقیم، شخصیت را می سازدکشمکش هایِ ذهنی وعواطفِ درونی شخصیت، خوانن

در تمامی معلقات، شعر بیانِ تک گویی شاعر می باشد به گونه ای که شاعر با غوطه خوردن در افکار و تخیّل خویش به بیان 

و عواطفِ درونی و کشمکش  حوادث و ویژگی هایِ خود می پردازد و از همین طریق خواننده با تمامِ افکار و احساسات، جهان بینی

از روش هایِ دیگری که شاعرِ معلقات در شخصیت پردازی از آن استفاده می کنند، توصیفِ مستقیم . هایِ ذهنیِ او آشنا می شود

 : می باشد به عنوان مثال در معلقۀ طرفۀ العبد، شاعر به صورتِ مستقیم از ویژگی هایِ ظاهریِ خود و پدرش می گوید

  2المُتَوَقِّیدِ الحَیَّۀِ کَیرَأْسِ خَشَیاشٌتَعْرِفُونَیهُ  الَّذِی الضَّرْبُ لُالرَّجُ أَنَا

 (14: 4914شکیب، )

 9یَلَنْیدَدِ کَالوَبِیْلِ شَیْیخٍ عَقِیْلَیۀَ جاُللَیۀ   خَیْفٍ ذَاتُ کَهَاۀ  فَمَرَّتْ

                                                           
 
 (706: 730 ؛ ایرانی، 63: 731 ؛ حنیف، 73 ، 76 : 733 ؛ فرد، 101: 736 داد، : )ک. ر - 

6
 .من همان مردِ الغر تنم که می شناسید؛ چست و چاالک به سانِ سرِ پر جنب و جوش مار - 

7
این شتر گرانبها از آن پیرمرد خشکیده پوست درشت خویی بود که از . نهای خشکیده از برابر من گذشتسپس شتری تنومند و فربه با پستا - 

 .الغری بسیار همچون چوبدستی هایِ خشک و چروکیده شده بود
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 (16: همان)

یز می توان به عنوانِ کنشِ داستانی قلمداد کرد، که از این منظر شاعر از طریقِ کنشِ خویش و تک گوییِ درونیِ شاعران را ن

 :می دهدۀ همچنین اشاراتی که به عملکردهایِ خود و دیگران می کند، خواننده را با شخصیت خود و دیگران آگا

 المُتَلَیوِّمِ اجَۀَحَ ألَقْضی فَیدَن  وکَأنَّهَیا نَاقَتی فیها فَوَقَّفْیتُ

 4فَالمُتَثَلَّیمِ فَالصَّمَیانِ بالحَیزنِوأَهْلُنَیا بِالجَوَاءِ عَبلَۀُ وتَحُیلُّ

 (434: همان)

نکتۀ قابلِ توجّه دیگری که در معلقات، پیرامون شخصیت پردازی وجود دارد شخصیت انگاری حیوانات و عناصر طبیعت نزد 

ذاتی بودن شعر جاهلی و معلقات و یگانگی شاعر با فضا و طبیعت پیرامون خویش باعث می شود که شاعر با . شاعران معلقات است

 :حیوانات و عناصر طبیعت نه همچون شی ای بیگانه و فاقد ارزش که همچون شخصیتی مستقل رابطه برقرار کند

 ظَالمُهَیا الثُّغُورِ عَوْرَاتِ وأَجَنَّ کَافِیرٍ  فِی یَداً أَلْقَتْ إِذَا حَتَّیى

 جُرَّامُهَیا دُونَهَا یَحْصَرُ جَیرْدَاءَ مُنِیْفَۀٍ کَجِذْعِ وانْتَصَبَتْ أَسْهَلْتُ

 عِظَامُهَیا وخَفَّ سَخِنَتْ إِذَا حَتَّى وَشَلَّیهُ النَّعَیامِ طَیرْدَ رَفَّعْتُهَیا

 حِزَامُهَیا الحَمِیْمِ زَبَدِ مِنْ وابْتَیلَّ نَحْرُهَیا أَسْبَلَو رِحَالَتُهَا قَلِقَیتْ

 2حَمَامُهَیا أَجَدَّ إِذْ الحَمَیامَۀِ وِرْدَ وتَنْتَحِیی العِنَانِ فِی وتَطْعَنُ تَرْقَى

 (441 -494: همان)

 9واسلَمِی عبْلۀَ دَارَ صَبَاحاً وَعِمِّی               تَکَلَّمِیی بِالجَواءِ عَبْلیۀَ دَارَ یَا

 (434: همان)

 زاویه دید 4-1

چگونگی بیان داستان به . نویسندۀ یک اثر روایی به وسیلۀ روش هایی مطالب و موادِّ داستان را به خواننده ارائه می کند   

زاویه دید . قِ اوّل شخص یا سوّم شخص بیان می شودمعموالً داستان به دو طری. مخاطب، زاویه دید یا زاویه روایتِ داستان نام دارد

در زاویه دیدِ درونی گوینده داستان یکی از شخصیت هایِ اصلی یا فرعیِ داستان است . در روایت، ممکن است بیرونی یا درونی باشد

تک ». وایتِ درونی استتک گویی یکی از روش هایِ ر(. 946: 4941میرصادقی، )و داستان از زاویه دیدِ اوّل شخص گفته می شود

 (. 441: همان)«گویی صحبتِ یک نفره ای است که ممکن است مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد

بنابر ساختارِ ویژۀ معلقات، مبنی بر اینکه تمامِ شعرِ معلقات با محوریت شخصیتِ شاعرانش بنا نهاده شده، زاویه روایت    

کلِّ روایت معلقات در چارچوبِ گفتگویِ درونی . رونی و از نوع تک گویی درونی باشدمعلقات نیز می تواند از نوع روایتگری د

شاعرانش و به صورتِ اوّل شخص بیان می شود، همان طور در تعریفِ زاویه دیدِ درونی و تک گویی گفته شد، معلقات به وسیلۀ 

باشد که گاه کسی را موردِ خطاب قرار می دهد  شخصیت اصلیِ داستان بیان می شود که در اصل صحبتِ یک نفرۀ صاحبان آن می

 :و گاه در خلوتِ خود، بدونِ مخاطب سخن می گوید

 بَقَیاءُ لِذَاکَ وَهَل عَمیروٍ عِنیدَ               عَنَّیا المُرَقِّیشُ النَاطِیقُ أَیُّهَیا

                                                           
 
فرود می « جواء»در « عبله»و . را برآورم( خود)=نیاز آن فرو ایستاده [با یاد گذشته ها]شترم را که به کاخی بلند می مانست در آنجا نگاهداشتم تا  - 

 .«متثلم»و « صمان»و « حزن»آید و مردم ما در 
6
به  آنگاه که خورشید دستانش را دردل شب فرو برد و پرده هایِ تاریکش را بر بیمگاه هایِ مرزی فرو افکند، از آن بلندی فرود آمدم و خود را - 

آنگاه بر . ]گردن افراشته ایستاده بود[ همچنان]، که دست خرماچینان به خوشه های بلندش نرسد، دشت رساندم و اسبم خرمابُنی کم شاخ و برگ و بلند باال

نرم و سبک [ برای تکاپوی بیشتر]به سان شتاب شترمرغ و یا شتابی بیش از آن او را به تاختن گرفتم تا اینکه تنش داغ شد و استخوانهایش [ پشتش نشستم و

با گردن افراشته و با . ش می لغزید و بارانِ خوی از سر وسینه اش فرو می ریخت و تنگش از کف داغ آن خیس شده بودزیرانداز پوستین آن بر پشت. شد

 .که با دیگر کبوتران به سوی آبشخوری پرگشوده باشد[ تشنه]شتاب به پیش می تازد به سان کبوتری 
7
 !پیوسته از گزند به دور مانی! ش بادبا من سخن بگوی، بامدادت خو« جواء»در سرزمین « عبله»ای سرای  - 
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 األَعْییدَاءُ نَابِ وَشَیى قَد مَا قَبلُ               إِنّییا غِیرَاتِک عَلَى تَخَلنَیا ال

 4قَعسَییاءُ وَعِزَّۀ  حُصُون  تَنمِینَیا               الشَنییییاءَۀِ عَلَیى فَبَقَینَیا

 (223 -224: 4914شکیب، )

 

 :گیرینتیجه 

-عی بودنِ روایت در معلقات سبب میذاتی و طبی. ویژۀ آنها امکان پذیر نیست تحلیلِ رواییِ معلقات بدون توجه به ساختار   

  :عناصر روایت در آنها با دیگر انواع روایی متفاوت باشد شود که

منسجم  روابطِ علّی و معلولی میان حوادث و توصیفات داستانی در معلقات وجود ندارد و آنچه سبب به معنایِ پیرنگ -4

تداعی آزاد ذهنی خود و گوناگون را در  شاعر، حوادث و توصیف های. شدن متن معلقات می شود مقصود و هدف ذهنی شاعر است

هر کدام از این توصیفات پراکنده در معلقات همچون یک پاره روایت مطرح . می کند گویی نمایشی روایتها و تکبه وسیلۀ مونولگ

  .تنها در همین پاره روایت ها وجود دارد پیرنگ به صورت جزئی. شوند که وابستگی روایی با یکدیگر و با تمامی روایت ندارند می

ذاتی و . است معلقات، بیان کنندۀ زندگانی عرب جاهلی همراه با تمامی نشانه ها و عناصر آشکار آن صحنه پردازی -2

ی از طبیعت پیرامون خود که شاعر تصویرهای زنده ا طبیعی بودن روایت معلقات در صحنه پردازی آنها بدین صورت آشکار می شود

پراکنده صورت  های آزاد و توصیفاتهای زمانی و مکانی در تداعینهوسیلۀ بیان نشالقات بهدر مع انتقال زمان و مکان. کندترسیم می

 .گیردمی

شخصیت  چندانی در معلقات صورت نگرفته است و ذاتی بودن روایت معلقات سبب می شود که تنها پردازیشخصیت -9

شاعر در معلقات، . عناصر طبیعت می پردازد خاص ودارای کنش، شاعر باشد که در تک گویی های نمایشی به توصیف حوادث، اش

یگانگی شاعر جاهلی با طبیعت پیرامون خویش در معلقات سبب . و ایستا هستند شخصیتی جامع و ایستا و دیگر شخصیت ها، ساده

 .حیوانات و عناصر طبیعت را همچون شخصیت هایی مستقل توصیف کند می شود که شاعر

-کار میآنها نیز آش زاویه دیدوایت در آن بر محوریت درونیات شاعر بنا نهاده شده است، در معلقات که ر ساختار ویژۀ -4

 .درونی به صورت اول شخص به روایت می پردازند های درونی و در چارچوب گفتگویگوییشاعران معلقات در تک. شود

 :منابع و مآخذ

دانشکده ادبیات و علوم انسانی )ه زبان و ادبیات عربیمجل. تصویرهای شنیداری در معلّقات سبع(. 4944)اقبالی، عباس

 .41-23، ص464/2/4، ش(مشهد

 .انتشارات نگاه: تهران. هنر رمان نویسی(. 4941)ایرانی، ناصر

مترجم دکتر احمد کریمی حکاک، . های داستان کوتاه فارسیسرچشمه(. 4966)پرس، میشلباالیی، کریستف و کویی

 .پاپیروس: چاپ اول، تهران

 .دانشگاه تبریز : تبریز. تاریخ ادبیات عرب(. 4911)بهروز، اکبر

مترجم و محقق سعید . پژوهش تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی: دبیات تطبیقیا(. 4943)جمال الدین، محمد سعید

 .انتشارات دانشگاه شیراز: حسام پور و حسین کیانی، شیراز

 .انتشارات مروارید: تهران. فرهنگ اصطالحات ادبی(. 4942)داد، سیما

 .نشر پایا: تهران. چکامه های بلند جاهلی(. 4914)شکیب، محمود

 .انتشارات امیر کبیر: ، تهران2ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، چ .(العصر الجاهلی)تاریخ ادبی عرب(. 4911)ضیف، شوقی

                                                           
 
به بدگویی از ما پرداخته ای، مگر کار تو پایدار خواهد بود؟ گمان مکن آغالش های تو زیانی به « عمرو بن هند»ای سخنگوی سخن چین که نزد  - 

ا پابرجا مانده ایم و دژهای استوار و ارجمندی پایدار با همه کینه ورزی ه. از ما بدگویی و سخن چینی کرده اند[ فراوان]ما برساند، پیش از تو دشمنانِ 

 .پیوسته ما را باال و باالتر برده است
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 .انتشارات امیرکبیر: تهران. فنون آموزش داستان کوتاه(. 4911)فرد، رضا

جیبی با همکاری انتشارات امیر : مترجم ابراهیم یونسی، چاپ دوم، تهران .جنبه های رمان(. 4913)رستر، ادوارد مورگانفو

 .کبیر

 .انتشارات نیلوفر: ، چاپ اول، تهران(دو جلدی)باغ در باغ(. 4914)گلشیری، هوشنگ

 .انتشارات سروش: چاپ اول، تهران .روش شناسی نقد ادبیات کودکان(. 4914)محمدی، محمد هادی

 .تهران، نشر مرکز. مبانی داستان کوتاه(. 4913)مستور، مصطفی

 .انتشارات شفا: چاپ اول، تهران. ادبیات داستانی(. 4966)میر صادقی، جمال

 .انشارات سخن: چاپ چهارم، تهران ،.عناصر داستان(. 4941)میر صادقی، جمال
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 تحلیل عنصر صدا در آثار غالمحسین ساعدی
 بقا کاظم نظری                                                                                                           

 اصغر درگاهی 

 چکیده

رئالیسم جادویی به عنوان بخشی از مکتب رئالیسم مطرح است که با عناصری از دنیای وهم و خیال درآمیخته و  جهان تازه 

رئالیسم جادویی با داستانهای فانتاستیک و سوررئال مناسبت های نزدیکی دارد، . ز بین واقعیت و تخیل شکل می دهدای را در مر

رئالیسم جادویی مطرح بوده که گاه  ۀ در ایران غالمحسین ساعدی به عنوان یکی از پیشگامان حوز. هرچند که عین آنها نیست

با توجه به وجود . یا مارکز نیز از سوی منتقدین ادبیات داستانی به میان آمده استپیشگامی او  بر نویسندگانی چون گابریل گارس

اصلی این گونه نوشته ها، عنصر صدا را می توان در قالب یکی از مؤلفه ۀ عناصر غیر واقعی و وهمناک در متن اثر به عنوان مشخص

های اساطیری صدا، مفهوم و کارکرد صدا در شعر کهن و  ریشه. آثار ساعدی بررسی کرد ۀ های اصلی رئالیسم جادویی در بیشترین

مفهوم صدا در دو ساحت . معاصر فارسی و حتی مفهوم فیزیکی صدا از مواردی هستند که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته اند

اه تظاهرات عرفانگرایی در شعر معاصر برداشت های سیاسی و اجتماعی و گ. انعکاس و آواز در شعر کالسیک نمود پیدا کرده است

وجود صداهای ناشناس، ترسناک و عجیب و غریب چونان یک موتیف تکرار . شرقی را می توان از صدا و بازتاب های آن انتظار داشت

تعلیق  ۀ شونده و تناسب آن با فضاسازی هایی از این دست، انسجام و یکدستی مؤثری به آثار ساعدی داده و در باال بردن درج

 .و افزایش هول و والی مخاطب تأثیر انکارناپذیری داردداستان 

 رئالیسم جادویی، غالمحسین ساعدی، عنصر صدا: هاکلیدواژه

 مقدمه

جریان مشرو طه و  پیروزی و شکست دموکرات های آذربایجان را با  ۀاو تتم. تبریز است 4944غالمحسین ساعدی متولد 

را دیده ... ماق، اختناق و سانسور، کودتا، خرافه گرایی، سیاست های غلط دولتی وزندگی مردم اع. جان و روح خود لمس کرده است

و سعی کرده است که در نوشته هایش اعم از داستان و نمایشنامه به تصویر و بزرگنمایی این پلشتی ها و زشتی ها پرداخته تا شاید 

 .کرده باشدبه قدر وسع خود در راه اصالح آرمان ها و عملکردها نقشی مؤثر ایفا 

روانشناسی ۀ او در خالل داستان هایش شاید به دلیل ساختارهای اجتماعی و نیز ارتباط مسقیم با مردم از راه طبابت در حوز

یکی از این عناصر مشخص با بسامد باال . جوید و حضور در روستاهای جنوب و شمال غربی، از عناصری واقعگرایانه و  خیالی سود می

عنصر صدا را می توان در اغلب نوشته های ساعدی به مثابه یکی از مؤلفه های پنهان و آشکار رئالیسم . استدر آثار ساعدی صد

در رئالیسم جادویی یک شیء یا موجود ناشناخته ای در یک داستان واقعگرایانه ظاهر می شود و جنبه های . جادویی در نظر گرفت

در کنار ساعدی نویسندگانی چون رضا براهنی و . حت الشعاع خود قرار می دهدوهمی و خیالی به اثر می بخشد و گاه کل اثر را ت

جذابیت های داستانی این ژانر یکی از دالیل اصلی در جذب و . این نوع رئالیسم به شمار می آیند ۀمنیرو روانی پور از فعاالن حوز

صداهای منعکس در برخی از آثار ساعدی پرداخته  در این مقاله سعی خواهد شد به. گرایش مخاطبین بسیار می تواند محسوب شود

 .شده و تأثیر آن از منظر رئالیسم جادویی گزارده شود

 رئالیسم جادویی چیست؟

هنرشناس آلمانى در سال  (Franz Roh) وسیله فرانس رو اولین بار به (Magic Realism) اصطالح رئالیسم جادوئى»

در این نوع آثار، الگوهاى . صورت جدى در ادبیات مطرح کرد را به آلخو کارپانتیه آن 4343کار رفت و بعدها، خصوصاً در  به 4323
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اش  یک از عناصر اولیه سازنده آید که به هیچ آمیزند و ترکیبى پدید مى گرایى با عناصرى از رؤیا، سحر، وهم و خیال درهم مى واقع

ت و وهم چنان است که رخدادهاى خیالى کامالً واقعى و طبیعى پیوند واقعی. شباهت ندارد و خصلت مستقل و هویتى جداگانه دارد

شود، اما  داستان رئالیسم جادویى در شکل خیال و وهم روایت مى .پذیرد کند؛ طورى که خواننده ماجراهاى غیرواقعى را مى جلوه مى

ها و در تمام  که منکر آن در تمام عرصه گیرد قدر از واقعیت فاصله نمى عبارت دیگر آن به. هاى تخیلى را ندارد هاى داستان ویژگى

توان دریافت که عناصر سحر، جادو، رؤیا و خیال، بسیار کمتر از عنصر واقعیت است؛ یعنى  جا مى از همین. مدت زمان داستان باشد

سوررئالیسم،  از سوى دیگر، نزدیکى نسبى این شیوه با مکتب. بودن داستان کمتر از بار رئالیستى آن است "وهمى -تخیلى "بار 

ها، با عناصر فراواقعى  نمایى شود و بعضى بخش انسان معمولى در جریان داستان، بزرگۀ هاى روزمر موجب شده که حوادث و واقعیت

سایت )«.آید انگیز و غیرعادى، جزو ارکان کار درمى هاى شگفت بنابراین توصیف صریح اشیاء و پدیده. و ماوراءطبیعى شکل گیرد

 (تبیان

این رئالیسم خاص جهان سوم است، کند و کاوی است در ارتباطات »: دحسینی در جلد اول مکتبهای ادبی می نویسدرضا سی

زندگی  ۀغریب ذهن ابتدایی این ملت ها که به کلی با فرهنگ غربی بیگانه است و اسطوره های بومی که در واقعیت های روزمر

 (  944: 4914سیدحسینی، )«.ی آورندامروزی ادغام می شوند و دنیای خاصی را به وجود م

عناصر داستان طبیعی است و تنها یک عنصر  ۀرئالیسم جادویی در قصه بدین معناست که هم»: عبدالحسین فرزاد می گوید

 (241: 4944فرزاد،)«.جادویی و غیر طبیعی در بافت قصه وجود دارد

در فانتزی امر فراطبیعی در دنیای پندارین ». ستیک داردرئالیسم جادویی تا حدودی شباهت هایی با ژانر وهمناک یا فانتا

: 4939حری،)«.کنندراطبیعی، متعارف و طبیعی جلوه میهای ظاهراً فدر رئالیسم جادویی، پدیده. کندیپذیرفتنی و باورپذیر جلوه م

23) 

 های رئالیسم جادوییویژگی

 :مردخود برای رئالیسم جادویی موازینی را برمی ش مسجدی در مقاله

 برهم زدن نظم معهود و عدی و متعارف داستان -»

 حاشیه روی های مکرر -

 عدم توجه به اتمام بخش های اثر -

 به کار بردن تداعی معانی -

 تناقض نمایی و استفاده از عنصر دیالکتیکی در ترکیب اثر و تأکید بر عوامل حقیقی و فعال درون آن -

 (مسجدی)«الیسماقتباس از رمانس، سمبولیسم و سوررئ -

 :ویژگی های داستانی رئالیسم جادویی

 :پورنامداریان نیز ویژگی های داستانی رئالیسم جادویی را این گونه گوشزد می کند

 درهم آمیختگی یا مجاورت واقعیت و خیال و وهم -»

 چرخش هنری زمان -

 روایات یا پیرنگ های پیچیده یا حتی بسیار پیچ در پیچ -

 ویاهاکاربرد متنوع ر -

 افسانه ها و قصه های پریان -

 توصیف های اکسپرسیونیستی و حتی سوررئالیستی -

 عقاید و باورهای شگفت انگیز -

 عنصر غافلگیری و شوک ناگهانی -
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 (4944پورنامداریان،)«دهشت و توجیه ناپذیری -

 رئالیسم جادویی در آثار ساعدی

اهش که اغلب رئالیستی هستند با قرار دادن یک عنصر نامتعارف و ساعدی در رمان ها، نمایشنامه ها و داستان های کوت

اشیا و موجودات فراواقعی از عمده عناصری هستند که . دهد ناشناخته و گاه هولناک آن را در ردیف آثار رئالیسم جادویی جای می

غالمحسین ساعدی به بررسی رئالیسم جادویی در آثار  دکتر حسین مسجدی در مقاله. شونددر نوشته های ساعدی دیده می 

حیوان طبقه  -انسان -4انسان های مستحیل  -9جن گونه  -2حیوان  -4موجودات فراواقعی پرداخته و آن ها را در چهار بخش 

 .هایی زده است بندی کرده و برای هرکدام نیز مثال

سو که موشی به صورت هیوال یا است از موجودات عجیب و غریب، به جوجوتۀ در مولوس کوپولوس به خانه ای که نمایشگا

هیوالیی به صورت موش درآمده، در چوب به دست های ورزیل به شکارچیانی که اسیر شکار می شوند، در ترس و لرز به مالی 

ناقص الخلقه، در گاو به مشهدی حسن، در عزاداران بیل به موسرخه، در مجموعه داستان آشفته حاالن بیداربخت به شخصیتی به 

 (.4943:مسجدی.)در ذهن دارد اشاره کرده استۀ پروفراگ که مارمولک کوچک سیا. جی نام دائی

 : آن می گوید ۀعبدالعلی دستغیب در تحلیل رمان توپ در باب رئالیسم جادویی و پیشین

 مارکز نیز به این شگرد عالقه. شگرد و نگریستن عجیب به اشیا و اشخاص در قصه های فاکنر زیاد به کار رفته است»

 (4934: 414دستغیب، )«.دارد

 (. 4932: 933همان، )«.شود کمرنگی از رئالیسم جادویی دیده می ۀدر آثار ساعدی گرت»: وی در تحلیلی دیگر معتقد است که

در روایتی تاریخی که در زمان و مکان معین روی داده و اساساً بر بنیاد رئالیسم آغاز شده ماجراهای »: همچنین می افزاید

 (411)«.ظره و بزرگ نمایی شده می گنجاندغیر منت

 :اشارات دستغیب به صحنه های رئالیسم جادویی در رمان توپ

نویسنده کوشیده توپ قزاق ها را همچون نماد یا نشانه و ابزاری ناشناس که وحشت مردم روستا و عشایر را برانگیخته  -»

 (931ص،.)معرفی کند

 (933)د و بفهمد این هیوالی ترسناک چیست؟عجیب تر این که می خواهد توپ را ببین -

 (414)«.به توپ بستن میرهاشم درشت نمایی و گنجاندن تصویری مبالغه آمیز در متن قصه های رئالیستی است صحنه -

 (414)غار بزرگی می رسند ۀهاوارخان و سوارانش به دهان -

نامعلوم بیرون ۀ های ناشناس و کوچکی از پناهگا ناگهان حیوان. حاجی ایلدریم و سوارانش شب به شیطان دره می رسند -

 (441)«.چرخانند آمده و توی دره می ریزند و همچنان که می دوند کله های گردشان را به اطراف می

 ( 441: 4914سپانلو،)«.رئالیسم ساعدی با طعمی از وهم و هراس درآمیخته است»: سپانلو می گوید

 عمق فاجعه ای که معموالً زمینه راز و اشاره استعانت می گیرد به قصد نشان دادن ساعدی اغلب از نوعی»او معتقد است که 

 (224: همان.)«پنهان یا عاقبت محتوم یک ماجرای ظاهراً معمولی است
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عسگرپور، )«.من ساعدی با عزاداران بیل پیشکسوت گابریل گارسیا مارکز در رئالیسم جادویی است به عقیده: گویدشاملو می»

4932-39 :412) 

 چیستی صدا

قبل از این که عنصر صدا را در آثار ساعدی بررسی کنیم واجب می نماید که از منظر فیزیکی به تعریف و چگونگی تولید 

 : دانش گستر در ذیل مدخل صدا آمده است ۀدر دانشنام. صدا بپردازیم

امواج صوتی ارتعاشاتی ناشی از . دید می آیدبر اثر ارتعاش حاصل از موج صوتی پ. احساس فیزیولوژیک دریافت شده با گوش»

امواج صوتی در هوا با سرعتی منتشر . شوند جهات، در هوا منتشر می ت کره ای در حال انبساط، در همهتغییر فشارند که به صور

ارتفاع صدا . ستمتر در ثانیه ا 991در شرایط متعارف فشار و دما، مقدار این سرعت حدود . می شوند که به دمای هوا بستگی دارد

بلندی صدا عمدتاً  . ستبستگی دارد، ولی سرعت انتشار مستقل از بسامد ا( بسامد)به تعداد ارتعاشات پدید آمده در هوا در هر ثانیه 

صوت به صورت موج طولی منتشر می شود و رقت یا تراکم ایجاد شده در هوا با . ارتعاشات پدید آمده  در هوا وابسته است به دامنه

و شکست (diffraction)امواج صوتی نیز مانند امواج نور و امواج روی سطح آب قابلیت بازتاب، پراش. شار صوت هم جهت استانت

-ی از درگاه و پخش آن در راهرو میپراش موج صوتی را در عبور موج صوت. بازتاب موج صوتی را به صورت پژواک می شنویم. دارند

خم  شدن راستای انتشار صوت، هنگام ورود آن به محیط انتشار غلیظ تر یا رقیق تر مشخص شکست موج صوتی را با . توان دریافت

کمترین بسامد . ، زیرا سرعت انتشار صوت در محیط های غلیظ تری مثل جامدات و مایعات بیشتر می شود(شکست)می کنند

: 4943دانشنامه،)«.مد بیست هزار هرتز استارتعاش در ثانیه، و بیشترین بسا 21شنیداری برای گوش انسان حدود بیست هرتز، 

414) 

 صدا و اساطیر

گوید، صوت  لیتره می». رد پای صوت را می شود در اساطیر هم پی گرفت و نمادهای آن را در فرهنگ ها ی مختلف کاوید

ت را نمادی اصلی تحت این وجه است که هند صو. حرکات نوسانی متوازن، ضربه می زند ۀآن چیزی است که حس شنوایی را بوسیل

جهان را به وجود ( ناده)، در اثر نوسان متوازن صوت نخستین(واک)صوت در آغاز کیهان وجود داشته، سنن، گویش. می داند

 (442: 4943شوالیه،)«.آورده

ی آن انسان، نمادهایی را براۀ رعد به عنوان یکی از صداهای موجود در طبیعت برای انسان نخستین ترسناک بوده و ذهن اولی

. در اساطیر باستانی به نمونه هایی از به کارگیری سمبل های مختلف از رعد برمی خوریم. در برخوردهای آغازینش می ساخته است

 .در اساطیر یونان باستان زئوس خدای آسمان رخشان و توفان است و سالح او آذرخش

 :د ذیل اشاره کرداز کتاب فرهنگ نمادهای ژان شوالیه می توان به صورت مختصر به موار

 .بر طبق سنت توراتی رعد صدای یهوه است، در ضمن ظهور یک مظهراهلل را نشان می دهد -

 .قدرت یهوه و به خصوص عدالت و غضب اوست رعد نشانه -

 .تهدید خداوند به نابودی است رعد نشانه -

 .اولیه ۀبدون شک خاطره ای از زلزلدر سنت یونانی رعد ابتدا در ارتباط با غرغر امعاء و احشاء زمین بود، و  -

 .تندر نماد ترس است -

 .است که از زمین به آسمان گذر کرده استۀ رعد نماد فرمان ال -

 .ظاهراً از رعد منظور پریشانی آسمان بوده است -

 .مستقیم جورکشی بشری است به خشم آمدن رعد و صاعقه نشانه -
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امریکا،  شمالی و همچنین در اساطیر قاره یجاد می کند، در اساطیر سیبریهایش رعد ااساطیری که با حرکت بال دهپرن -

 .دیده می شود

 (994: 4942شوالیه،.)ها رعد عمل شیطان است که به شترپرنده ای مسخ شدهبرای تورگوت -

 مفهوم صدا در شعر کالسیک فارسی 

چد و باز همان شنیده شود و در عربی نیز همین صدا معر ب سدا است و آن آوازی باشد که در کوه و گنبد و امثال آن پی»

 (دهخدا)«.معنی را دارد

یی از آن در آثار شعرای پیشین با به نمونه ها. وت به کار رفته استدر شعر کالسیک فارسی اغلب صدا به معنای انعکاس ص

 .استفاده از تارنمای گنجور اشاره می شود

 ای از تو به باغ هر گلی را رنگی

 شوق تو آهنگی هر مرغی را ز

 اندوه تو رمزی گفتم با کوه ز

 (ابوسعید ابوالخیر)برخاست صدای ناله از هر سنگی

 به بارگاه تو دایم به یک شکم زاید

 (انوری)را ی آریصداو زمانه صوت سؤال 

 اوحدی صفت با او هر چه گفتی آن بشنو

 (اوحدی) تو چه دانی صدالیکن اندرین گنبد این 

 رافکندغم نمکم بر دل فگار ب

 (خاقانی)افتاد به کوه در صدااز دم سردم 

 از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر

 (حافظ)یادگاری که در این گنبد دوار بماند

 گر برسد ناله سعدی به کوه

 (سعدی)کوه بنالد به زبان صدا

 ترا بس ناخوشست آواز لیکن اندرین گنبد

 (سنایی)گنبد خضرا یصداخوش آوازت همی دارد 

 . برای نمونه به چند مورد اشاره می شود. ی بعدتر صدا بیشتر به معنای بانگ و آواز به کار رفته استدر دوره ها

 نهان، کردند یوسف را ندایی

 (جامی)ییصدابرون نامد ز چاه اال 

 غفلت من از شتاب زندگی خواهد فزود

 (صائب)برد ی آب خوابم میصدارفته رفته زین 

 کندگر دل از سنگ جفای تو ننالد چه 

 (فروغی بسطامی)آید می صداشیشه هنگام شکستن به 

 کاین موسم حاصل بود و نیست ترا بار

 (پروین اعتصامی)ی تبر از گوشصداتا شام نیفتاد 
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 صدا در شعر معاصر

در . عنصر صدا مفهوم و کاربرد گسترده ای پیدا کرده است( اشعار نیمایی و شاملویی)نوگرای آن  ویژه شاخهدر شعر معاصر به

سمبلیک شعر معاصر طبعاً صدا همچون بسیاری از واژگان بار معنایی نمادین پیدا می کند و گاه آن ترس و لرزی را که از  ۀگون

ی نیما وضعیتی این  "ری را"نمونه را شعر . صداهای وهمناک و ترسناک در آثار ساعدی حس می کنیم در شعر نیز می بینیم

 .چنینی دارد

 ری را  

 ا می آید امشبصد... ری را

 از پشت کاچ که بندآب

 برق سیاه تابش تصویری از خراب

 در چشم می کشاند

 ...گویا کسی ست که می خواند

  
 اما صدای آدمی این نیست

 با نظم هوش ربایی من

 آوازهای آدمیان را شنیده ام

 در گردش شبانی سنگین

 ز اندوههای من سنگین تر

 و 

 آوازهای آدمیان را یکسر

 .ز برمن دارم ا

  
 یک شب درون قایق دلتنگ

 خواندند آن چنان

 که من هنوز هیبت دریا را 

 .در خواب می بینم

  
 ...ری را... ری را

 دارد هوا که بخواند

 در این شب سیا

 او نیست با خودش

 اما -او رفته با صدایش

 .خواندن نمی تواند

 :نویسد در معنی ری را میبخش فرهنگ واژه های مازندرانی  "ری را"در کتاب ۀ عباس قزوانچا

 ...بیدار باش، به هوش باش، هشدار! هان -4

 نام زنی است که باید تیزهوش و کاردان باشد -2
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 نام یک نوع بازی محلی و سنتی به معنی بپا و هوشیار باش -9

 (246: 4916قزوانچاهی،)نام پرنده ای است کوچکتر از گنجشک و شبیه او   -4

 (43: 4919فلکی،)".شود ری را نام کسی نیست، یک صداست که به شکل ری را شنیده می ": محمود فلکی می نویسد

ویژه اگر شب هو با صدای بلند بخوانیم، ب...( را... ری)اگر ری را را با ایجاد فاصله بین دو هجای آن ": جای دیگر می گوید

شبیه می شود که حتی تا حدی ترس ناشناخته ای به خاطر باشد و سکوت باشد و تنها باشیم، به آوازی نامفهوم یا به ناله ای گنگ 

این صدا یا آواز چنان مبهم و غریب از دل سنگین شب برمی آید که شاعر . صوت ویژه و حضور ناشناخته اش، در آدمی می ریزد

 (46: همان.)نسبت دادن آن را به آدمی نمی پذیرد

 ۀیونگ و به روش پایه گذاران نقد ادبی بر پای( آرکی تایپ)یپ ازلیاگر به ضمیر ناخودآگاه مشترک و ت ": و نیز می افزاید

مانند نورتروپ فرای، لسلی فیدلر و یا ریچارد چیس نظر داشته باشیم، این صدا می تواند صدایی اسطوره ( اسطوره ای)کهن الگویی

 (44: همان)".این صدا می تواند از روان جمعی آدمی برآمده باشد. ای باشد

اشعار نیما صداهای دیگری نیز وجود دارد که اغلب با اوضاع اجتماعی روزگار، سازگار است و نوعی بیدار باشی را  ۀدر مجموع

بخشی به جامعه یکی از وظایف شاعران و نویسندگان در دوران اختناق است و چون مستقیم گویی از دو ۀ آگا. به تصویر می کشد

سو و فشار حکومت با وجود صریح اللهجه از سوی دیگر از اعتبار شعر و شاعر  جهت یعنی متهم شدن به عدم شاعرانه گی از یک

 .  کاهد، پس گرایش به سمت سمبلیسم آن هم از نوع اجتماعی اش یکی از راهکارهای ادای دین به مسؤولیت شاعرانه است می

 
 ناقوس... دینگ دانگ

 این چه صداست؟

 کی مرده؟ کی به جاست؟

 ندقوقولی قو، خروس می خوا

 چوک و چوک، گم کرده راهش در شب تاریک

 شب پره ساحل نزدیک

 زیگ، زیگ زایی... زیگ

 لحظه ای نیست که بگذاردم آسوده به جا

 .گذاردخیزد به نمایش عمومی میهای سیاه اجتماع برمیآور ی را که از الیهشود و صدای رعباخوان ثالث نیز همگام با نیما می

 ا و دندان استصحبت سرم ،شنیدی صدایی گر

سهراب سپهری از شاعرانی است که در این راستا . عرفانی آن می توان جست و جو کرد ۀدیگر از بازتاب صدا را در سویۀ وج

صدایی که می خواهد سهراب . صدایی که او را می خواند در واقع دعوتی است به سمت شهری آرمانی در آفاقی دیگر. پیشگام است

در واقع صدای سهراب صدایی است که از درون می آید و انسان را به بازیابی خویشتن خویش . دعوت کندرا به درون انسانی اش 

 .   صدای مواج در شعر سهراب صدای روشن باران است، صدای پای آب است. رهنمون می شود

 صدا کن مرا صدای تو خوب است

 آن گیاه عجیبی است صدای تو سبزینه

 روید که در انتهای صمیمیت حزن می

 

 کفش هایم؟
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 چه کسی بود صدا زد سهراب

 آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ

توان نتیجه گرفت که در شعر گذشته و گذشته گرا همراه صدا عنصری وحشتناک، وهمناک، لرزاننده و مرگ در مجموع می

رکرد دیگرگونه ای پیدا می کنند که گاه صداها متفاوت می شوند و کا( اعم از شعر و نثر)اما در ادب معاصر . آور منتقل نمی شود

 .وحشت را به طرز عجیبی به مخاطب منتقل می سازند

 صدا به مثابه عنصری جادویی در آثار ساعدی

صدا، یعنی صدایی که از بسیاری از آثار ساعدی مرموزانه به گوش می رسد به عنوان یکی از عناصر اصلی رئالیسم جادویی 

سناک و هایش می آفریند، صداهایی ترکه موجودات غیر عادی و عجیب و غریبی را برای داستان ساعدی همان گونه. مطرح است

کند تا ذهن مخاطب را درگیر فضاهای موهوم نموده، ترس را در  ها و داستان هایش داخل میوهم آلود را در بیشترینه نمایشنامه

پرندگان  ندگان در طویله، صدای آزاردهندهپر  در مثل در نمایشنامه. توجه است بسامد این صداها در برخی از آثار قابل. جانش بریزد

حتی در این نمایشنامه . آمیزد و هیاهویی مبهم و ناشناخته از درون آن به گوش مخاطب می رسد با سایر صداهای متن اثر درهم می

 .قبل از این که کاراکترها وارد صحنه شوند صدای پرندگاه در فضا می پیچد

شود و بعد دوباره  بعد گلوله ای در می رود، چند لحظه صدای پرندگان خاموش می. ها صدای پرندگان را می شنویممدتی تن»

 (44: 4941ساعدی،)«.اوج می گیرد

 :پرندگان در طویله عبارتند از برخی از این صداها در نمایشنامه 

 صدای گلوله -

 .مدام تکرار می شود صدای قدم های ناشناس از پله ها که در طول نمایشنامه -

 .بانگ خروس -

 صدای چرخ ارابه در سیاهی -

 .صدای گاه گاه توپ در بیرون -

 .پیر مرد و صدای چند سوت زوزه -

 .عده ای زیاد از دور صدای خنده -

 .صدای شغال -

 .صدایی از دم باغ -

 .صدای پارس سگ -

 .صدای انفجار شدید در باغ -

ساعدی، )«.داره چه جای دنج و ساکتیه، آدم ترس برش می».یک و ترسناک جلوه می دهدحتی صدای سکوت نیز فضا را تار -

4914 :49) 

غیر عادی چون سگ آالباش که  بدون شیشه در کنار حیوان درنده بزرگ چهارگوش پنجره: ایجاد فضاهای ترسناک چون

همه و همه در کنار صداهای ... یک و گرگ و میش وغذایش گوشت آدمیزاد است، همراه با زیرزمین و دو تا اتاق مخروبه و هوای تار

 .وحشت انگیز تکرارشونده به تمامیت اثر روحی ناآرام می دهد که سریعاً به درون مخاطب انتقال داده می شود

 :الل بازی ها صداهای زیر به گوش می رسد ۀقیچی و طناب از مجموع در نمایشنامه

 صدای سقوط جسم -

 (بارها)صدای قیچی -

 ای شلیک طپانچهصد -

 (بارها)صدای وغ وغ صاحاب -
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 (32: 4944ساعدی،.)، خنده ای که البته خنده نیست بل نیشخند و زهرخند است(بار 44)صدای خنده -

حتی می توان . صدای سکوت در مواردی تکان دهنده تر هم است، اعتراض به سیاست سانسور و خفقان در آن موج می زند

زبانی که رسالت تاریخی مشروطیت . الل بازی تراژدی فقدان زبان مادری ساعدی است»از آن به دست داد  تعابیر قومیت گرایانه نیز

 (412: 39-32عسگرپور،)«.را به دوش می کشید اینک یاساق شده و در کنج ذهن ها اسیر و خاموش است

 .شنود عجیب و موهومی میدر داستان استغاثه از مجموعه داستان های شب نشینی باشکوه، راوی داستان صداهای 

حتی وقتی سرش را زیر لحاف و بالش . صداها روز به روز مبهم تر و عجیب تر می شوند... پچ پچ همسایه ها را می شنود... »

 (4944پورنامداریان،)«.می کند صداها را می شنود

 :داهای وهمناک ذیل را تشخیص دادهای ساعدی اجماالً می توان صها و نمایشنامه ها و رمانهمچنین در برخی از داستان

 :نخست در عزاداران بیل، قصه 

 صدای زنگوله از دوردست ها -

 :سوم در قصه

 پیچیدن صدای زنگوله در فضا -

 گوسفند از ته چاه صدای ناله -

 :ششم در قصه

 شنیده شدن صدایی از صندوق -

 صدای باد، آب، گریه -

 ترس و لرز در مجموعه

 سکوت -

 ایوب ۀای غریب از افق و برکشنیده شدن صد -

 دریا صدای مهربان و آشفته -

 صدای غریبی که موسرخ از ذوردست ها می شنود -

 در دندیل

 صدای جغد پیر -

 در واهمه های بی نام و نشان

 احساس پیرزن نسبت به صدا کردن او توسط کسی -

 در داستان توپ

 صدای موش ها -

 صدای جغد -

 صدای تیغ های ته دره -

 ای زنگ قاطرصد -

 هیوال خرناسه -

 (4944پورنامداریان،)رفت و آمدها و صدای خنده و سرفه همهمه -

آی باکاله و آی بی کاله که با محله ای تازه ساز آغاز می شود با فریاد پیرمردی باده نوش  در نخستین پرده نمایشنامه»

 (416: 39-32رپور،عسگ)«.شود تهدید موهوم موجودیت جامعه توسط ساعدی اعالم می فاجعه

در این ». شود در سالن سخنرانی شنیده شده، باعث ترس حضار میۀ در داستان شب نشینی باشکوه صدای رعد هر از گا

 (4: 4939ساعدی،)«.فاصله چیز سنگینی از آسمان گذشت و در افق ترکید و به دنبال آن ریزش باران روی شیروانی تاالر شروع شد
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 گیرینتیجه

های مختلف شعر و ادب هزار  معنایی مشخص در ادب فارسی نیست، بلکه در دوره ه عنوان یک واژه با محدودهفاً بصدا صر

برخی از واژگان گویی از دل اسطوره ها برآمده اند و  وظایف . فارسی معنایی بزرگ تر و سنگین تر را بر دوش کشیده است ساله

ه های اساطیری اغلب کهنه هم نمی شوند و به بایگانی لغت نامه ها فرستاده این واژ. خطیری را در طول حیات خود پذیرا شده اند

در دوره ای . پذیر بوده و توانسته است به مسؤولیت تاریخی خو بهتر و نیکوتر عمل کندواژه صدا  واژه ای مسؤولیت. شوندنمی 

در . ر صرفا در مفهوم بانگ و آواز به کار رفته استانعکاس صوت را با تصاویر رنگارنگ شاعرانه به نمایش گذاشته و در دوره ای دیگ

داستان و شعر معاصر وظایف سترگ اجتماعی و سیاسی را عهده دار بوده و بخشی از تاریخ معاصر را به زیبایی به تصویر کشیده 

فضاهای نمایشی و  ه بهها و نمایشنامه های غالمحسین ساعدی نمودهای صدا حالتی وهمناک و شکننددر داستان ها و رمان. است

صدا در آثار ساعدی به عنوان یکی از مؤلفه . نویسنده مؤثر بوده است و در تشدید انتقال معانی خواستهمخاطب القا کرده  روح آشفته

رئالیسمی که . رئالیسمی که سعی دارد با نفوذ به اعماق جامعه به نمایش پلشتی ها اقدام کند. هایی رئالیسم جادویی محسوب است

این . دروغین و بی بنیان  او را گوشزد کند و بیدادگر و از سویی دیگر چهره خوفناک کمه در می افتد تا از سویی وجههقدرت حابا 

ه و صورت کریه صدای وهمناک از جای جای نوشته های ساعدی به حرکت در می آید تا در جان مخاطب ترسی زهرناک ریخت

 .  دبزرگ جامعه نمایان ساز زندگی را در پرده

 منابع و مآخذ

 مجله: ای غالمحسین ساعدی، تهران، مقاله بازتاب رئالیسم جادویی در داستان ه(4944)پورنامداریان، تقی و مریم سیدان -

 64 ۀ، شمار41ادبیات و علوم انسانی، سال  ۀدانشکد

 .ر نینش: ، کلک خیال انگیز، بوطیقای ادبیات وهمناک، چاپ اول، تهران(4939)حری، ابوالفضل - 
 .انتشارات سخن: نقد، جلد اول، تهران ، از دریچه(4932)تغیب، عبدالعلیدس -

 ، لغت نامه،)(دهخدا، علی اکبر -

 .انتشارات دانش گستر روز: دانش گستر، جلد دهم، تهران ، دانشنامه(4943)علی و همکاران رامین، -

 .اه ریزنشر م: ، الل بازی ها، چاپ اول، تهران(4944)ساعدی، غالمحسین -

 .نشر قطره: ، پرندگان در طویله، چاپ اول، تهران(4914)----------------------- -

 .انتشارات نگاه: ، شب نشینی باشکوه،چاپ نهم، تهران(4939) ---------------------- -

 .انتشارات نگاه: ، نویسندگان پیشرو ایران، چاپ چارم، تهران(4914)سپانلو، محمدعلی -

 . انتشارات نگاه: ، مکتب های ادبی، جلد اول، چاپ دهم، تهران(4914)رضا سیدحسینی، -

 .انتشارات جیحون: ، فرهنگ نمادها، سودابه فضایلی، جلدسوم، چاپ اول، تهران(4942)شوالیه، ژان و آلن گربران -

 .تشارات جیحونان: ، فرهنگ نمادها، سودابه فضایلی، جلد چهارم، چاپ اول، تهران(4943) ---------------- -

 .21 -43 فصلنامه آذری، شماره:معه، تهرانساعدی نمایشگر صحنه های تئاتری جا ، مقاله(39-4932)عسگرپور، احمد -

 .قطرهنشر درباره نقد ادبی، چاپ چهارم تهران،  ،(4944)فرزاد، عبدالحسین -

   .انتشارات مروارید: ، تهرانچاپ اولا،به نیمۀ نگا،(4919)فلکی، محمود -

   .انتشارات معین: تهران ،ری را، نیما و شعر امروز، چاپ اول،(4916)قزوانچاهی، عباس -

های زبان و ادبیات  پژوهش  لهمج :محسین ساعدی، دانشگاه اصفهان،رئالیسم جادویی در آثار غال(4943)مسجدی، حسین -

 . 4، پیاپی 4 فارسی، شماره
 :سایت ها

http://yourlifestory.blogfa.com  
http://ganjoor.net   

  

http://yourlifestory.blogfa.com/
http://ganjoor.net/
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 های می در غزلیّات شمس جلوه

 دکتر احمدرضا نظری چروده

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا -استادیار زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

شود تا با سیر تحوّل معنایی از صورت ت از دنیای حقیقی و محسوس به عاریت گرفته میها و کلمادر گسترۀ عالم عرفان، واژه

ترین الفاظ و مصطلحاتی یکی از مهم« می». به سوی تشبیه، مجاز و استعاره، بیانگر حاالت و خواستِ گویندگان و شاعران باشند

تعابیر غالباً در حوزۀ تصوّف و عرفان، معنایی غیر از معنای  اند؛ اینگونهاست که شاعران عارف در اشعار عرفانی خود به کار برده

صوفیّه و شعرای عارف مسلک، برای بیان عواطف و احساسات درونی و معنوی و نشان دادنِ عشق و . حقیقی و واقعی خود دارد

ند تا به دستاویز کالم و واژه، منظور اشود بهره و سود جستهمحبّت الهی، از الفاظ و کلماتی که به صورت کنایه و رمز به کار برده می

در عرفان، عروج از لفظ به معنا و . خود را از شراب و خَمر و باده و می که در اشعار غیرعرفانی نیز به کار برده شده است، بیان نمایند

ت که با تحوّل و گیرد که مبنای آن انسان اسسیر صعودی از عبارت به اشارت، از طریق شهود باطنی و رؤیت درونی صورت می

موالنا در غزلیّات شمس، از طریق دریافتِ باطنی و راه بردن به اشارت، با . شودارتقای وجودی به ادراک حقایق در هر مرتبه نایل می

مرئی اش با دنیای نابدین ترتیب، اتّصال روحِ عارفانه. شودهای ظاهر را دریده، به عالم قُدس وارد میعدم نفی ظاهر و عبارت، حجاب

دهد که منظور موالنا از نتایج این تحقیق، نشان می. شود که البتّه این را با استمداد از پروردگار باید یافتو جهانِ غیب پدیدار می

 .است« های پروردگارتجلّیات و جلوه»که با تعابیر گوناگون و معانی مجازی بیان نموده، همانا « می»

 .النا، غزلیّات شمس، می، دریافت باطنی، تجلّیشعر عرفانی فارسی، مو :هاکلیدواژه

 مقدّمه

در جهان غرب او را با . هجری قمری در بلخ زاده شد 614در سال  ،الدین محمد بلخی که در ایران به مولوی نامور است جالل

محمید ابین محمید ابین حسیین حسیینی       »نیام کامیل وی   . است گوی پارسی تبار ایرانیاز مشهورترین شاعران  شناسند نام رومی می

در . اسیت  شیده  نامییده میی  « موالنا خداوندگار»و « خداوندگار»، «الدین جالل»دوران حیات به القاب بوده و در « خطیبی بکری بلخی

اسیت و از برخیی از    برای وی به کار رفتیه « مالی رومی»و « مولوی رومی»، «موالنا»، «مولوی»القاب ( 3ظاهراً از قرن )های بعد  قرن

« ملّای روم»البته برخی او را . زبان مادری وی پارسی بوده است. اند نستهدا« خامُش»و « خَموش»و « خاموش»اشعارش تخلص او را 

به لحاظ گستردگی واژگان در میان مجموعه های شعر زبیان   دیوان شمس(مقدمه: 4946زمانی، )خواندند  نیز می« مولوی رومی»یا 

. را در شکل جاری و ساری آن به خدمت گیرد موالنا کوشیده است تا زبان. فارسی، به خصوص در میان آثار غزل سرایان، استثناست

شمار، استفاده از واژگانی زنده تر و فراختیر را ایجیاب میی     -در حقیقت معانی فراوانی و لحظه های متنوع وحال ها و تجربه های بی

ه اجیزا و  مییان همی   باید گفت که در غزلیات شمسدرباره شکل ذهنی یا درونی  .(بیست و یک: 4943شفیعی کدکنی،)کرده است 

های شیگفت آور و  اغلب غزل های موالنا نمونه. استبرقرار  " Coherenceانسجام  "ها هماهنگی و در مجموع غزل ابیات این غزل

بیسیت و  : همان)نکته دیگری که در باب شکل شعر موالنا جالب توجه است قالب شکنی اوست . موفق ثبت لحظه های زندگی اوست

هیای موالنیا آنجاسیت    منشیأ بسییاری از اندیشیه   . شیود د که گاه به سوررئالیسیم نزدییک میی   گیزی دارموالنا سبک حیرت ان(. هفت

در قونیه به تربیت و ارشاد و دستگیری مردم به طریق صیوفیان و عارفیان مشیغول    ( ق.ه 612)او تا پایان عمر (.  49: 4941شمیسا،)

 . بود

آشامیدنی، نوشیدنی، جمع اشربه، در فارسی بیه معنیای   : شراب»: دربارۀ لغت شراب در فرهنگ اصطالحات عرفانی آمده است

از صفات و تشبیهات شراب، آب آتش زا، آب تلخ، آب توبیه سیوز، آب حیرام، اشیک     . می، باده، آب انگور که تخمیر شده باشد گویند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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اب پاک کیه در بهشیت نصییب    دختر تاک، ام الخبائث، خون خم زهر مینا، شراب پخته، شراب رسیده، شراب کهنه، شراب طهور، شر

 :حافظ گوید. و در اصطالح افراط محبّت یا کمال عشق را گویند( 414: 4941سعیدی،)« بهشتیان می شود

 جهد کن تا ز نیست هست شوی

 

 وز شراب خدای مست شوی 

 

است و نه هر طور که روشن است، واژۀ شراب به معنای خَمر و نوشیدنی سُکرآوری است که بر همگان شناخته شده همان

ذکر شده است که آنها را به همراه معنایشان از ( به معنای نوشیدنی سُکرآور)« شراب»ها، اسامی مختلفی برای در فرهنگ. نوشیدنی

 :نقل می کنیم لغتنامة دهخدا

ناظم )ازند ، شرابی که از خرما یا جو یا مَویز یا عسل سازند؛ شرابی که از خرما یا کشمش س(زمخشری)مِیِ خرما : نبیذ»
 نیز صحیح باشد؛( نبید) "دال مُهمَله"، شرابی که از خرما یا جو و غیره سازند و در استعمال فارسی این لفظ به (االطباء

 ؛ (برهان قاطع)به معنی شراب انگوری هم هست . نبیذ است، مِی و شراب انگوری و هر مایع مُسکَر: مُل

مطلق شراب اعم از این که از انگور حاصل آید یا مویز (. برهان قاطع)؛ (گیریفرهنگ جهان)به معنی شراب انگوری است : مِی

 (.لغتنامه یادداشت)و خرما و جز آن 

غیاث )نسبت است « هاء»شراب، چه باد به معنی غرور آمده و (. فرهنگ رشیدی)شراب، چه باد غرور در سر آورد : باده
 که از انگور تازه بگیرند و در عربی خَمر گویند؛ به معنی سُکری است(. ناظم االطباء)شراب (. اللغات

 ؛(االربۀ منت)، مِی انگوری (دستور االخوان)، مِی (غیاث اللغات)شراب : مُدام

 ؛(همان)، شرابی که مایل به سرخی باشد (غیاث اللغات)، شراب انگوری (همان)فشاردۀ انگور سپید : صَهبا

اقرب )خمر (. آنندراج)؛ (االربۀ منت)، شراب (آنندراج)های دست پنجه، کف. اط، ارتیاح یعنی نش(االربۀ منت)شادمانی : راح
 (:الموارد

 (خاقانی)دسیییت جم چون راح ریحیانیت داد        خوان جییم را خلّ خرمایی فرست 

 (پیش از اسالم)می در اندیشة ایرانیان باستان  -4
، در Somaیی ودا، در Haomaیی اوستادر « هَومه»یا « مهو». می فارسی در متون کهن ایرانیان معادل هوم است      

 (.Mayrhofer,1904: 1733)فشردن :√su هندی و کوبیدن: √hu، از ریشۀ ایرانی Homپهلوی 

استفاده ( مراسم اوستاخوانی و قربانی)« یسنه»ای است که از آن گیاه در  ل آن و نام نوشیدنینام گیاه و نام ایزد موکّ      

 . ایرانی است و های ستوده و کهن هندتهوم و نوشیدن آن از جمله سنّ ۀکردن افشر اهمشود و فر می

بخش و دوردارندۀ مرگ است و نیز دِلیر و پیروزی بخش، به بند مرد و موبِد در میان ایزدان، و درمانگر، زندگیایزد هوم دین

 .(414: 4911پورداوود،) وستگون و بخشندۀ فرزندان نیکینکشندۀ افراسیاب تورانی، زیبا و زرّ

نهد، سپس مرغی آموخته او را به هر سو، بر ستیغ  ، آفریدگار، هوم را بر فراز کوه البرز میاوستاای در بنابر روایتی اسطوره

 (.Josefson,1997: 91-93) روید ها میها برده و بر آن کوهکوه

 مِی و ادیان -1

شرع و شریعت در ادیان و مذاهب مختلف، بدون بیان حکم، از آن بی گمان شراب و شراب نوشی، مسئله ای نیست که 

از آن جا که تاریخ پیدایش یا اختراع و ساخت شراب، به هزاران سال می رسد؛ لذا در تمامی ادیان شناخته شده امروزی در . بگذرد

 .مورد آن بحث شده و حکمش نقل گردیده است

پرستی، بی عالقگی نسبت به امور خانواده و اجتماع، ریاضت کِشی، تعدد  بت: در میان گناهان دین زرتشت، گناهانی همچون

دیده می شود و این در حالی است که هیچ معنی برای باده نوشی .. .زوجات، اعتقاد به خُرافات، عدم رعایت بهداشت، زنا، لواط و

 (.413: 4، ج4943ک رضایی، .ر)دیده نمی شود 

 کاربرد مِی در لسان عرفا -9
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دهد مفاهیم و  زبان سمبولیک به متکلم امکان می. های عرفا در بیان افکار و آراء، سمبولیک سخن گفتن است ژگییکی از وی

مضامین بلند را در قالب الفاظ فرودین و عامی به سیالن درآورد و ضمن آنکه اسرار کالم خود را به مخاطبان حقیقی خود ارائه 

خاصیت زبان . نماید به کنه معانی عاجز ساخته و در درک مقصود دچار تردید مینظران و نااهالن را از وصول  دهد، کوته می

های کالم  های اهل دل آشنا نباشد، بشارت نکته سمبولیک آن است که توأم با رمز و کنایه و مجاز است و تا کسی با اسرار و اشارت

ابراهیمی )مخِّ دین اسالم هم عرفان اسالمی است. تاشعار حضرت لسان الغیب چکیدۀ فرهنگ اسالمی اس. نخواهد یافت آنان را در

 ؛(434: 4946دینانی،

 هانامگذاری -1

 می -4

 آب 4-4

 ست دو روزهبده آن آب زِ کوزه که نه عشقی

 

 چو نمازست و چو روزه غمِ تو واجب و مُلزَم 

 (3/ 613: 4944مولوی،)                                    

 .نماید که شراب باشد، آبی که در کوزه است میبه قرینۀ عشق/ می و شراب: آب

 افتادم افتادم، در آبی افتادم

 

 گر آبی خوردم من دلشادم دلشادم 

 (4/ 334: همان)                                   

 راه 4-1

 مست مکنۀ بس کن ای ساقی و کس را چو ر

 

 ور کنی مست بدین حد، رهِ هموارش دِه 

 (3/ 414: 4944مولوی،)                                    

 .، شاید شراب خالص و صاف و یکنواخت باشد«ره هموار»راه، همان شراب است و 

 رحیق 4-9

 دردِه زِ رحیقِ خویش یک جام

 

 یا از رَزِ خویش یک کفی بنگ 

 (41/ 412: همان)                                  

 شراب، میِ سپید: رحیق

 ساغر 4-1

 ز ساغرِ او گیج است سرما

 

 از دیدنِ او جان است تنم 

 (4/ 644: همان)                                   

 .مجازاً به معنی می استعمال شده است با ذکر ظرف و ارادۀ مظروف: ساغر

 شیره 4-0

 از شیرۀ او من شیردلم

 

 اش شیرین سخنمدر عربده 

 (6/ 644: همان)                                   
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شیره، شرابی است که از انگور سازند و دارای انواعی است و به لحاظ درجۀ جوشانیدن و پختن و کیفیّات حاصل از آنها در 

 .تواند حکمی داشته باشدهر کدام میۀ نظر مذاهب فق

 ست شرابتتو بدان شیشه پرستی که زِ شیشه

 

 میِ من نیست زِ شیره ز چه رو شیشه پرستم 

 (4/ 334: همان)                                   

 ساقی -1

 انداززلف 1-4

 چو زلف اندازِ من، ساقی، درآید

 

 به دستی زلف و دستی جام گیرد 

 (3/ 361: همان)                                   

 .آنکه زلف بر دوش اندازد، مجازاً ساقی و معشوق

 سَردِه 1-1

 سِر ندهندۀ ر نداند که تا سَسَردِهان

 

 افشارنداند که انگور نمیساقیان 

                                           (244 :9) 

 .ساقی؛ یعنی ساقیانی هستند که در راه ایشان سَرِ خویش را ندهی، اسرار را با تو درمیان نخواهند نهاد: سَردِه

 کنای سَردِهِ صد سودا، دستار چنین می

 

 کنین شیوه، ای دوست همین میخوب است هم 

 (4/ 112: همان)                                        

 ظرف شراب -9

 خُنب. 9-4

 ها گشادم، زِ هزار خُم چشیدمسرِ خُنب

 

 چو شرابِ سرکشِ تو به لب و سرم نیامد 

 (2/ 241: همان)                                   

های فارسی معاصر به صورتِ خُنب و سُنب و خُم، سُم، دُم، در متون قدیم و نیز در بعضی از لهجهخُم، کلماتی مانند : خُنب

 :در مثنوی این کلمات به همین صورت به کار رفته است. شوددُنب تلفّظ می

 کارِ آن کس نیست کاو را عقل و هوش

 

 های خُسروانی پُر زِ میخُنب

 

 ما به بَوش و عارض و طاق و طُرُنب

 

 رّد از تن چون، بجنبد دنبِ موشپ 

 (9413/ 3: 4941مولوی،)                        

 های ویمایه بُرده از میِ لب

 (2329/ 3: همان)                                 

 ننهیم سُنبسر کجا که خود همی

 (4241/ 4: همان)                                 

 :فرمایدیگر میحضرت خداوندگار در جایی د
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 زیر و زَبَر گشت خراباتِ ما

 

 خُنب نگون گشت و قرابه شکست 

 (4/ 464: 4944مولوی،)                          

 

 صحن 9-1

 :خوانیمصحن از عربی وارد فارسی شده است به معنی قَدَح بزرگ، چنانکه در آغاز مُعُلَّقۀ عَمرو بن کلثوم تَغلبِی می

 کِ فَاَصبِحِیناااَل هُبّی بِصَحنِ

 

 وَ ال تُبقِی خُمورَ األَندَرینا 

 (243: 4944شعار؛ فرزاد،)                        

از قُرای شام که شرابش به نیکی )های اندرین را یعنی از خواب برخیز و ما را از قدحِ کالنِ خود، شرابِ صبوحی دِه و شراب

 .ذخیره مساز( معروف است

 های مادّی میویژگی

 رنگ -4

 زرد 4-4

 هال ساقی بیا ساغر مرا دِه

 

 زَرَم بِستان، میِ چون زَر مرا دِه 

 (4/ 461: 4944مولوی،)                          

اسدی . البّته چنین شرابی رنگ زرد داشته است. تشبیه شراب به زر در شعر فارسی و در ادب عرب سابقه دارد: میِ چون زَر

 :گویدطوسی می

نیز منظور خود را از می و شراب، ( این غزل)ر بسیاری از جاهای دیگر موالنا به این امر اشاره کرده است، درینجا چنانکه د

 :کندچنین بیان می

 بپیما آن شرابی را که بویش

 رطلی شگرف است« سَقاهُم رَبُّهُم»

 

 بِه از مُشک است و از عنبر مرا ده 

 نهان از مؤمن و کافَر مرا ده

 (3و  4/ 461: 4944مولوی،)                     

و نوشانید پروردگارشان ایشان را شرابی پاکیزه؛ و  (24/ دَهر)«وَ سَقاهُم رَبُّهُم شَراباً طَهُوراً»مصراع نخست بیت دوّم، اشاره است به 

 .منظور موالنا از رطلِ شگرف و عالی، همان معرفت حق تعالی است

 :گویدموالنا در غزلی دیگر می

 تو دمِ تو دمِ جان وَشِ تو دمِ

 

 میِ تو میِ تو میِ چون زَرِ تو 

 (4/ 496: همان)                                   

 سرخ 4-1

را نیز داراست و عاشق با نوشیدن می و شرابی که سرخ « سرخی»باده و شراب به سبب آتشین بودن، رنگ آن، یعنی 

 :نمایدگون مین باده، سرخاست، رخسار خویش را نیز چو« خون»همچون 
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 :دانسته است( رنگسرخ)موالنا باده را چون عقیق 

 باده بنوش مات شو، جملۀ تن حیات شو

 

 بادۀ چون عقیق بین، یادِ عقیقِ کان مکن 

 (42/ 649: 4944مولوی،)                                 

 :تو حضرت خداوندگار، ترکیب میِ احمر را نیز به کار برده اس

 هر کان میِ احمر خورد، با برگ گردد، برخورَد

 

 ها بَرَد، دلتنگِ ما، دلتنگِ مااز دل فراخی 

 (3/ 6: همان)                                           

 .گیردو حمراء برای باده و می، به اعتبارِ خَمر است که در عربی مؤنّث است و صفتِ مؤنّث می. شراب قرمز رنگ، بادۀ حمراء

 بادۀ حمرای تو همچون پلنگ

 

 ست بر رخسار بیماران غمباده گلگونه

 

 گرگ غم اندر کفِ او موش موش  

 (2/ 4134: همان)                                 

 ما خوش از رنگ خودیم و چهرۀ گلگونِ خویش

 (4/ 444: همان)                                        

 سفید 4-9

 :پیشتر گذشت، شراب و میِ سپید را رحیق گویند که در این بیتِ موالنا به کار رفته است چنانکه

 دردِه زِ رحیقِ خویش یک جام

 

 یا از رَزِ خویش یک کفی بنگ 

 (41/ 412: همان)                                 

 کمیّت

 جام بر جام -4

 چه می پرسم؟ تو خود چون خوش نباشی

 

 داری جام بر جام که در مجلس تو 

 (4/ 319: همان)                                   

ای در میان نباشد، نظیر صبوح بر صبوح در این عبارتِ ای که هیچ انقطاعی و فاصلهبه معنی پیوسته نوشیدن است به گونه

 (216/ 4: 4961میهنی،)« ...دارد مدّتِ چهل شبانه روز است که او به فساد مشغول است و صبوح بر صبوح»: اسرارالتّوحید

 :در غزلی دیگر به صورتِ رطلِ دَمادَم آورده است

 مگر ساقی بینداید دهانم

 

 از آن جام و از آن رطلِ دَمادَم 

 (6/ 336: 4944مولوی،)                          

 جوی خَمر -1

 حسد بر من حسد دارد مرا بر که حسد باشد؟

 

 لَبَن باشم؟ۀ را تشنزِ جوی خَمر چون مستم چ 

 (3/ 341: همان)                                        

، (شراب)هایی از خَمر و جوی/ (43/ محمّدص)«وَ اَنهارٌ مِن خَمرٍ لَذَّهٍ لِلشّاربین»: از اوصاف بهشت در قرآن کریم چنین آمده است

 .که مایۀ لذّتِ نوشندگان است
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نا به کمیّت می اشاره فرموده، توجّه وی به بسیاری و فراوانی باده بوده است همانند جوی تقریباً در همۀ مواردی که موال

 .شراب در بیتی که گذشت

 می گزافه -9

 می دِه گزافه ساقیا، تا گُم شود خوف و رجا

 

 !گردن بزن اندیشه را، ما از کجا او از کجا 

 (4/ 44: 4944مولوی،)                            

 .خارج از حدّ: گزافه.طلبندخوارگان، پس از تأثیر شراب در آنها، شراب بیشتری می میمعموالً

 :فرمایدنیز در غزلی دیگر، موالنا می

 کم سخن گوییم و گر گوییم کم کس پی بَرَد

 

 زنان برخاستیمباده افزون کن که ما با کم 

 (3/ 331: 4944مولوی،)                              

 و کیفیّتنوع  

 می کهنه و جوان -4

 طرب آغاز کن! برجِه ساقی

 

 بادۀ کهنۀ خدا، روزِ اَلَست رهنما

 

 وز میِ کهنه بنه آغازِ نو 

 (9/ 441: همان)                                   

 گشته به دستِ انبیا، وارثِ انبیا تویی

 (42/ 313: همان)                                 

 :بل این شراب کهنه، شراب جوان قرار داردو درمقا

 اند پیرانبه نَظارۀ جوانان بنشسته

 

 به میِ جوانِ تازه دو سه پیر را عصا دِه 

 (1/ 411: همان)                                   

 

 می خام -1

 !می خام اَر نگردانی تو ساقی

 

 مرا زحمت دهد صد خام دیگر 

 (1/ 934: 4944مولوی،)                          

عمد آورده برای نوعِ از آنجا که شراب پخته و جوشیده در فقه بعضی از اهل سنّت حالل است، می خام را به: شرابِ نپخته

 . غیرمُجازِ آن

 می رواقی -9

 !چیزی زِ ماست باقی، مردانه باش ساقی

 

 دردِه میِ رَواقی، زین مختصر چه آید؟ 

 (4/ 941: 4944مولوی،)                          

موالنا این کلمه را به . شراب پالوده و تصفیه شده، مروَّق؛ از رواق که صورتی است از راوَق و راووق و راوک به معنیِ پالودن

 .های دیگری نیز به کار برده استصورت
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 :در بیت زیر منظور از شراب صِرف نیز، شراب مصفّی و پالوده است

 ی بریزیمشرابِ صِرفِ سلطان

 

 بخوابانیم عقل ذوفنون را 

 (4/ 32: همان)                                     

 

 بادة خاص-1

 خیال دوست بیاورد سوی من جامی

 

 «گیر بادۀ خاص و زِ خاص و عام مترس»که  

 (6/ 494: همان)                                   

 :گویدیای که ویژۀ خاصان است، جای دیگر مباده

 ایای، نُقل خالص خوردهبادۀ خاص خورده

 

 گردنِ عربده بزن، وسوسه را زِ بُن بکن

 

 زند خربزه در دهان مکنبوی شراب می 

 (2/ 649: همان)                                   

 بادۀ خاص درفکن، خاصبَکِ خدا تویی

 (4/ 313: همان)                                   

به )بَک ( + به معنی ویژه و نزدیک)پیوستۀ خاص و ویژۀ پادشاه، افراد بسیار نزدیک به شاه و یا خلیفه؛ از خاص : صبَکخا

تا کسی وی را نشناسد ... شب برخاست و پوستینی بر سر درکشیدنیم»: در اسرارالتّوحید آمده است. ساخته شده است( معنی بزرگ

 (.442/ 4: 4961میهنی،)« فته بودندو جملۀ خاصبکان و غالمان و حاشیه خُ

 شراب نار -0

 زِ های و هوی حریفان، زِ نای و نوشِ ظریفان

 

 !شدهوای نورِ صبوح و شرابِ نار چه می 

 (9/ 994: همان)                                   

 .شرابی است که چون آتش سوزنده است

سنجی و اند و ظرافت یعنی دارای هوش و نکتهگفتهن را ظرافت میای از خصال است که آکسی که دارای مجموعه: ظریف

/ 2: 4962افالکی،. )خوانَدمی« ظریفِ جهان»های خویش به شمس تبریزی او را موالنا در یکی از نامه. طنز و سبک روحی بودن

112) 

 :خوانَدالدّین زرکوب را به همین لقب و عنوان میهمچنین در غزلی، صالح

 ان سالم علّیکای ظریف جه

 

 ای غریبِ زمان سالم علّیک 

 (4/ 414: 4944مولوی،)                          

مصراعِ اوّل این غزل در غزلی دیگر خطاب به شمس تبریزی نیز آمده است که ظاهراً آن غزل مقدّم بر این غزل سروده شده 

 :است

 ای ظریف جهان سالم علّیک

 

 یکاِنَّ دائی و صِحَّتی بِیَدَ 
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 (پیشین: 4962افالکی،. )و این غزل دوّمین نامۀ منظومِ موالناست به شمس تبریزی

 .کنایه از شراب است به اعتبارِ زاللی و روشنیِ آن و صبوح شرابی است که در بامداد خورند: نورِصبوح

 می آسوده -6

 غم بیهوده در جهان نخوریم

 

 می آسوده در قدح ریزیم 

 (4/ 636: 4944مولوی،)                          

سنایی، شوریدۀ غزنه و پدر شعر عرفانی فارسی . شرابی که بر اثرِ گذشتِ زمان، در خُم، از جوش و خروش فرو ایستاده است

 :گفته است

 بادة گویا -7

 اگر بایدت تا کنم این را تمام! ساقی

 

 بادۀ گویا بنه بر لبِ مخمورِ خویش 

 (1/ 434: 4944مولوی،)                          

 .گو، شرابی که زبان را گشاده کندشرابِ سخن

 های دیگرویژگی

 آتشین بودن و سوزانندگی -4

یکی از صفات می، سوزانندگی و آتشین بودن آن است، چرا که سوزانندگی و شراب تیز و تلخ است که آتش بر خرمنِ وجودِ 

-همچنانکه صدرالدّین شیرازی می. تا جسم او را لطافت بخشیده و از تیرگی برهاندسوزاند یکباره میزند و هستی او را بهعاشق می

عامل کلّی و حاکم مطلق عالم اجسام خورشید است که به واسطۀ اشعّۀ نورانی و ایجاد حرارت، کلیۀ مواد جسمانی را تحریک »: گوید

 (214: 4964الدّینی،مشکوه)« واد مخصوصه حاصل گرددکند تا لطافت جسمانی یافته و استعداد حیاتی در مو تجزیه و تحلیل می

سوزاند و جسم و جان او را نیز به صفت آتشین بودن و حرارت داشتن، وجود عاشق را می« خاتونِ آب جامۀ آتش نقاب»

 :ها، به یک شعله شرر آن سوخته گردیده و به نور آن روشن شودکند تا قالب آلوده به نفسانیات و تیرگیتلطیف می

 سجده کردم پیش او و درکشیدم جام را

 

 آتشی افکند در من می زِ آتشدان خویش 

 (4246/ 2: 4914مولوی،)                        

 بوی باده -1

رمستی عاشق، همین بس که بویی از باده به او رسد، چرا که بوی باده نشان حضور باده است و اگر چه باده در برای س

 :شودگردد و سرمست میآن، نشان وجود او را دارد و عاشق به همین بوست که زنده میدسترس نیست، امّا بوی 

 خوشبویی -9

: 4942برتلس،)بادۀ مُشکین، تجلّی افعالی را گویند که آتش سودای سالک را به زالل توحید و کافور بَردُ الیقین فرونشیند 

. تر سازدریختند تا بویناکی آن، گیرایی شراب را بیشتر و افزونیبرای خوشبویی و معطّر شدن شراب، در آن گالب و مشک م»(. 61

و  19: 4913خیّام،)« ها استدر نوروزنامۀ منسوب به خیّام اشارتی راجع به آمیختن گالب با شراب برای دفع مضرّت بعضی از شراب
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-ن روی باده را با مُشک در میشده است و سرشت مُشک گرم؛ از ایدر طبّ کهن سرشت باده سرد شمرده می»همچنین (. 12

 (.449 -442: 4944کزّازی،)« اش کاسته شوداند تا از سردیآمیخته

 

 بده زان بادۀ خوشبو، مپرسش مستحِقّی تو؟ 

  

 گرددکه همه بر عام می! ازیرا آفتابی

 (364/ 2: 4914مولوی،)                          

 می و عالَمِ معنا

 باده و اسرار غیب -4

گردد و چون به زاللی و صفای خود، درون ظلمانی و هواهای سبب دل آگاهی، بینایی و بصیرت درون می« باده و شراب»

خواند و به خوار ادراک معنوی بخشیده و او را به فیض تجلّی عشق، به سوی خود مینماید، به بادهنفسانی و سالک را شستشو می

 :نمایدو محرم راز نهانی خویش می اسرار واقف کرده

 :یاد کرده است« می نهان»موالنا ازین ویژگی می با ترکیب 

 دهانپُر کن زان میِ نهان، تا بخوریم بی

 

 تا که بداند این جهان، باز که کیمیا تویی 

 (44/ 313: 4944مولوی،)                        

 .دهانتا بخوریم بی: اش نیز آمده استچنانکه بالفاصله قرینه منظور از میِ نهان، شراب غیبی و آسمانی است

 بادة جان -1

 ازین اقبالگاه خوش مشو یک دم دال تنها

 

 خاجان و یک لحظه شکر میۀ نوش باددمی می 

 (4/ 93: همان)                                        

. اندگوید، شرابی که روز الست در جامِ وجودِ آدمی ریختهخن میحضرت خداوندگار بارها و بارها از باده و شراب معنوی س

 :گویدموالنا می

 «این از عشقِ ساقی ست»: یکی گوید که

 می و ساقی چه باشد؟ نیست جز حق

 

 «این فعلِ شراب است»: یکی گوید که 

 خدا داند که این عشق از چه باب است

 (1و  6/ 411: همان)                              

 :گویدو در جایی دیگر از خَمرِ جان سخن می

 کو خَمرِ تن؟ کو خمرِ جان؟ کو آسمان؟ کو ریسمان؟

 

 تو مستِ جامِ اَبتری، من مستِ حوضِ کوثرم                

 (6/ 431: همان)                                       

سکِری نیست که در شریعت اسالم حرام است، بلکه منظورِ وی گوید آن مُکند شرابی که از آن سخن میموالنا تصریح می

و خَمری که موالنا از آن سخن ( مادّی)شراب معنوی و خَمرِ جان است، زیرا آسمان کجا، ریسمان کجا؟ هیچ ارتباطی میان خَمرِ تن 

 .گوید وجود نداردمی

بافد؛ یعنی سخنان نامربوط ن و ریسمان به هم میآسما: گوینددر فارسی معاصر هم می. دو امر نامرتبط: آسمان و ریسمان

 .گویدمی
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 به سَرِ رشته شو، مَثَل بشنو! دال! دال

 

 «آسمان زِ کجایست و ریسمان زِ کجا»که  

 (6/ 42: همان)                                     

رابطۀ کوثر و . ای است در بهشتند است و کوثر چشمهفرزدنبال و مجازاً بالعقب و بیاَبتر به معنی دُم بریده و بی: اَبتر و کوثر

گفته بود  صابتر از سورۀ کوثر است و مفسّران همه در شأن نزول این سوره اتّفاق دارند که عاص بن وائل یکی از دشمنان رسول

 .پسر ندارد و بالعقب و ابتر است، این سوره به این مناسبت نازل شد صمحمّد

 بادة حقیقی و مجازی -9

رفته است، هنوز معنای عرفانی و مجازی آنها وارد شعر فارسی مانی که الفاظ شراب و خَمر و می در اشعار عربی به کار میز»

پس از طی . شده استنشده بود و این الفاظ با معنای حقیقی و واقعی، بدون داللت بر معنای عرفانی و مجازی به کار برده می

صوفیه با تکیه بر لفظ . در شعر فارسی ظهور یافت« سُکر»به واسطۀ مفهوم « خَمر»و « شراب»مراحلی معنای جدید عرفانی 

باده و »آید، الفاظ پدید می« غلبۀ محبّت انسان به حق تعالی»که از « سُکر»بین انسان و پروردگار و توجّه به اصطالح « محبّت»

، معنای مجازی (ذوق، شُرب، ریّ)خواری نوشی و شراببادهرا تعریف نمودند و با تشبیه درجات و مراتب محبّت به مراحل « شراب

خود معنای مجازی باده بوده ولی در ساحت معنوی زبانِ شعر صوفیانه این معنی ( الهی)اگر چه عشق . آنها را در شعر به کار بردند

 (.244: 4941پورجوادی،)« حقیقت بود

 

 این هستی و این مستی و این جنبش مستان

 

 دۀ عرشی که اگر یک قدح از ویتو خور این با

 

  

 زان باده مدان کز دل انگور برآمد 

 (634/ 2: 4914مولوی،)                          

 بر کف مرده، بدهد پاسخ تلقینۀ بن

 (4349/ 4: همان)                                    

 بادة دوشینه -1

 ور نی زان بادۀ دوشینهۀ گر باده د

 

 خبریم آخرنادادن بس بی از دادن و 

 (2/ 949: 4944مولوی،)                          

است و شراب ازلی، معرفتی است که پروردگار، در اَلَست در کامِ ( اَزَل)آغاز شراب دیشبی و منظور از دیشب، همان زمان بی

 . بندگانش ریخته است

 ای زِ پگه خاسته سرمستِ مست

 

 ستمستِ شرابیّ و شراب اَلَ 

 (4/ 463: 4944مولوی،)                          

و إذ اَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنی آدَمَ »اشاره است به آیۀ . به فرزندان آدم نوشانید« اَلَستُ بِرَبِّکُم»شرابی که در ازل حق تعالی با خطابِ 

 .(412/ اعراف)«کُم قالوا بَلی شَهِدنا أن تَقُولوا یَومَ القیامَۀِ إنّا کُنّا عَن هذا غافِلینَمِن ظُهُورِهِم ذُّرّیَّتَهُم وَ أَشهَدَهُم عَلی أنفُسِهِم ألَستُ بِرَبِّ

 بادة عارف -0

 بادۀ عام از برون، بادۀ عارف از درون

 

 بوی دهان بیان کند، تو، به زبان بیان مکن 

 (49/ 649: 4944مولوی،)                        

 :است بادۀ عارفان درونی و معنوی
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 عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرونِ خویش

 

 شان هم خونِ خویشخون انگوری نخورده باده 

 (4/ 444: همان)                                       

 بادة منصور -6

 شرابِ شیرۀ انگور خواهم

 مرا بویی رسید از سوی حلّاج

 

 حریفِ سرخوشِ مخمور خواهم 

 اهمزِ ساقی بادۀ منصور خو

 (2و 4/ 313: همان)                               

بادۀ منصور، شرابی است که حسین بن منصور حلّاج از آن نوشید و اناالحق گفت؛ یعنی شرابِ شوق و جذبه که در حسین بن 

و « اناالحق»گفت و می دیدمستغرق بود که خود را در میان نمیۀ منصور حلّاج بود و براثر همین شیدایی و شور چنان در عشق ال

منصور در ادب صوفیّه به گونۀ . براثرِ همین سخنان او را به دار آویختند و پیکرش را سوختند و خاکسترش را به امواج دجله سپردند

 :درآمده استۀ اسطورۀ عشق ال

 آن بادۀ انگوری مَر اُمّت عیسی را

 

 را« یاسین»وین بادۀ منصوری مَر اُمّتِ  

 (9/ 49: همان)                                     

 -4/ یس)«یاسین وَ القرآن الحکیم انّک لَمِنَ المُرسَلینَ»: قرآن کریم 96است و نام سورۀ  صدر اینجا منظور از یاسین، رسول اکرم

9) 

 کژ نشین و راست بشنو، عقل مانَد یا خرد؟

 

 ساقیی چون تو ؤُ هر دَم بادۀ منصورِ نو 

 (446/2: 4944مولوی،)                           

 خَمرِ خُلد-7

 های زرّینگر خَمرِ خُلد نوشم با جام

 

 جمله صُداع گردد، جمله خُمار مانَد 

 (2/ 943: همان)                                   

هایی از شرابِ ناب که نه هرگز ها و ساغرها و ابریقبا جام)از سورۀ واقعه  43و  44موالنا ضمن اشاره به آیات . شرابِ بهشت

 . ارزد و دردِسرآور استکند که بدون حضور دوست، حتّی بهشت نیز نمی، بیان می(دردِسری یابند و نه رنجِ خُمار کشند

 شراب خطیر -3

 هال، این بگیر»: داد شرابِ خطیر، گفت

 

 «ایشاد شو ار پُرغمی، زنده شو ار مرده 

 (3/ 4191: 4944ی،مولو)                        

کند، در دل انسان آور بوده، مردگان را زنده میچنین شرابی شادی. شرابی که بلند مرتبه و رفیع و دارای قدر و منزلت است

برای ۀ این شراب دوایی است که طبیب ال. بخشدخوارگان میشود و جاودانگی خضر را به میها میتاباند، موجب شادی دلنور می

 :تجویز کرده استبیمار عشق 

 «ایرَو، تُرُشی خورده»: گفت مرا آن طبیب

 دهدۀ دهد، رنگ گواۀ دل چو سیا

 

 اینک، رنگ تُرُش کرده»: گفت« نی»: گفتم 

 «ایزند، گرچه تو در پردهعکس برون می

 (2و 4/ 4191: همان)                             

 :یدگودربارۀ ارج نهادن به سُکر و مستی موالنا می
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 این سُکر بین، هِل عقل را، وین نُقل بین، هِل نَقل را

 

 کز بهرِ نان و بَقل را، چندین نشاید ماجرا 

 (6/ 4: همان)                                          

به سویی  را بنگر و نَقل را -مزۀ شراب -رها کُن و این نُقل -که در راه عشق همچون مانعی است -مستی را ببین و عقل را

منظور از نَقل مسائلِ علوم نقلی است که، در برابرِ علمِ اهلِ حال و کشف و شهود، امری است کامل از رسیدن به حق و در . افکن

اند گاه رسیدهصوفیه وقتی به مدارجی از سلوک روحانی خویش و به کشف حقایق می. است« قیل و قال مدرسه»اصطالح صوفیّه، 

 :اندکردهاند یا در زمین دفن میشستهمحتوی علوم نقلی بوده است میهای خود را که کتاب

کرد و آن دوکان برآورده بود و کتب در آنجا نهاده و خاک ها دفن میو درین وقت که شیخِ ما، قَدَّسَ اهللُ روحهُ العزیز، کتاب»

بوسعید هرچه از کتب تا این غایت نبشته بود و حاصل کرده و  کرد، پدر شیخ، بابو بُلخَیر، را خبر دادند که بیاها میبر زَوَرِ آن کتاب

آخِر این چیست که ! ای پسر: پدر شیخ بیامد و گفت. رانَدکند و آب بر آن میها و هرچه آموخته است، همه، در زیر زمین میتعلیقه

ها ها چیست و درین انباندر این خریطه یاد داری آن روزگار که ما در دوکانِ تو آمدیم و سؤال کردیم که: کُنی؟ شیخ گفتتو می

 (.49/ 4: 4961میهنی،)« این تومدانِ میهنگی است: شیخ گفت. دارم: تومدانِ بلخی؟ گفت: ای؟ تو گفتیچه در کرده

 شراب عشق -3

 به خاک پای تو، با خود نبودم

 تر شرابی استشراب عشق، جوشان

 

 زِ مستیّ و شراب و سرگرانی 

 این جاودانی که آن یک دم بُوَد،

 (4و  1/ 363: 4944مولوی،)                    

 :کندشود، تمام وجودش را مست و مدهوش میترین شراب است، وقتی در رگ و پیِ عاشق وارد میچنین شرابی که جوشان

 ستاندر تن من یک رگ هشیار نمانده

 

 ای رفته می عشق تو اندر رگ و در پی 

 (9/ 4163: همان)                                  

 شراب المکان -45

 تو شراب المکان را! ساقی

 

 نشان راآن نام و نشانِ بی 

 (4/ 34: همان)                                     

 .نشانه دارد( عالم غیب)نشان رسد و آنچه از بیشرابی که از عالمِ غیب می

 شراب الیزالی -44

 اینجاست شرابِ الیزالی

 

 درریز تو ساقیا ازینجا 

 (4/ 31: همان)                                     

به معنی همواره )از فعلِ الیَزالُ : الیزالی. رسدشراب ابدی، شراب جاودانه یا شرابی که از حضرتِ الیَزال، از حضرت حق می

 .ی مصدری است( + است

 صبوح روح -41

 ی؟حریفِ ماه شدی از عَسَس چه غم دار

 

 صبوح روح چو دیدی زِ صبح و شام مترس 

 (3/ 494: همان)                                   
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در مصراع دوّم حضرت . نوشند به معنویّت و روحانی بودن متّصف شده استصبوح که خود شرابی است که صبحگاهان می

تو که در : گوید کهدر مصراع نخست نیز چنین می. ن مباشوقتی شراب معنویّت را سرکشیدی دیگر نگرانِ زما: گویدخداوندگار می

 و تاریکی شب چه پروایی داری؟( عَسَس)ای از شبگرد روشنیِ ماه همراهِ ما شده

 نتایج تحقیق

معنای جدید عرفانی . شددر سخنان و گاه در اشعار عربی اهل تصوّف به کار برده می« می»معنای عرفانی  .4

بود، که نزد صوفیه دال بر حالی است که از غلبۀ محبّت ( مستی)= « سُکر»ربوط به اصطالح در آغاز م« خمر»یا « شراب»

کند مانند حالی که در اثر میگساری و مستی در آدمی پدید دهد و توانایی تمییز را از او سلب میپروردگار به انسان دست می

است ۀ نیز غلبه مودت و محبّت ال« سُکر»ست، علت و غلبۀ در اثر نوشیدن باده و شراب ا« مستی»بنابراین همچنانکه . آیدمی

 .که تعبیر به شراب معنوی شده است

« ازلی»ای که از قرن پنجم به بعد نزد برخی از صوفیه مطرح شد موضوع محبّت یا عشق از مضامین عارفانه .2

ین محبّت با میثاقی که پروردگار با ذُریّات عهد ا. انداست، یعنی محبّتی که ارواح آدمیان پیش از ورود به این جهان پیدا کرده

آغاز گشته ( 412/ اعراف)« بَلَی»: اندو ذُریّات در پاسخ گفته« اَلَستُ بِرَبیِّکُم»آدم بسته و به ایشان خطاب کرده است که بنی

و « باده»و « شراب»صوفیه این محبّت را محبّت یا عشق ازلی خواندند و این بُعد تازۀ معنای عشق به مفهوم عرفانی . است

وارد زبان شعر عرفانی « می الست»و « شراب ازل»و « بادۀ الست»ای مانند در کالم صوفیان افزوده شد و ترکیبات تازه« می»

 .گردید

، مضمون محبّت یا عشق ذاتی افالک و کواکب و عناصر و موالید و همۀ «باده»یکی دیگر از مضامین عرفانی  .9

است که به پیمانۀ وجودی ۀ ال« عشق»ش است و درواقع، محرّکِ اصلی افالک و ذرّات و موجودات ذرّات عالم به مبدأ آفرین

« محبّت حقیقی»ای با مفهوم هرچند بعد تازه« محبّت ازلی»موضوع . ها به ودیعه نهاده شده استتمام ظهورات و آفریده

، یعنی همۀ موجودات به مبدأ آفرینش، «محبّت کیهانی» امّا موضوع. گشتبخشید، باز به نسبت میان انسان و پروردگار باز می

همین دایرۀ وسیع عاشقانه و سرمستی . تنها سابقۀ محبّت را به آغاز آفرینش رساند، بلکه دایرۀ عاشقانه را نیز وسعت بخشیدنه

عارف اندلسی، محی  شود تا شیخ محمود شبستری که تحت تأثیر مکتب عرفانیاست که سبب میۀ عالم و ذرّات از میِ عشق ال

و محبّت و عشق تمامی موجودات را به خالق هستی و معشوق « عشق کیهانی»بود، موضوع .( ق624: فت)الدین ابن عربی 

 : حقیقی را در قالب زیباترین ابیات عرفانی به تصویر بکشد

شرع آن را حرام می و شراب در غزلیّات شمس، به معنی شراب معنوی است و مقصود از آن، مایع مُسکِری که  .4

در شعر موالنا تقریباً در تمامی مواردی که از می و . های شرابِ صوری را نیز توصیف نموده استکرده نیست، هرچند ویژگی

 .شراب و باده و خَمر سخن گفته است، صورتی و بارها در اشعار خود بدان تصریح نموده است

اختیار در حال طَرَب و سرخوشیِ داده و غزل بیرخ میخودی و جذبه سَرایی مولوی غالباً در حالت بیغزل  .3

 :کندهایش به این امر اشاره میاو بارها در غزل. روییده استحاصل از جذبات شوق بر زبانش می

 چون مست نیستم نمکی نیست در سخن

 

 زیرا تکلّف است و ادیبی و اجتهاد 

 (244غ/ 1ج: 4914مولوی،)                      

حاالت جنون و سرمستی . ناپذیر استیی که در آن، غزلیّات شمس سروده شده است وصفکر و مستیحالت سُ .6

هشیار خود را در هنگام سخن، به سخن گفتنِ در او در بیتی حالت نیمه. حضرت خداوندگار، منبع اتّصالِ او به عوالم درون است

 :کندخواب تشبیه می

 در خواب، سخن، نه بی زبان گویند؟

 

 بیداری من آنچنان گویمدر  

 (234غ/ 9ج: 4914مولوی،)                      
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وسعت و عظمتِ این تصویر، . و برای درک این اشعار، خواننده و مخاطبِ آن، باید خود را به عوالِمِ شاعر نزدیک کند     

ست و این روحِ سرکش و شیدا، زنده شراب، مُرده ا. آور است و مستیِ آن بیشتر از مستیِ حاصل از شراب انگوری استبُهت

 .ور را با تمام وجود و مشتاقانه درکشیداست و باید این روحِ شعله

درواقع، . واالترین لذِّت حیات، حیرت زدگی و استقرار در مقام حیرت، و شگفت و غریب دیدنِ هستی است .1

ای در طلب مایهموالنا با چنین دست. راه دهد حیرتی الزم است تا فکر و اندیشه و ذکر را بروبَد و ما را به حضرت حقیقت

روش خاصّی است در بیان . چیزی است که درست روشن نیست که چیست امّا باید نامِ آن را طلبِ سرچشمۀ زندگی گذارد

ایران و یا  اند با آنچه در سنّت شاعرانکلّی متفاوتترکیب بیان و کاربردِ معانی به. کندمقصود که وجدان ناآگاه را ترجمانی می

 .دنیا معمول بوده است
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، رسالۀ های مولوی، سعدی و حافظشناسی غزلجامعه، (4941)، .نظری چروده، احمدرضا .24

 .دکتری، واحد تهران مرکز

 .مؤسّسۀ نشر هما: ج، تهران2، (گویدمولوی چه می)نامه مولوی، (4963)، .همایی، جالل الدین .23
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 گاه اساطیری خورشید و ارتباط آن با جمشیدبررسی جای

 (در خسرو و شیرین نظامی)

 معصومه نظری

 دانشجوی دوره دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

ها گشته تمایه مضامین گوناگون در آثار آناجرام فلکی به ویژه ستارگان و خورشید همواره مورد توجه شعرا بوده و دس

. ای است که از قبل از اسالم در ایران رواج داشته استی قرن ششم، میراث دار هنر ارزندهی نامسرانظامی داستان. است

او با سحر قلم . گیرنده موضوعات تاریخی استای و حماسی و در برعبیرات نظامی دارای حالتی اسطورهبسیاری از تشبیهات و ت

ای رایج را به زیبایی ههای دینی اش، افسانهمنبعث از اندیشه ا و هدفی تازه وبخشد و با معنجانی تازه به اساطیر می خود،

ها را ترین صورتگیرد و نغزترین و لطیفمی او از همه مظاهر طبیعت و حتی معانی مجرد و انتزاعی یاری. نمایدبازسازی می

. ای دارندید و جمشید نمود ویژهبوط به خورشدر منظومه خسرو و شیرین، این اساطیر به ویژه اساطیر مر. آفریندهنرمندانه می

و گویاترین ترین جود در خسرو و شیرین به ذکر دقیقراقم این سطور در ارتباط با این موضوع، از میان شواهد گوناگون مو

 .ها بسنده کرده استنمونه

 .نظامی، اسطوره،خورشید، جمشید، خسرو و شیرین: هاکلیدواژه

 مقدمه

هر عنصری از خورشید و دریا تا کوچک . می طبیعت تحت رهبری موجودات نامرئی استانسان بدوی معتقد بود که تما 

بودند که پرستیده می شدند و ۀ عناصر، هوا، آتش و آب همه عناصر ال. قرار داردۀ ترین چشمه و جویبار تحت مراقبت خاص ال

خود را تسلیم محض عمل مستقیم حواس ذهن نسبتا صاف انسان بدوی، . رب النوع های اصلی آنان منشا قدرت طبیعت بودند

برای او حرکت، مظهر حیات است و هر متحرکی جاندار و زنده خواهد بود . کرده و مشهودات حسی خود را حجت دانسته است

و خورشید که حرکتش نمایان است، نخست، واجد حیات می شود و سپس به آن، صورت آدمی و صفات آسمانی اعطا می 

 .خدایان و اسطوره ها خلق می شوند گردد و به این صورت،

آن چه اسطوره را می سازد یافته ها و . گونه ای جهان بینی باستانی است»اسطوره در گسترده ترین معنای آن  

تالش های انسان آغازین و اسطوره ای در شناخت خود و جهان و کوشش های گرم و تب . دستاوردهای انسان دیرینه است

 (6: 4931کزازی، ).«ن و انسان، دبستانی جهانشناختی را پدید آورده است که آن را اسطوره می نامیمآلوده وی در گزارش جها

در باور بسیاری از ملت ها . از میان عناصر مادی، خورشید در اسطوره ها و باور ملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار است

 (443: 4914شوالیه، ).«است( مظهر خدای اورمزدی)اگر خورشید خود خدا نیست، مظهر الوهیت »

در این میان اعتقاد قدما بر تاثیر افالکیان، در زندگی انسان ها قابل تامل است و این اعتقاد تا جایی بوده که باعث به  

ادیان ستاره پرست کهن با اعتقاد به این که ستارگان در سر نوشت آدمی موثرند بزرگداشت و ». وجود آمدن ادیانی گشته است

به اعتقاد قدما هر یک از این هفت ستاره، فلک مخصوص به خود را . هفت ستاره را اساس و شالوده خود قرار داده اند ستایش

 (223: 4913یاحقی، ).«داشتند

عناصر مادی، به ویژه ستارگان و خورشید همواره مورد توجه شعرا بوده و دستمایه مضامین گوناگون در آثار آنان گشته 

د شاعرانه حکیم نظامی با خلق صور خیال بدیع و تصویرهای ذهنی قوی با سحر قلم خود در این عرصه زبان قدرتمن. است
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نظامی سرآمد شاعران داستانسرای فارسی است که خود نیز ختم داستانسرایی را به دلیل عظمت هنر . هنرنمایی می کند

می بخشد و با معنا و هدفی تازه و منبعث از اندیشه او جانی تازه به اساطیر . خویش پیش بینی می کند و چنین نیز می شود

در منظومه خسرو و شیرین، این اساطیر به ویژه اساطیر . های دینی اش، افسانه های رایج را به زیبایی بازسازی می نماید

 .مربوط به خورشید و جمشید نمود ویژه ای دارند

 خورشید 

ملک النجوم، پادشاه ستارگان، قندیل ستاره . رخشان روز استستاره تابان و د -ج شموس. شمس؛ آفتاب، مونث است»

 -لغت نامه دهخدا).«و آن در فلک چهارم و خانه برج اسد است و شرف آن در نوزدهمین درجه حمل است -سلطان آسمان -ها

 (ذیل کلمه

هنوز در « هور». تبدیل شده است«خ»اوستایی است که مانند بسیاری از واژه ها به « هور»فارسی همان « خور» 

خراسان . آمده است« شئت»بدون « هور»در گات ها، . گویند« هَورَخشَئِتَ»خورشید را در اوستا، . فرهنگ ها باقی مانده است

به معنی برآینده و باال رونده است و در « آسان»و « خور»نیز که از قدیم تا به امروز اسم ایالت شرقی ایران بوده مرکب از 

 :فخرالدین اسعد گرگانی، در ویس و رامین گوید. نگاه خورشید مشرقمجموع، یعنی برآمد

 به لفظ پهیییییلوی هر کس سرآید                        خراسان آن بود کز وی خور آید

 (263 :4914اوشیدری، )                                                                                                   

 :نظامی نیز گوید

 ز عکس آن چنان روشن جنابی                   خراسییییان را در افزود آفتیییییابی

 (494:خسرو و شیرین)                                                                                           

 خورشید در اساطیر ایران باستان و سایر ملل

ید نخستین کره آسمانی است که در ابتدای طلوع تمدن، بلکه در همان نخستین روزهای نشو و نمای انسان، خورش 

ل، من جمله برخی و شاید بسیاری از مل»این توجه تا بدان پایه پیش رفته که . توجه ساکنین زمین را به خود جلب کرده است

یا مهر را حتی در رواج سنت مزدیسنی « میثر»آنان . اندنگریسته با نظر پرستش به خورشید های کهنمصریان قدیم و آریایی

به معنی « بیورچشم»در بندهشن کتاب دینی و در عین حال تقریبا نجومی زردشتیان، واژه . می پنداشته اند« چشم آسمان»

 (441: 4966مصفی، ). یا دارنده هزار چشم، صفت مهر آمده است« هزار چشمی»

در تقویم کهن ایرانی، روز ».های اوستا از آن سخن رفته استزدان مزدیسنا است که در بخشاز ایخورشید، نام یکی 

نیز « خورمان»به قول بیرونی، دی که نام ماه دهم هر سال است . یازدهم هر ماه خیر یا خور روز و به نام خورشید موسوم است

ندهشن برمی آید، گل مورد سفید به این فرشته یشت ششم اوستا مخصوص خورشید است و چنان که از ب. نامیده شده است

اختصاص دارد خورشید به واسطه نور و عظمت و فایده، همیشه نزد اقوام هند و اروپایی و سامی مورد تعظیم و تکریم بوده و 

بنا  .در یک جا کالبد اهورامزدا دانسته شده است. پرستش می شده است( معبد خورشید)حتی در مصر قدیم  خداوند خورشید 

در . بر بندهشن چون کیومرث از جهان درگذشت، نطفه اش به خورشید پیوست تا در آن جا پاک و منزه شود و محفوظ بماند

 .تاریخ کهن ایران نیز خورشید از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار بوده است و در اعیاد، گردونه خورشید را می گرداندند
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بقای ایران زمین بوده و به عنوان مظهر مملکت باالی چادر شاه و حتی بر روی در منابع کهن، عالمت اقتدار سلطنت و 

به هر حال تطهیر و ازاله پلیدی ها یکی از عمده ترین وظایف خورشید به . درفش پادشاهان، نقش خورشید قرار داشته است

است که در صدر ( الشمس)ره قرآن در فقه اسالمی هم خورشید در زمره مطهرات آمده و نام نود و یکمین سو. حساب می آمد

 (443 :4913یاحقی، ). «همین سوره به آن سوگند یاد کرده است

لزوم نیایش ».در اساطیر مزدیسنی، پایگاه خورشید تا بدان جاست که مقام آن و اهورای بزرگ، یکسان فرض شده است

سپیده دم، )زمان سه گانه خورشید در آسمان روزانه خورشید در روایت پهلوی نمایان است و مطابقت اوقات شرعی نماز با 

در آیین مانی، نماز به سوی آفتاب و ماه بر پا می شده و . در ریگ ودا، گاهان و شایست نشایست مندرج است( نیمروز، غروب

 (31: 4943زمردی، .)«در مینوی خرد به جای آوردن سه بار نماز در برابر خورشید و در هر روز یادآوری شده است

خورشید با صفت باشکوه و اروند ».ساطیر ایرانی، خورشید سلطانی دانسته شده است که دارای اسب تندروی استدر ا

او تیرگی . خورشید، چشم اورمزد و به همراه ماه، شهریار روشنان خوانده می شود. توصیف شده است( دارای اسب تندرو)اسب 

خورشید پیرامون جهان، چون . دیوان همه آفرینش را از میان می برند و تاریکی را نابود می کند و اگر یک زمان دیر برآید،

 441روزن به سمت خراسان و  441بر البرز . افسری در گردش است که به پاکی بر زبر البرز کوه و پیرامون تیرگ باز می گردد

ورشید به اندازه ایرانویچ و یک کره خ. خورشید هر روز به روزنی درآید و به روزنی بشود. روزن به سمت خاوران وجود دارد

خورشید مانند همه پدیده های مادی دارای مینوی است که بخشی از روشنی خود را از این مینو و . هفتم خُونیرَس است

پیش . ماه و خورشید ساالر ستارگان هستند و بر فراز آنان قرار دارند. مردمان می گیرد( جوهر و عرض)بخشی دیگر را از آیینه 

پس از حمله . قرار داشت( پسران ایندرا)د شر، خورشید بی حرکت در باالی جهان ایستاده بود و در پایگاه ربیهوین از ورو

اما همین حرکت خورشید و ماه برای روشن سازی جهان و رشد دادن به . اهریمن، خورشید و ماه و ستارگان به حرکت درآمدند

ز و ماه و سال و تابستان و زمستان و بهار و پاییز و همه حساب ها و نظم همه زاییدنی ها و روییدنی ها و درست داشتن رو

طبق اسطوره ای، اهریمن بسیار تالش کرد تا دوباره خورشید را بی حرکت کند زیرا حرکت خورشید، گردش . جهان الزم است

 (433: 4941قلی زاده، ). شدروز را به همراه داشت و با گذشتن روزها، پایان کار اهریمن و شکست نهایی او نزدیک می 

یکی از مظاهر خورشید نور و روشنایی است که با روز در . همان گونه که گفته شد، ایران باستان سرزمین خورشید است

در نمادشناسی باستانی ایرانی، سرزمین سپند روشنی، سرزمین روز است و توران سرزمین دُروند »ایران . پیوند می باشند

ایرانیان در روز رای می زنند و همواره . از این روی، ایرانیان فرزندان روزند و تورانیان زادگان شب. استتیرگی، سرزمین شب 

از دیدی گسترده، ایرانیان همواره در روشنایی روز به انجام کار می . پیام های خویش را در روشنایی روز به دیگران می فرستند

 (411 -463تلخیص از صفحات : 4931کزازی، ).«ده و آیینی را برمی گزینندپردازند و برای کردارهای سترگ، روزهای فرخن

در اساطیر ژاپن، خدابانویی است که . عالوه بر اساطیر ایرانی،خورشید در اسطوره های سایر ملل، جایگاه ویژه ای دارد

و دیاری هستند که به گونه ای خورشید و ماه، برادر و خواهر و ساکن سرزمین آسمان »در اساطیر ژاپن. آماتراسو نام دارد

در این اسطوره ها خورشید و ماه یکی پس از دیگری بر آسمان نمایان می شوند و پدید آورنده . شگفت انگیز همانند ژاپن است

به افسانه های مربوط . خدا بانوی خورشید آماتراسو نام دارد و دودمان امپراتوری ژاپن خود را از تبار او می دانند. شب و روزند

می گویند سوسانو خدای توفان، . خورشید بسیار و مشهورترین آن ها افسانه ای است که از نهان شدن آماتراسو سخن می گوید

چنین بود تا سوسانو . برادر خورشید و ماه و به تناسب کار خود خدایی تندخو بود که رفتار او همیشه خواهر را آزار می داد

در این دیدار سوسانو کار را خراب تر کرد و با . ویی های پیشین به دیدار آماتراسو شتافتبرای دلجویی خواهر و جبران تندخ

آماتراسو خشمگین از برادر، چهره نهان . رها کردن کره اسب های ابلق خویش در مزارع برنج آماتراسو این مزارع را نابود کرد

از خدایان ۀ پس خدابانویی همراه گرو. تاریکی فرو رفت کرد و به تالفی کارهای سوسانو در غاری پنهان شد و همه جهان در

آینه ای بزرگ از پوالد ساختند و آینه را بر ( با یاری آهنگران آسمان)خدایان . کهتر و خدابانوان به چاره جویی پرداختند

به رقص و پایکوبی بزمی بزرگ در برابر غار فراهم شد و خدایان . درختی رو در روی مدخل غار نهانگاه آماتراسو آویختند
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آماتراسو با شنیدن هیابانگ شادی و برای ارضای حس کنجکاوی سر از نهانگاه بیرون آورد و با نمایان  شدن چهره او . پرداختند

آینه دست ساز آهنگران آسمان، نخستین آینه جهان بود و چنین است که خاندان . در آینه، جهان از تاریکی رهایی یافت

 (41: 4919پیگوت، ).«نه را یکی از نشانه های سلطنتی می دانندامپراتوری ژاپن، آی

به خورشید ( در معنی شکل و گونه)به اعتقاد ما روایت بندهشنی که آینه را »:در تاثیر این اسطوره، زمردی می نویسد

نه به معنی گونه و منسوب دانسته تحت تاثیر این رمز بوده است چنان که مرحوم استاد مهرداد بهار نیز در ذیل مفهوم آیی

از آن جا که انسان اصل خورشیدی دارد باید در این جا سرشت خورشیدی »سرشت در بندهشن خاطر نشان ساخته است 

 ( 66: 4943زمردی، ).«انسان و طبیعت منظور شده باشد

نیزبه همین « نیهون»آفتاب تابان نه تنها عالمت ژاپن است بلکه نام این کشور، »: شوالیه نیز در این زمینه می نویسد

بود و عمل او مانند عمل خاقان چین در ( به معنای خورشید طالع)« باالدیتیه»ها موسوم به «آنگکور»نیای دودمان . معنا است

 (444: 4914شوالیه،).«به انقالب منطقه البروج تشبیه شده است« مینگ د آنگ»

پسر خدای متعال و برادر رنگین کمان در نظر  »رشید را گاه خو. در باور بسیاری از ملت ها خورشید مظهر الوهیت است

در استرالیا خورشید را پسر . خورشید برای پیگمه های سمونگ، برای فوئگویی ها و بیشه مردان چشم خداست. می گیرند

ید چشم سعد خورش. می دانند( آسمان)سامویدها خورشید و ماه را چشمان نوم . خالق، تصویر خدا و معبود انسان ها می دانند

 . و ماه چشم نحس است

خورشید نماد جهانی . افالطون خورشید را مظهر نیکی می داند و آن چه همه چیز را در فلک قابل رویت می کند

خواب دید که خورشید وارد سینه اش شده است و سپس « هان»از سلسله « وو»مادر خاقان . شهنشاه و قلب مملکت است

همه جا معابد رو به شرق . استۀ ین جا خورشید فقط نماد باروری نیست بلکه به خصوص نماد شهنشادر ا. را به دنیا آورد« وو»

: 4914شوالیه،).«بنا می شود که بعداً مدار روزانه خورشید است و طواف به دور اماکن مقدس در جهت خورشید انجام می گیرد

441-443) 

در اساطیر زروانی خورشید از . در اساطیر هند« سوریا»نهرین و ایزد خورشید در اساطیر بین ال« شَمشَ»قابل قیاس با 

 (22: 4944کرباسیان، ). در اساطیر یونان« هلیوس»قابل قیاس با . ازدواج اورمزد با مادرش به وجود می آید

اه و که مربوط به م« نظام شبانه روح»در رمزپردازی های خورشیدی از خورشید تحت عنوان نظام روزانه روح در مقابل 

تجدید حیات ادواری است یاد می شود و خورشید به عنوان بزرگترین نماد روح، به مانند چشمی است که به واسطه آن می 

از این روست که در دوران ودایی، هندوان خورشید و ماه را چشمان آسمان می . توان از دریچه جان به عالم ملکوت نظر کرد

 (34: 4943زمردی، ).آفریده شده است« نارایانا»دمک چشمان پنداشتند و معتقد بودند خورشید از مر

خورشید از یک سو بارور کننده و از سوی . است که با همدیگر در تضاد می باشندۀ خورشید در نمادگرایی، چند وج

یی هستند شعاع هایش نشانه اثرات آسمانی یا معنوی . خورشید منبع نور، گرما و زندگی است». دیگر سوزاننده و کشنده است

گنون خاطر نشان می کند که در شمایل نگاری، گاه شعاع های خورشید به تناوب با خطوطی مستقیم . که به زمین می رسند

عنصر خورشید با بسیاری از گل . دیگر نماد نور و باران بوده استۀ و مواج ترسیم می شده است و نماد نور و گرما و یا از دیدگا

و هم چنین با فلز طال که در کیمیاگری، ( داودی، لوتوس، آفتابگردان، عقاب، گوزن، شیر و غیره از جمله گل)ها و حیوانات 

 ( 421-444: 4914شوالیه،).خورشید فلزات است، مقایسه شده است
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 خورشید مؤنث است یا مذکر؟

در این . ونث استدر بررسی اساطیر مذکور و نیز در لغت نامه دهخدا به موضوع جالبی بر می خوریم که خورشید م

کلمه شمس در عربی مونث سماعی است و این ناشی از تصورات اساطیری درباره آفتاب پیش ملل »:خصوص، مصفی می نویسد

 Suryaو سوریا  Bhanuو بهانو  Aditayaولی در زبان سانسکریت و هند و اروپایی، آفتاب با نام های آدیتایا . سامی است

در احکام نجومی، خورشید و مشتری . یا مهر در فارسی کهن، خنثی است Mitraآریایی میترا  مذکر آورده شده و در زبان های

 (231: 4966مصفی، ).«و مریخ و زحل و عطارد،مذکر و زهره و قمر مونث است

 :نظامی نیز بر مونث بودن خورشید معتقد است

 صبییحگه را زناشویی به هم خورشید و مه را                     رحم  بسته به زادن

 گرفته آسمان را شب در آغییوش                    شده خورشییید را مشرق فراموش

 (294: خسرو و شیرین)                                                                                                  

 مهر

دکتر یاحقی در این خصوص به روشنگری می . هم به کار می رونددر اساطیر و یا حتی ادبیات، مهر و خورشید به جای 

و در پهلوی ( Mitra)در سانسکریت میتره ( Mithra)مهر یا میترا که در زبان اوستایی و در فارسی باستان میثره »:پردازد

هر ماه شمسی آمده آمده به معنای مختلف عهد و پیمان و محبت و خورشید، هفتمین ماه سال و روز شانزدهم ( Mitr)میتر 

مهر فرشته عهد و میثاق و فروغ در ایران باستان بود که او را فرشته مهر و دوستی و عهد و پیمان و مظهر فروغ و .  است

در نظر آنان مهر، واسطه ای بود بین فروغ پدید آمده و فروغ ازلی، به عبارت دیگر واسطه بین . روشنایی می پنداشته اند

مهر در ادبیات فارسی به ندرت به عنوان . و چون مظهر نور بود، بعدها به معنی خورشید هم استعمال شد آفریدگار و آفریدگان

ایزد عهد و پیمان و به حد وفور و شیاع به معنی محبت و دوستی و خورشید و آفتاب که اتفاقاً با بنیادهای کهن آن هم بی 

واژه های متعددی که با کلمه مهر ساخته می شود اهمیت این واژه  گذشته از این، وجود ترکیبات و. ارتباط نیست، مطرح است

 (413-414: 4913یاحقی، ). «و سوابق تاریخی آن را در زبان فارسی امروز نشان می دهد

چنان که از اوستا برمی آید خورشید غیر از مهر است ولی از قدیم این دو با هم مشتبه شده اند و خورشید »: همو گوید

 (443: همان).«س آن، جاودانی شمرده شده استبا فروغ مقد

 جمشید و خورشید

شید به معنی روشن و روشنایی و روشنی بخش و پرتو و فروغ و نور و بهاء و شعاع و خور آمده است و از این رو شمس »

از . ب دادندجمشید را به سبب جمالش چنین لق. خور، قرص آفتاب باشد و شید، روشن و روشنی. و آفتاب را خورشید گویند

 (16: 4913صدیقیان، .)آن رو جم شیدش خواندند که هر جا رفتی، روشنایی از وی تافتی

که صفت خور نیز است، بدان سبب بدو انتساب یاقته که جم در آغاز رب النوع « خشئت»یا « شید»صفت »و جمشید 

محل ظهور دوباره جمشید نیز خاور . می آیندآفتاب بوده است و به همین سبب، ستارگان هم به طور طبیعی رمه او به حساب 

 (463: 4913یاحقی، ).دور، محل طلوع خورشید است

 :در این خصوص، نظامی گوید
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 خندان شو چو خورشید                    که انده بر نتابد جیییای جمشییید: مرا گویند

 (493:خسرو و شیرین)                                                                                                

جمشید تنها یکی از پهلوانان .نشستۀ پسر تهمورث پس از پدر به پادشا»بنابر آن چه در شاهنامه آمده است، جمشید 

یم این اساطیری و ملی ایرانیان نیست بلکه متعلق به قوم هند و ایرانی است و به تحقیق می توان گفت که دیری پیش از تقس

نژاد به دو قسمت هندی و ایرانی، نام جمشید در میان آن قوم بوده و اگر در دعوی خود به خطا نروم او یکی از پهلوانان یا 

 (444: 4931صفا، ).«شاهان تاریخی نژاد هند و ایرانی پیش از افتراق و هنگام سکونت، در سرزمین اصلی نژاد مذکور است

رانی از زمان های بسیار قدیم نام و نشانی داشت و قدمت زمان او به حدی بود که اندک جمشید در میان نژاد هند و ای»

 (443: همان).«اندک در نظر این نژاد به مرتبه یی نزدیک الوهیت رسید و دوران قدرتش را دوره حیات جاوید شمردند

تن آن شد که او سیر عالم می سبب جمشید گف. یعنی سلطان و پادشاه بزرگ نام داشت( جم)در آغاز یَمَه »جمشید 

کرد چون به آذربایجان رسید روزی بود که آفتاب به نقطه حمل آمده بود که تخت مرصعی را در جای بلند گذاشتند و تاج 

شعاعی در غایت . چون آفتاب طلوع کرد، شعاع و پرتو آفتاب بر آن تاج و تخت افتاد. مرصعی بر سر نهاد و بر آن تخت نشست

افزوده و وی را جمشید یعنی « جم»مد و چون به زبان پهلوی، شعاع خورشید را شید گویند این لفظ را بر روشنی پدید آ

پسر خورشید و نخستین ( جم)در ودا، یَمَه . و در آن روز جشنی عظیم کردند و آن روز را نوروز نام نهادند. پادشاه روشن گفتند

، او نخستین کسی است که 2به قول وندیداد، فصل . حکومت می کند او بر دوزخ. بشری است که مرگ بر او چیره شده است

 (293: 4914اوشیدری، ). اهورامزدا دین خود را بدو سپرد

 نظامی و اساطیر ایران باستان

بر روی هم دو گونه اسطوره در میان اساطیر . عناصر اساطیری در صور خیال شاعران فارسی زبان به وفور دیده می شود

بهره گیری شاعران از . نخست، اسطوره های غنایی و دیگر اسطوره های قهرمانی و حماسی». ران می توان یافتمورد نظر شاع

با همه نیرو و سلطه ای که نژاد ترک در چندین قرن بر زبان و ادب . اساطیر نژاد سامی اندک است و بیشتر جنبه ایرانی دارد

در ادب پارسی دیده نمی شود اما اسطوره های عربی، یونانی و گاه هندی،  پارسی داشته، نشانه های تاثیر اساطیر ترکی مطلقا

اشاره به اساطیر، خواه . کم و بیش در شعر شاعران ایرانی تاثیر کرده و در صور خیال شاعران ترکیب های گوناگون یافته است

: 4941شفیعی کدکنی، ).«.د گرفته استاساطیر ایرانی و غیر ایرانی، در تصویرهای شاعران مختلف، رنگ های گونه گون به خو

 (249 -294تلخیص از صفحات 

قدما در کتاب های بالغت، مسئله بهره مند شدن شاعر را از اساطیر، در باب ویژه ای با عنوان تلمیح آورده اند و در 

ه گونه رمز و نشانه ای این است که شاعر در خالل شعر خویش به داستانی یا شعری یا مثلی اشارت کند و ب»: تعریف آن گویند

از آن را بیاورد و چنان که می بینیم باب خاصی برای اسطوره ها قائل نشده اند و از اهمیت آن در موضوع صور خیال سخنی 

 (249: همان). «نگفته اند

واج داشته در این میان،نظامی داستانسرای نامی قرن ششم، میراث دار هنر ارزنده ای است که از قبل از اسالم در ایران ر

اوج هنر داستانسرایی فارسی ابتدا در شاهنامه فردوسی دیده می شود و سپس در منظومه زیبای عاشقانه ویس و رامین . است

قرن ششم از . از فخرالدین اسعد گرگانی که زمینه ساز شکوفایی چهار مثنوی بزرگ نظامی، خصوصا خسرو و شیرین می گردد

نظامی زمینه داستان . ی است و نظامی با سرودن خمسه خود، تاثیر بسیار بر آیندگان می گذاردادوار ممتاز و پر رونق ادب فارس

خسرو و شیرین را از فردوسی گرفته است او با سحر قلم خود،جانی تازه به اساطیر می بخشد و با معنا و هدفی تازه و منبعث از 

در منظومه خسرو و شیرین، این اساطیر به ویژه . می نماید اندیشه های دینی اش، افسانه های رایج را به زیبایی بازسازی
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او با نقش این . خورشید و جمشید، جلوه ای ویژه دارندۀ اساطیر مربوط به خورشید و اهورایی بودن آن و به تبع آن پادشا

د و خورشید و دیگری از سلمان ساوجی دو مثنوی بر جای مانده است، یکی جمشی.  اسطوره ها بر آیندگان نیز تاثیر می گذارد

از مطالعه این دو مثنوی تاثیرپذیری سلمان که حدود یک قرن و نیم پس از نظامی می زیسته است، آشکار و مسلم . فراقنامه

 .می شود

 نظامی و خسرو و شیرین

از میان عناصری که در باب آفرینش مطرح است خورشید مهم ترین تجلی جهان شمول قداست به شمار می رود و 

بسیاری از تشبیهات و تعبیرات .  تر اساطیر مربوط به آفرینش که بازتابی در ادبیات ما داشته است مربوط به خورشید استبیش

او از همه مظاهر طبیعت و حتی معانی  .نظامی دارای حالتی اسطوره ای و حماسی و در بر گیرنده موضوعات تاریخی است

برای دیدن زیبایی های طبیعت باید . طیف ترین صورت ها را هنرمندانه می آفریندمجرد و انتزاعی یاری می گیرد و نغزترین و ل

 . چشمی بیدار و ذوقی سرشار داشت که نظامی از عهده این مهم به خوبی برآمده است

******** 

شواهدی که در این قسمت از خسرو و شیرین نظامی آورده می شود، به صورت عناوینی است که منطبق بر بخش  

ارجاعات در بخش ). این مقال، می باشد و در صورت لزوم به آن ها اشاره خواهد شد« شید در اساطیر ایران و سایر مللخور»

 (اساطیر آمده اند

با بیانی ( ص)چنان که سنت معمول شعرا می باشد، نظامی ابتدا به آفریننده خورشید و بعد به جمال نورانی پیامبر  

 :فاخرمی پردازد

 ر و بیم و امّید                   شب و روز آفرین و ماه و خورشیدغم و شادی نگا

 ز رفعت تاج داده مشتری را                  ربییییوده ز آفتیییییاب انگشتیییییییری را

 (964/ 4: خسرو و شیرین)                                                                                                

 خورشید نماد جهانی شهنشاه و قلب مملکت 

 (499: 4912میرچا، ).«رود خورشید غلبه داردها میپهلوانان و امپراتوریجا سخن از دولت شاهان، هر»به گفته الیاده 

جا که مطابق روایات ایرانی، جلوس جمشید بر تخت پادشاهی، هنگام تحویل خورشید به برج حمل روی داده، از آن

حمل، منزل یا برج اول خورشید است و شرف آن در »برج . مضمون شاعرانه جمشید و خورشید در ادبیات ما رواج یافته است

 (246: 4966مصفی، ).«به این سبب حمل را بیت الشرف خورشید گفته اند. درجه حمل است 43

 خورشید و حمل -الف

 دلو اندر فکنده بر زحل نورز پرگار حمیل، خورشید منظور                      به 

 (491:خسرو وشیرین)                                                                                            

 برج حمل و جمشید -ب

 فرود آمد به دولتگاه جمشید                          چو در برج حمل تابنده خورشید

 (943:همان)                                                                                                  

 خورشید و جمشید -ج
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 بدین تخیییت روان با جام جمشیییید                       به سلیییطانی برآمد نام خورشییییید

 (42:همان)                                                                                                           

 خورشید و جام جمشید -د

 زمین و آسمان روشن چو خورشید                      همی تابید همیییچون جام جمشیییید

  جواهر بر کنند از جام جمشید                         که تابان است چون رخشنده خورشید
 (941/ 443:همان)                                                                                                         

 (محراب جمشید)خورشید و جای جمشید  -ه

 بر افکن برقع از محراب جمشید                         که حاجتمند برقع نیست خورشید

 (216:همان)                                                                                                       

 خورشید و زیور جمشید -و

 سحرگه چون روان شد مهد خورشید              جهان پوشید زیورهای جمشییییید

 (231:همان)                                                                                                   

 خورشید و گلزار جمشید -ز

 مگر وقت شدن طاوس خورشید                  پر افشان کرد بر گلزار جمشییید

 (236: همان)                                                                                              

 جمشید خاور دور، محل طلوع خورشید و

 :محل ظهورجمشید، خاور دور، محل طلوع خورشید است

 ازین پس آفتییییییییابت رو نماید                  مه اقبیییییییییالت از خاور بر آید

 (211: همان)                                                                                              

 ان شو چو خورشید               که انده بر نتابد جای جمشییییییدخند: مرا گویند

 (493: همان)                                                                                             

 چو من زین ره به مشرق می شتابم             مگر خورشییییید روشییین را بیابم

 (14:همان)                                                                                             

 تشیبه سلطان به خورشید

 :عالوه بر ارتباط تنگاتنگ خورشید و جمشید، در بسیاری از جاها،سلطان به خورشید مانند شده است

 (در وصف محمد بن ایلدگز)

 وز                  به هر بقعه قران ساز و قرین سوزجهییییانگیر آفتیییییییاب عالم افر

 به هر کشور که چون خورشید راندی              زمین را بدره بدره زر فشییییییاندی

 (22/ 46: همان)                                                                                                 

 :در وصف خسرو

 اندار مهین، خورشید آفاق                    که زد بر فرق هفتورنگ شش طاقجه

 (224: همان)                                                                                                 
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 :در وصف قزلشاه

 د و تخت جمشییییییدنشسته شاه چون تابنده خورشید                   به تاج کیقبیییا

 (914:همان)                                                                                                   

 :سلطان از نسب جمشید، دانسته شده است

 چو خورشید -به حمد اهلل -ز جمشید             حسب پرسی -به نام ایزد -نسب گویی

 (33: همان)                                                                                                    

 به خوبیش آسمان خورشید خوانده            زمین را تخییمی از جمشییید مانده

 (31: همان)                                                                                                  

 خورشید نماد کشور ژاپن 

 :نظامی در بیتی که در وصف رخسار خسرو می باشد، او را به نشان آفتاب هفت کشور تشبیه کرده است

 که هست این صورت پاکیزه پیکر               نشیییییان آفتیییییییاب هفییییت کشیییییور

 (31: همان)                                                                                                       

در این بیت به نظر نگارنده، احتماال مراد از هفت کشور، چین و ماچین باشد که هفتمین اقلیم جهان در تقسیم بندی 

اقلیم یکم هندوستان، دوم عرب و )فت اقلیم ابوریحان در التفهیم الوائل الصناعه التنجیم، جهان را به ه. ابوریحان بیرونی است

تقسیم می ( حبشستان، سوم مصر و شام، چهارم ایران شهر، پنجم صقالب و روم، ششم ترک و یأجوج و هفتم چین و ماچین

 (461: 4962ابوریحان بیرونی، ).کند

 (بسی تأمل دارددر این مورد، شاهدی یافت نشد و جای ).و ممکن است کل اقالیم هفتگانه مورد نظر باشد 

 خورشید خازن چین 

 چو بر زد بامدادان خازن چین                     به درج گوهرین بر، قفل زرین

 برون آمد ز درج آن نقش چینی                    شدن را کرده با خود نقش بینی

 (62:همان)                                                                                               

 آهوی ختن گرد

 :آهوی ختن گردی است که خود را از ناف مشکین خویش می آویزد

 شباهنگام کآهوی ختن گرد                 ز ناف مشک خود، خود را رسن کرد

 هزار آهو بره، لب ها پر از شیر            بر این سییبزه شییدند آرامیییگه گیییر

 (244:همان)                                                                                             

 خورشید، چشمه نور

 :خورشید، چشمه نور و منبع گرماست

 به گرد خییرگه آن چشمه نیییور                   طوافی کرد چون پییییییروانه شیییییاپور

 دلش می سوخت از گرمی چو خورشید                  نومید    چو آمد سییوی لشگرگاه

 (242/ 239: همان)                                                                                                 

 :و در جایی،خورشید را چشمه خون می داند
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 است گردان، گرد گردوننه خورشید جهان، کاین چشمه خون                  بدین کار 

 (14:همان)                                                                                                        

 خورشید از ایزدان مزدیسنا

مهر و با خورشید، نام یکی از ایزدان مزدیسنا است که در بخش های اوستا از آن سخن رفته و فرشته فروغ و روشنایی 

در اساطیر ایرانی، خورشید، اروند اسپ یعنی دارنده اسب تیز تک معرفی شده . معرفی شده است« تیز اسب»صفت 

گردونه خورشید در آسمان سیر می کند و با حرکت اسبان ... مطابق روایت وداها، اوپانیشادها، یشت ها و اساطیر آشور و».است

 (69: 4943زمردی، ).«به پیش می رود

 :در سخن نظامی نیز می تواند تداعی کننده چنین ارتباطی باشد( اسب شیرین)بیه خورشید به اسب گلگونتش 

 چو بر شبدیز شب گلگون خورشید                ستام افکند چون گلبییرگ بر بید

 مه و خورشید دل در صید بستند                  به شبدیز و به گلگون بر نشستند

 (441: خسرو وشیرین)                                                                                               

 :و یا اسب بور رنگ

 چو بر زد بامدادان بور گلرنگ                        غبار آتشین از نعل بر سنگ

 طرازیۀ کوگشاد از گنج در هر کنج رازی                       چو دریا گشت هر 

 (32:همان)                                                                                                 

 آفتاب و زرتشتیان

لزوم نیایش روزانه خورشید در روایت پهلوی نمایان است و مطابقت اوقات شرعی نماز با زمان سه گانه خورشید در 

 . در ریگ ودا، گاهان و شایست نشایست مندرج است( روز، غروبسپیده دم، نیم)آسمان 

 همان گبران که بر آتش نشستند                      ز عشییق آفتیییییاب، آتییش پرستند

 (23:همان)                                                                                                         

 .شید، سلطان استخور

خورشید با صفت باشکوه و اروند .در اساطیر ایرانی نیز، خورشید سلطانی دانسته شده است که دارای اسب تندروی است

 :توصیف شده است( دارای اسب تندرو)اسب 

 سلطان بودن خورشید -الف

 چو خورشید از حصار الجوردی                 علم زد بر سیییییییییر دیوار زردی

 (91:همان)                                                                                              

 زرافشانی کردن خورشید -ب

 :خورشید، مانند سلطانی است که به اطرافیان خود، زر نثار می کند

 خورشیدنخستش خواند باید با صد امید                 زر افشانی بر او کردن چو 

 (444:همان)                                                                                              
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 خورشید و ماه

 .خورشید و ماه، بیشتر در مدح و مقابله و مقایسه و تناسب آمده استۀ همرا

 د در ماهجهان آرای، خسرو بود کز راه               نظر می کرد چون خورشی

 (16: همان)                                                                                            

 فرود آرید کان مهمان عزیز است                شما ماهید و خورشید آن کنیز است

 (61: همان)                                                                                             

 خورشید و ذره

در داخل استوانه روشنیی که از سوراخ سقف یا پنجره به درون اتاق یا فضای نیمه تاریکی در نور خورشید پیدا می »

 مشاهده پیاپی این حالت، آن هم در ساختمان های گنبدی. شود، همچون ظرف بلورین آب، ذرات بی شماری به چشم می آید

در « ذره و خورشید»قدیم، مناسبت شاعرانه و نیز عرفانی و حکیمانه ای میان ذره و خورشید به وجود آورده و عشق تمثیلی 

 (233: 4966مصفی، ).«شمار مضامین کهن شعر فارسی وارد شده است

 :نظامی نیز از این مضمون، تصویرهای بدیعی ساخته است

 به گنجشکی عقابی را که گیرد؟                   به ذره آفتییییابی را که گیرد؟        

 فرو ماندم ز تو خالی و نومید                          چو ذره کو جدا ماند ز خورشید

 (913/ 24: خسرو و شیرین)                                                                                              

 حجار کریمهخورشید و ا

مولف بندهشن، تکوین زر را نتیجه تجزیه و ». به آفتاب منسوب است( احجار کریمه)آفرینش زر، لعل و عقیق و یاقوت 

اما در روایات بعد از اسالم . غول اولیه یعنی کیومرث می داند و بر آن است که زر از جان کیومرث پدید آمده است -مسخ انسان

 (64: 4943زمردی، ).«به خورشید مربوط استو در نجوم احکامی تکوین زر 

از میان فلزات، گرانبهاترین آن ها یعنی زر به خورشید منسوب است و تکوین زر را در خاک بر اثر »در نجوم احکامی

با صفت زرگر چرخ در شعر یاد شده است و در مواردی شاعران بر خالف ۀ بدان حد که از آفتاب، گا. پرتو خورشید می دانستند

 (236: 4966مصفی، ).ته های خود، آفتاب را بخیل و غیر راد و بی گذشت جلوه داده اندگف

باور کهن دیگری بوده است که خورشید، سنگ را لعل و عقیق می گرداند و یاقوت نیز بر اثر تابش آفتاب به وجود می  

 (231: همان. )بهترین لعل در یمن و بهترین عقیق در بدخشان بوده است. آید

 س روی آن خورشید رخشان                  ز لعل آن سنگ ها شد چون بدخشانز عک

 (213: خسرو وشیرین)                                                                                                 

 :نظامی، خورشید را به لعل و ستارگان را به لؤلؤی خوشاب تشبیه کرده است

 روزینه کز صبح جهانتاب                          طلی شد لعل بر لولوی خوشاب دگر

 چو لعل آفتاب از کان بر آمد                          ز عشق روز شب را جان بر آمد

 (246/ 412:همان)                                                                                              

 :و یا خورشید به رنگ یاقوت است
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 شباهنگام کاین عنقای فرتوت                    شکم پر کرد ازین یکدانه یاقوت

 به دشت انجرک آرام کردند                       به نوشانوش می در جام کردند

 (39:همان)                                                                                              

 خورشید و کوه

خورشید پیرامون . تقارن خورشید با کوه که در متون ادبی ما بیشتر کوه البرز مورد نظر است به کرات مطرح شده است

مت روزن به س 441بر البرز . جهان، چون افسری در گردش است که به پاکی بر زبر البرز کوه و پیرامون تیرگ باز می گردد

 :روزن به سمت خاوران وجود دارد 441خراسان و 

وصفی که منوچهری در پایان قصیده معروف خود از »طلوع خورشید، گاه از البرز دیده می شود از آن جمله است 

 :خورشید کرده است

 سر از البرز برزد قرص خورشید             چو خون آلود دزدی سر ز مکمن

و عدم این توجه، بعید )به وصف منوچهری داشته باشد ۀ نجوی احتماال بی آن که توجمصراع اول این بیت را نظامی گ

 :در خسرو و شیرین در توصیفی از صبح آورده است( هم به نظر می رسد

 چو مشکین جعد شب را شانه کردند                چراغ روز را پروانه کردند

 جهان را تازه کرد آیین جمشید خورشید                جرم   بر زد    البرز  سر از

 (269: 4966مصفی، )                                                                                      

فریدون ضحاک را در کوه دماوند به بند کشید و کیخسرو با آن جذبه . در اسطوره ها نیز کوه محل بروز شگفتی هاست

که هیچ مرغی جز همای مجال پرواز بر بلندای آن نداشت، پایان زمین می ۀ ت و ناپدید گشت و قاف را کوعارفانه به کوه بر رف

در داستان خسرو و شیرین، نظامی در بیان نژاد شبدیز، اسبی که به خسرو هدیه شد، از گفته رهبانی چنین نقل می . دانستند

به هیات ۀ می رود که دهانه ای تنگ دارد و در آن غار سنگ سیاکند که در هر قرنی مادیانی از سرزمین های دور در غاری 

  :سواری برپاست و مادیان

 بدان سنیییگ سیه رغبت نماید                     به شهوت خویشتن بر سنگ ساید

 (43: شیرین خسرو و                                                                                               

 :و بدین سان آن مادیان بار می گیرد و

 بود بار                   ز دوران تیک برد وز باد رفتیییییار  هر آن کره کزان تخمش 

 چنین گوید همیدون مرد فرهنگ                  که شبدیز آمده است از نسل آن سنگ

 (همان)                                                                                                        

 خورشید و آینه

امپراتوری ژاپن که خود را از نسل خدای، بانوی خورشید می »از این رو . چنان که گذشت، آینه نماد سرزمین ژاپن است

حفوظ داشته اند و به همین خاطر ژاپن، م( Ise)دانند این آینه را به عنوان یکی از نشانه های سلطنتی خود در معبد آیسه 

 (66: 4943زمردی، ). سرزمین آفتاب نامیده شده است

آینه آسمان، : ماه یا آسمان، در ترکیبات وصفی و تشبیهیۀ کنایه یا تشبیه یا تعبیر دیگری است از خورشید و گا»آینه

 (41: 4966مصفی، ).آینه ماه، آینه محشر، آینه مهر آینه چرخ، آینه چینی، آینه اسکندری، آینه صبح، آینه فلک، آینه گردون،
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 : ارتباط خورشید و آینه در این بیت نظامی به خوبی مشهود است

 چو روز آیینه خورشید در بست                شب صد چشم هر صد چشم بر بست

 (413: خسرو وشیرین)                                                                                          

 :و در جایی خورشید را به شیشه، تشبیه می کند

 چو آمد شیشه خورشید بر سنگ                   جهان بر خلق شد چون شیشه تنگ

 (446:همان)                                                                                                    

 رشید و مؤنث بودن آنخو

 :نظامی نیز آن را مونث می داند. خورشید، مونث است

 زناشویی به هم خورشید و مه را                     رحم  بسته به زادن صبییحگه را

 گرفته آسمان را شب در آغوش                      شده خورشید را مشرق فراموش

 (294: همان)                                                                                                

 :به عروس عالم تشبیه شده که  آزرم دارد

 پاره کردن                عییییروس عالم از زر یاره کردن  جهان رست از مرقع

 شه از بهر عروس آرایشی ساخت              که خور از شرم آن آرایش انداخت

 (944:همان)                                                                                            

 رفتن ماه و آمدن خورشید

در این اسطوره ها خورشید و ماه یکی پس از دیگری بر آسمان . در اساطیر ژاپن، خورشید و ماه، برادر و خواهر هستند

 . شب و روزند نمایان می شوند و پدید آورنده

 از آن جا رفت جان و دل پر امید                  بماند آن ماه را تنها چو خورشید

 (64:خسرو و شیرین)                                                                                         

 خورشید و موسیقی 

. یکی از منابع اساسی برای اصطالحات و نغمات دوران ساسانی می باشد در بین آثار نظامی، منظومه خسرو وشیرین او

در اوایل قرن »: در این خصوص مهری باقری می نویسد. ترکیب  آرایش خورشید، یازدهمین لحن  از سی لحن باربد است

مولر و سپس زالمان آن  حاضر ضمن کشفیاتی که در ناحیه ترفان انجام گرفت در میان آثار مانوی قطعه ای یافت شد که ابتدا

با توجه به مفهوم ابیات این قطعه، به یقین نمی توان آن را از اشعار دینی مانویان دانست بلکه از مفهوم آن . را منتشر کردند

ترجمه آن قطعه به . چنین بوده باشد« ماه بر کوهان»و یا « آرایش خورشید»: چنین برمی آید که مضمون سرودهایی مانند

 :چنین است فارسی جدید

خورشید روشن و ماه فروزان می درخشند و نور می افشانند از تنه این درخت پرندگان تابناک به شادمانی برآن چتر می 

 (244: 4912باقری، ).«چتر می زنند کبوتران و طاووسان رنگارنگ. زنند

نباط کرد، ارتباط موسیقی و شعر ایشان معتقدند که یکی از هزاران نکته ای که می توان از خسرو و شیرین نظامی است

 :در دوران پیش از اسالم به ویژه در دوره ساسانیان است
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 در آرایش بدی خورشید ماهی             ۀ چو زد ز آرایش خورشید را

 (434: خسرو و شیرین)                                                                                  

 زیبا رویانخورشید و 

در کاربرد ادبی اسطوره، هر گاه سخن از زیبایی شگرف یا شدت معنویت کسی سخن به میان می آید، به خورشید  

در . این موضوع، ما را به روایت اساطیر ایرانی که انسان را دارای اصل خورشیدی می داند نزدیک می کند. تشبیه می شود

خورشید پایه است و روشنی خورشید عالوه بر این که از روشنی مینوی خورشید نطفه آدمی در »روایت پهلوی آمده است که 

و تمثالی همانند آدم در خورشید پدیدار گشت و ماده »:در متون مانوی نیز آمده است. است از جوهر و عرض مردمان نیز هست

 (62: 4943زمردی، ) .«...را تحریک کرد

 :رو و شیرین، زیبارویان را به خورشید تشبیه می کنداز این روست که نظامی در جای جای منظومه خس

 در وصف خسرو -الف

 رخی از آفتیییییاب اندوه کش تر                    شکر خندیدنی از صبح خوشتر

 جهان آرای، خسرو بود کز راه                   نظر می کرد چون خورشید در ماه

 (16/ 94: خسرو و شیرین)                                                                                               

 در وصف شیرین -ب

 رخش تقویم انجیییم را زده راه                          فشانده دست بر خورشید و بر ماه

 (44: همان)                                                                                                       

 (ع)خورشید و عیسی 

 :در ادبیات فارسی، جایگاه خورشید، فلک چهارم، مأمن پیامبرانی چون ادریس و عیسی است

 بزن چون آفتاب آتش درین دیر               که بی عیسی نیابی در خران خیر               

 (949:همان)                                                                                           

 خورشید و قناعت

 :در شعر فارسی،خورشید غنی خوانده شده و به تنهایی قناعت کرده است

 به تنهایی قناعت کن چو خورشید               که همسر شرک شد در راه جمشید

 نه خیییورشیدی، چنین تنییها چرایی؟  جدایی               خود  اختران از   ماه چو 

 (64/ 222:همان)                                                                                               

 خورشید و بید

 :بید و خورشید در این منظومه، چشمگیر استۀ همرا

 یییییده باده روان در سییییایه بیییییدخورشید                  ش  ز   روشن تر  در آن مهتاب

 (443: همان)                                                                                                         

 خمیده بیدش از سودای خورشییییید                  بلی، رسم است چوگان کردن از بید

 (12:همان)                                                                                                           
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 درون رفتم، تنی لرزنده چون بید                    چو ذره کو گراید سوی خورشییییید

 (913:همان)                                                                                                     

در این جا، ذکر این نکته ضروری می نماید که قدما بر این باور بودند که افالکیان بر زندگی آدمیان، تاثیر دارند و این 

نظامی نیز گرچه گاه دست فلک را در کارسازی ها و سعادت . اعتقاد تا جایی بوده که باعث به وجود آمدن ادیانی گشته است

 :ی ها باز گذاشته و گفتهبخش

 فرو خوان قصه دارا و جمشید                 که با هر یک چه بازی کرد خورشید

 فلک چون کار سازی ها نماید                   نخسیییییت از پییییرده بازی ها نماید

 (926/211:  همان)                                                                                               

اما به طور کلی، در جای جای خسرو و شیرین، آسمان و ستارگان و چرخ و دهر را در احوال آدمی و زمینیان بی تاثیر 

 :می داند

 بدین نزدیکیت آییییییییییییییینه در پیش                فلک چبییییییود؟ بدآن دوری میندیش

 نمودار دو عیییییالم در تو جمع است        شت شمع است        چرخت ط  آن نوری که  تو

 (993: همان)                                                                                                     

 :ندعالوه بر شواهد مذکور، کنایاتی بدیع از خورشید که با اساطیر پیوند دارند،به چشم می خور

 (463: 4966مصفی، ).«جمشید فلک،کنایه از آفتاب است»:جمشید فلک

 (494: 4966مصفی، ).«ترنج زر، ترنج زرین، ترنج طال، ترنج مهرگان کنایه از خورشید است»: ترنج

 بر آمد یوسفی نارنج در دست                         ترنییییج مه زلییییییخا وار بشکست

 (434: خسرو وشیرین)                                                                                                 

 (661مصفی، .)«گوی انگله، گوی زر، گوی زرین کنایه یا وصف خورشید است»: گوی

 شییییییرین گرو دادی و گه شاهۀ خورشید بردی گوی و گه ماه                 گۀ گ

 (414: همان)                                                                                                      

خورشید و ماه نظامی تنها چراغ خواب و بیداری نیست و روشنایی و رنگی دیگر دارد و دارای نام های گوناگون است که 

ه می شکفد و نرگسان فلک تاب حضورش را نمی آورند و با طلوعش گل زردی است ک. دیگر داردۀ برای او هر بار جلوه و شکو

 :محو می شوند

 هزاران نرگس از چرخ جهانگرد                فرو شییید تا برآمد یک گیییییل زرد

 (63: همان)                                                                                                   

شعر نظامی از حیث قدرت تشخیص هنری سرشار است و از این رو همه مظاهر طبیعت به سادگی در تصویر او تجلیگاه 

 .صفات، حاالت و اندیشه های انسان قرار می گیرد

 کمر بستن خورشید و ماه -الف

 به شام و صبح، اندر خدمت شاه                 کمر می بست چون خورشید و چون ماه

 (66:همان)                                                                                                   

 جدا کننده سر شب از تن روز  -ب
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 سحر گه کآفتاب عالم افروز                         سر شب را جدا کرد از تن روز

 (94:همان)                                                                                             

 خورشید، صفراوی مزاج  -ج

 به یک صفرا که بر خورشید رانده                   فلک را هفیییت میدان باز میییانده

 (46:مانه)                                                                                               

 خورشید روز رو  -د

 چو باز جره خورِ روز رو باش      هواداری مکن شب را چو خفاش              

 (213:همان)                                                                                           

حتی . ظر نظامی نباید گردی از درد به دل راه داداز من. شادی و شادکامی در سراسر این منظومه به چشم می خورد

 :خورشید نظامی نیز خندان است

 خندان شو چو خورشید                  که انییییده بر نتابد جای جمشیییییییید: مرا گویند

                  تو شادی کن که امروز آفتاب است   صواب است                  به روز ابر غم خوردن

 (493/263 :همان)                                                                                                    

 گیرینتیجه

از بررسی منظومه خسرو و شیرین چنین برمی آید که بسیاری از تشبیهات و تعبیرات نظامی دارای حالتی اسطوره ای و 

ت تاریخی است و این منظومه نه تنها منظومه ای عاشقانه بلکه منظومه ای است که سرشار از حماسی و در بر گیرنده موضوعا

نظامی نه تنها در تصویر پردازی های غنایی، استاد بالمنازع است بلکه در زمینه . بن مایه های اساطیری و تاریخی می باشد

ین حکیم توس را  با معنا و هدفی تازه و منبعث از او خسرو و شیر. اساطیری و حماسی نیز با صالبت، هنر نمایی می کند

اسطوره خورشید در این منظومه، تنها اسطوره . اندیشه های دینی اش و روحیه خوشباشی خاص خود، تولدی دوباره می بخشد

تلف می ای نیست که نظامی به آن پرداخته باشد بلکه همان طور که اشاره شد، منظومه خسرو و شیرین، سرشار از اساطیر مخ

 .باشد که راه در این زمینه برای تحقیقات دیگر باز است و جای بسی تأمل دارد

 کتابنامه

، نشر 4962ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد، التفهیم الوائل صناعه التنجیم، با تعلیقات عالمه جالل الدین همایی، 

 .بابک

 .، نشر مرکز، تهران4914اوشیدری، جهانگیر، دانشنامه مزدیسنا، چاپ اول، 

 .، تهران، نشر اساطیر4919پیگوت، ژولیت، شناخت اساطیر ژاپن، ترجمه باجالن فرخی، چاپ اول، 

، مجموعه مقاالت کنگره بین المللی بزرگداشت نهمین سده تولد (شعر و موسیقی در ایران دوره ساسانی)باقری، مهری،

 .دانشگاه تبریز ، تبریز، نشر4912حکیم نظامی گنجوی،به کوشش منصور ثروت،  

 .، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران4912دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، 

، 4943زمردی، حمیرا، نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و منطق الطیر،چاپ دوم، 

 .تهران، نشر زوار

 .، تهران، نشر آگاه4941شتم، شفیعی کدکنی، محمدرضا، صور خیال در شعر فارسی، چاپ ه

 .، جیحون4914، ترجمه سودابه فضایلی، ، فرهنگ نمادهاآلن گربران -شوالیه، ژان



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

379 
 

، تهران، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و 4913حماسی ایران، ج اول، چاپ اول،  -صدیقیان، مهین دخت، فرهنگ اساطیری

 .مطالعات فرهنگی

 .، تهران، نشر فردوس4931، چاپ پنجم، صفا، ذبیح اهلل، حماسه سرایی در ایران

 .، تهران، نشر پارسه4941قلی زاده، خسرو، فرهنگ اساطیر ایرانی، چاپ اول، 

 .، تهران، نشر اختران4944موضوعی اساطیر ایران باستان، چاپ اول،  -کرباسیان، ملیحه، فرهنگ الفبایی
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 ادبیات ایران در چهلبررسی جایگاه عدد 

 یئخو نعمتی سمیرا

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 بیاتی فهیمه                                                                  

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

 کاربردمفاهیم بر عالوه .شودیم استفاده آن از آدمی ۀروزان زندگی در مختلف امور شمارش برای غالبا که ستا ایهواژ عدد

 از مختلف، رسوم و وآداب ادیان ،ماقوا فرهنگ، ندرمیا که، هستند ازاعداد برخی ها،انسان ۀروزان زندگی مسائل اکثر در عددی

  ایرانی فرهنگ و رسوم و آداب سنن، تصوف، فارسی، ادب درمتون ازدیرباز که عددی مفاهیم ازاین یکی برخوردارند؛ خاصی اهمیت

 عدد است، رداربودهبرخو سایراعداد به نسبت ترشبی نقشی و ازاحترام واغلب قرارگرفته موردتوجه محبوب عددی عنوان به اسالمی–

 این نفوذ .های صوفیه با این عدد ارتباط مبهمی داردهای تصوف همچون، چله نشینیسنت بسیاری از اعمال و .باشدمی( 41)چهل 

 مانده باقی فرهنگی،ی ی ادب آثار و هااندیشه ،یفکر نیزدرخط اکنون هم آن، هایریشه که بوده حدی به تا مختلف جهات از عدد

هب اهمیت علت و مختلف هایازدیدگاه آن نفوذ و چهل عدد مختلف وجوه از برخی بررسی تحقیق این در ما هدف مبنا ینبرا .است

-

 .باشدمی عدد این با مرتبط هایداستان برخی بیان و عوام عقاید در چه و دین در چه عدد این خصوص

 .مذهب عرفان، عامه، فرهنگ چهل،: هاکلیدواژه

 :مقدمه

 شمارگان و اعداد از برخی به توجه عقاید، و افکار از برخی به داشتن اعتقاد امور، از برخی دادن انجام ،هانگفره درمیان

 ،موارد اغلب در .دانست خاص رسوم و آداب به داشتن ازاعتقاد نوعی ،را آنها همگی توانمی که دارد وجود خاص اسامی و یاحروف

 در مثال .است شده وارد هم ادبی آثار در امورحتی این بازتاب و داشته آدمی زندگی بکدرس ای بسیارگسترده بازتاب اعتقادات این

 عامیانه عقاید و افکار از آن بازتاب هستندکه مقبولیت نوعی دارای...و7،40،12،14 همچون اعدادی اعداد، درمیان ما فرهنگ

 دارای مانیز معنوی زندگی در که مادی زندگی در تنها نه که اعدادی.است نمایان خوبی مابه وادبی عرفانی،دینی آثار تا گرفته

 مورد مختلف جهات از همواره و چرخد می آنها محور بر وآداب سنن،ازعقاید برخی اعدادهستندوگاه سایر به نسبت فراوانی اهمیت

 عدد.دریافت توان رانمی اعداد گونهاین کاربرد قطعی علت و است ازابهام ای درپرده آنها ومعموالرازاهمیت بوده توجه

 برخوردار خاصی مقبولیت از و بوده اهمیت دارای مختلف وجوه از شودکه می محسوب اعداد ازهمین مایکی درفرهنگ،(40)چهل

 به که است این بر سعی مقاله این در. شود می دیده فرهنگی و مذهبی عرفانی، ادبی، آثار از امر،دربسیاری این وبازتاب است

 است شده داده عدد این به تصوف همچون هافرقه از برخی سوی از که اهمیتی و عدد این اعتقادی و بیمذه هایازجنبه برخی

 .شود پرداخته

 :تحقیق پشینه

 بهۀ نگا با ،است ماپیداکرده سیری خط در عدد این که نفوذی همچنین و مادارد فرهنگ در عددچهل کهۀ جایگا به باتوجه

 "باعنوان ،پژوهشی– علمی ای مقاله ،تاکنون چهل عدد با رابطه در .برآمدیم تحقیق این نگارش درصدد عدد، این مختلف وجوه

-به قلم محمود صادق 1392زبان در سال  ادب و نشریه  34در شماره ،"چهل درمثنوی معنوی  هفت و ادبی عدد کاربرد معنایی و

 .خته استزاده به نگارش رسیده است که به تحلیل کاربردی این دوعدد،درمثنوی پردا

 کتاب این .است فارسی ادبیات و پزشکی ،عامیانه باورهای ،آسمانی ادیان ،اساطیر در پژوهشی " سالگی وچهل چهل" کتاب

 زندگی به ودرآن فارسی درادبیات کاربردچهل به دارد اختصاص کتاب این چهارم فصل .است شده نگارش سیاسی محمد قلم به

 ،گرمارودی موسوی سیدعلی ،مشیری فریدون نادرپور، نادر شعرهای و میرزا ایرج ناصرخسرو، سنایی، عطار، ،موالنا چون شاعرانی
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 کرده نقل شعرایشان و زندگی در را آنان شدن ساله چهل به مربوط حوادث و سیاسی محمد و بهار ،حسینی سیدحسن

 (1392محمدسیاسی،.)است

 :عامه درفرهنگ عددچهل جایگاه

 محسوب ملتی هر فرهنگ از بخشی هاالمثل ضرب .است داشته ما درفرهنگ ایویژه ایگاهج ،دور های گذشته از چهل عدد

 سرزمین یک ادبیات و ها نکته ،ها داستان از ای پشتوانه با و دارند ملت آن تاریخ و رسوم و آداب ،اعتقادات در ریشه که شوندیم

 " معروف مثل ،است کاررفته به درآن عددچهل که المثلی ربض مشهورترین. گیرنددربرمی را واال ومفاهیمی کنند می پیدا رواج

 ازمفهوم نوعی ۀکنند تداعی که است کاررفته به عددی عنوان به بیشتر آن،عددچهل در که مثلی است؛" کالغ چهل،کالغ یک

 که است واتفاقی خنس یا کاری افتادن برسرزبان کننده تداعی ،مثل این که گفت گونهاین توان می واقع در و باشد می ،"کثرت"

 گفته آن دادن وگسترش کردن بزرگ برایۀ دیگرجایگا رسدکهمی جایی تابه شودمی افزوده آن به چیزی هرمرحله در

 عددچهل معموال،ما فرهنگ در نباشدکه موضوع بااین ارتباط امرشایدبی ؛این است رسیده ازتکامل نوعی به یاامروجودنداردوگویی

 عدد این ارتباط ،هاایرانی ما فرهنگ در چهل عدد مشهور و معروف هایبازتاب دیگر از. دانند می املتک به رسیدن برای راعددی

 ما، درفرهنگ که هرسال آذرماه با است مصادف و دانند می سال شب ترین راطوالنی آن که ؛شبی است "یلدا شب یا چله شب"با

 زمستان ،باستان ایرانیان. اندداشته انتظار را...و فراوان باران و برف شدیدو سرمای ،شب این آمدن با و است زمستان ازاوج مظهری

 آمدن چون نامیدند می  چله را ماه آخرآذر .اند کرده تقسیم ،" کوچک چله"و " بزرگ چله" های نام به روزه چهل دوبخش رابه

 جهت این از و است تربودهکم " بزرگ چله" به نسبت زمستان سرمای ،کوچک چله در اما است؛ داده می راهشدار زمستان سرمای

 می پررنگ نقشی دارای ،نیز هاعزاداری فرهنگ به مربوط رسوم و آداب در چهل عدد .است شده می ،نامیده"کوچک چله"

 به دهنده نشان ،است رسیدن کمال به نشانه نوعی چهل عدد اینکه به باتوجه واقع در ،"اربعین یا چهلم" مراسم  برپایی.باشد

 نقطه گویی و است همراه ،است سوگواری از نشانی خود که،مشکی لباس تعویض با که شود می محسوب سوگواری رسیدن لتکام

 چهل برگزاری به ،شاهنامه در نیز فارسی زبان بزرگ سرای سخن،فردوسی.شود می محسوب عزاداری رسیدن کمال به برای ای

 مرگ.نشیند می او درسوگ روز چهل ،بهرام او پسر میرد، می شاه مزداور که هنگامی.است داشته اشاره سوگواری مراسم روزه

 :است آمده تاریخی دردوره سوگواری ایام شدن روشن برای وتنها ندارد باجنگ اورمزدارتباطی

 شد خیره دل دردبهرام ازآن           شد تاجورتیره رخ چورنگین

 (310:1389موسوی،(لندب کارتخت بی پرازگرد             سوگوارونژند روزبد چهل

 صبح روز چهل فردی اگر که اعتقاداست این به اشاره حضوردارد، درآن چهل عدد که عامیانه اعتقاد ترین رایج دیگراز یکی

 خواهد مالقات را خضر حضرت روز، چهلمین صبح بپاشد، وآب کرده جاروب را خود خانه ورودی درب جلوی ،آفتاب ازطلوع وپیش

 به ارزشمندش هاینوشته درخالل ،میقات در خسی اثرخود، در ،فارسی داستانی معاصرادب دوران نویسنده احمد، آل جالل.کرد

 خضر وروزآخر، خضررفت زیارت انتظار رابه اش درخانه روز چهل که آن،همچون درست اما :((است کرده اشاره اینگونه اندیشه این

 (130:1392احمد، آل)).(نشناخت را

 خودنوعی شود،که می محسوب عددچهل نمایی جلوه ازجایگاه دیگر یکی،ما ۀعامیان رهنگدرف ،"کردن گیس چهل"

 ذکرشده موارد برتمامی عالوه.بخشند می زینت شده بافته ۀرشت چهل صورت موهارا،به درآن باشدکه می گیسوان ارآراستن

 اصطالحاتی مثال .دارد واژگانی کاربرد و است کاررفته به چهل عدد درآنها وجوددارندکه نیز واژگانی و اصطالحات عامه درفرهنگ

 ....و کردن راسپری " چلی چل دوران" باعنوان المثلی ضرب یا "ودیوانه چل" همچون همچون

 تولد هنگام در مثال است؛ برقرارکرده پیوند چهل عدد با نحوی به که دارد وجود نیز دیگری اصطالحات عامه فرهنگ در

 بدو از نطفه یک طبیعت نظام در که اینجاست زمینه این در توجه قابل نکته .دارد وجود " چهب چله" چون اصطالحی ،نوزادان

 نشان العمل عکس محیط به روزگی چهل در نیز تولد از بعد نوزاد .کند می زندگی رحم در هفته چهل طبیعی صورت به تولد
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 و عروس چله" اصطالح زوجی ازداواج هنگام ،براینها هعالو  .شود می نرم که است روزگی چهل در نوزاد بندی استخوان و دهدمی

 .ماست عامه فرهنگ در چهل عدد نفوذ از بخشی دهنده نشان ،موارد این .دارد وجود نیز " داماد

 :درعرفان عددچهل جایگاه

 بارزترین از یکی .است برخوردار خاصی جایگاه از نیز درعرفان ،داشته عامه فرهنگ در که حضوری و پیشینه با چهل عدد

 برای معموال و بوده صوفیان میان در رایج رسوم از که ،"نشینی چله" نام به عرفانی است رسمی ،عرفان در چهل عدد هاینشانه

 صوفیان خود برساخته و است نبوده (ص)پیامبر زمان در  اگرچه که رسمی است؛ شده می انجام دل به صفابخشیدن و نفس تزکیه

 مرشد و پیر از اجازه کسب با نشینان چله)).اند داده می انجام را آن یقین عالم به یابیدست و یند حفظ منظور به ولی بوده

می دائم ذکر به ،روزن بی و کوچک اتاقی در ،همگان از فارغ و رمز داشتن با داری روزه حالت در ،زمان رعایت ضمن خویش،

 آن پالودن و نفس تزکیه به ویژه مرامی و خاص آدابی به مدام شب چهل اگر که است بوده این بر باور اغلب را سالکان نشستند؛

 (190:1387حائری،)).(گردند می یاب بهرهۀ ال حکمت هایچشمه از گیرند، خلوت باحق و گزینند عزلت خلق از و بپردازند

 :کند می اشاره گونهاین اندیشه این به االسرار درمخزن ،نیز فارسی زبان شاعربزرگ نظامی

 (67:1387آیتی ( کنی زندان روزبه چهل چونکه             کنی پاکترازجان را جسمت

 :دارد اشاره  اندیشه این به دیگر نحوی به دراشعارخود نیز حافظ

 باقرینی معما این گفت همی           سرزمینی در رهروی سحرگه)

 (1225:1385خرمشاهی،)(اربعینی برآرد درشیشه که     شودصاف آنگه شراب صوفی ای که

 از که  روزه چهل وانزوای اعتکاف،نشینی چله از است عبارت اربعین»:است آورده بیت این درشرح نامه درحافظۀ خرمشا

 روزی چهل که رهد می وازکدورت نشیند می آن ودرد شود می صاف وقتی شراب صوفی ای.است صوفیانه سلوک های رسم

 ای اشاره،نشینی چله بررسم عالوه بیت این درواقع((.است درچله صوفی بردنسر ازبه کنایه درشیشه شراب ماندن.بماند درشیشه

 عرفانی های براینهادراندیشه عالوه.شود گرددوصاف برطرف آن تادردی،بماند خم در روز بایدچهل شراب تفکرکه این به هست هم

 های ازحجاب شدن فارغ دلیل به که خداهستند ازمردان تن چهل ابدال،».خداهستند ازمردان تن چهل معتقدبودند،ابدال

 دیارباقی به ایشان از یکی چون گویندکه ابدال جهت راازاین آنان.دهند رانشان خود،گوناگون های شکل توانندبه می،مادی

 ابدال بگذارندوبرخی بدل رابه روند،اجسادخویش دیگر محل به ازمحلی گیردوچون می اورا وجای شود می او بدل بشتابد،دیگری

 (311:1387حائری،.(«اند دانسته تن 70 نیزۀ وگرو 7را

 است داشته نبوی واحادیث قرآن درآیات عدد این که استۀ جایگا درعرفان عددچهل قرارگرفتن توجه مورد ازدالیل یکی

 موسی واعدنا و» است آمده گونه این  تعالی حق ،با(ع)موسی حضرت وانقطاع وتبتل میقات درمورد اعراف سوره ،"142"ۀ؛درآی

 افزودیم دیگربرآن شب ده سپس و  شب سی به باموسی گذاردیم وعده و...« لیله اربعین ربه میقات واتمهناهابعشرفتم لیله لثینث

 واالیی ازجایگاه عرفانی های دراندیشه حدیث دو،نیز احادیث ازمیان.شد کامل شب چهل به اوباخداوند تامیقات 

 وگل...صباحا اربعین بیدی آدم طینه خمرت» :است سرشته روز رادرچهل آدم گل خداوند که است آمده برخوردارند،دراحادیث

 واین دارد روز درچهل آدمی وجودی گل وتخمیر شدن سرشته به اشاره حدیث این .»سرشتم روز چهل به خویش بادستان را آدم

 روز چهل در را انسان داوندخ :معتقداست رابطه دراین خود فلسفی هایهدراندیش سهروردی است؛ عددچهل تقدس ۀدهند نشان

 ومتراکم کامل هاحجاب چهلم درروز اینکه تا بود، دنیا به او تعلق ۀمای و حجابی هریک که کرد اعطا او رابه صفتی هرروز و آفرید

 یرتفس در .یابدمی تجلی دراو تعالی انوارحق چهلم درروز کهاین تا درد می را هاحجاب یک به یک سالک نیز نشینی درچله.شد

 را آدم و برداشتند زمین روی از گل رش چهل ،بیافرید را آدم چون» است آمده اینگونه،(ع)آدم حضرت خلقت دربیان نیز طبری
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 مردم آنگاه،گشت جفت باوی آفریدوتاجان زمین ازادیم را مرو خوانندکه آدم اورا مرو که ،خوانند آدم را مرو بهرآن از و بیافرید ازآن

 (39:1387میرهاشمی،».("مذکورا شیئا یکن لم الدهر من حین انسان علی اتی هل":عزوجل فتگ خدای که ؛چنان گشت

 چهل از آن در که است حدیثی است ارزش دارای اسالمی ودرعرفان است ذکرشده عددچهل درآن که دیگری حدیث

 هرکسی...لسانه علی قلبه من الحکمه ینابع ظهرت صباحا و یوما اربعین هلل اخلص من» است شده یاد حکمت و معرفت  چشمه

 نشینی چله دلیل شاید« گرددمی جاری برزبانش دلش از حکمت هایچشمه گرداند؛ خالص خدای برای روز راچهل خویشتن

 دارد وجود محروق نام بهۀ کو درمکه " :است آمده  عددچهل درمورد روایات از برخی در. نباشد احادیث این با ارتباط بی صوفیان

 ونزهه االرواح النهزه " باعنوان ازقصایدخود دریکی شروانی خاقانی. ماندمی درحبس روز چهل ،رسدمی آن به نشیطا چون که

 :گوید می که آنجا است یادکرده کوه ازاین ،«االشباح

 85:1391:)،نک معدن (اند دیده خذالن  حبس رازودرشکنجه           در شفشاهنگ به زر وچون  آنک محروق کوه

 .دارد جای درآن عددچهل که عرفانی های اندیشه بوداز مختصری اشارات نهایا

 :مذهبی های دراندیشه  عددچهل جایگاه

 ۀواژ.است برخوردار سزا وبه خاص ازاهمیتی مانیز ودینی مذهبی های دراندیشه عرفانی های براندیشه عالوه،عددچهل

 بنی سرگردانی سال چهل درمورد یکی.شود می دیده موضوعات این با ارتباط در و درچهارآیه کریم درقرآن ،)چهل(اربعین

 سرزمین به اسرائیل بنی ورود ممنوعیت سال چهل وهمچنین، (ع) موسی حضرت ۀشب چهل میقات درمورد دیگر،دربیابان اسرائیل

 استفاده عددچهل درآن که نقلی ینمشهورتر.است یادشده عدد این از نیز مختلف واحادیث دینی ۀادعی ازکتب دربسیاری.مقدس

 یاران از بخواند را عهد این صباح چهل رکسه» :روایت این با عهد دعای ،درمورد(ع)صادق امام ازحضرت است سخنی،است شده

 برهر تعالی وحق باشد حضرت آن خدمت در که آورد بیرون قبر از را او خدا ،بمیرد حضرت آن ظهور از پیش واگر باشد ما قائم

 «.کند محو او از گناه وهزار فرماید کرامت را او،حسنه هزار کلمه

 مومن مرگ االخالق درمکارم همچنین.است شده اشاره ،شب نماز در مومن چهل برای دعا درمورد کافی اصول درکتاب

 از مومنی انسان ههرگا:فرمودند ابوذر به ،) ص(پیامبر":است آمده اینگونه  رابطه این ودر است زمین ۀروز چهل ۀگری با مساوی

 درکتب که هستند نیزدرموردعددچهل دیگر حادیثیا.346)،االخالق مکارم)."(کند می گریه برایش روز چهل زمین،برود دنیا

 ۀروز چهل قبوا عدم با است مساوی خواری شراب:است آمده احادیث کتب در نمونه عنوان به است؛ شده اشاره آنها به احادیث

 حدیث چهل هرکس:است شده ذکر(ص) ازپیامبر همچنین.ایستند می سال چهل ۀانداز به قیامت روز در مردم اینکه فرد؛یا نماز

 .دارند فراوانی اشارات مضمون این به که دیگری واحادیثی.دهد می قرار بهشت اهل از اورا متعال خدای،سپارد خاطر به ازمن

 

 :پیامبران زندگی در عددچهل

 درمرگ روز چهل ،)ع)آدم حضرت ":است آمده بحاراالنوار در.است داشته سزا به قشین نیز پیامبران زندگی در عددچهل

 جدید نظام روزه چهل ۀدور این از وبعد انجامید طول به روز شبانه چهل نیز نوح طوفان(،206االنوار بحار .("گریست هابیل

 شروع و نادانی و خامی ۀمرحل گذاشتنسر پشت وبیان ازپختگی ای وجلوه ازکمال مظهری همچنین عددچهل.برقرارشد طبیعت

 سن در چهل عدد واقع در و رسد می خود استعداد و کمال باالترین به سالگی چهل در آدمی عقل .گرددمی محسوب هوشیاری

 ورسالت پیامبری به سالگی چهل درسن ،(ص(محمد حضرت ،اسالم پیامبر .گردد می محسوب فکری رشد و بلوغ نشانه ،هاانسان

 که بود رسیده سال چهل به عمرشان سالیان،شدن مبعوث هنگام،(ص)پیامبر که است آن است مشهور که آنچه».دندش مبعوث

 خلق الذی ربک باسم اقرا ":گفت بخوام؟ چه فرمودند ایشان بخوان؛":گفت و آمد ایشان نزد حراء درغار جبرئیل

 (41:1377،شهیدی)
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 و عقالنی کمال دوران سالگی چهل سن واقع در و است یادشده یسالگ چهل و انسان رشد ازکمال نیز احقاف درسوره

 داشته نقش نیز(ع)یونس حضرت درداستان عددچهل.است انسان درون در اخالقی صفات شدن قوی و انسان شخصیتی پختگی

 دعوت در توفیقی چون سال چهل از پس گذرانید؛ روزگارمی ثمود قوم ارشاد به و بود پیغامبر هود  فرزندان از یونس حضرت :است

 کرانه به چون و کرد ترک را خویش دعوت محل خشمگین او و افتاد تاخیر بهۀ ال عذاب نزول اما ،کرد نفرین را قوم ،نیافت خویش

 ،داشت حضور درکشتی پیری .آمد پدید سخت طوفانی روز شبانه سه از پس .افتاد راه به کشتی و درآمد برکشتی رسید، دریا

 که بار هر و نهادند گردن قرعه حکم به سرنشینان."گیرد آرام دریا تا شود انداخته دریا به باید که است اریگناهک درکشتی ":گفت

 چهل از پس ،یونس .کشید خود کام به را او بسیاربزرگیۀ ما .انداختند درآب را او سرانجام و برآمد (ع)سیون نام بر کشیدند، قرعه

 (1388:224ماهیار،) انداخت دریا کرانه به را اوۀ ما و یافت نجات تسبیح و دعا به روز

 وعده» :است آمده اعراف سوره 142 ۀآی در همچنین و رسیده پیامبری به سالگی چهل سن در نیز( ع) موسی حضرت

 حضرت همچنین« شد کامل شب چهل خداوند با او میقات تا افزودیم آن بر دیگر شب ده سپس و شب سی به موسی با گذاردیم

 به گوساله وپرستش نعمت کفران دلیل به نیز اسرائیل بنی کردوقوم رادریافت هفتگانه الواح بودتا معتکف درکوه روز چهل ،موسی

 یادشده موسی،اینگونه حضرت میقات شب چهل داستان ۀاالسراردربار درکشف.شدند محکوم دربیابان سرگردانی سال چهل

 دیگر روز رسید،ده وعده سر به داد،چون وعده روز سی اورا.کرده تمعامل این کلیم باموسی العالمین رب که نبینی((:است

 رکنی».(سود روز ده واین شمرد سرمایه روز سی آن موسی.بود می خوش درآن موسی که درافزود آن از.درافزود

 (169:1387،یزدی

 شده روایت چنین میاسال درماخذ قصه این .پیونددارد باعددچهل زندگیش که است دیگرازپیامبرانی یکی،سلیمان حضرت

 به وهرگاه داشت می رامحترم خاتم سلیمان.بود وابسته بدان سلیمان وملک اوبودوسلطنت ازمعجزات یکی سلیمان خاتم» :است

 درآمدو خادم صورت به بود،دیوی غایب ووضو طهارت وقت به خادم آن روزی.سپرد می امین خادمی رابه خاتم،رفت می آبریزگاه

 از دید رفته دست از را کار چون سلیمان .بردند فرمان او از مردمان و نشست تخت بر و کرد دست در و رفتگ سلیمان از را خاتم

 .دادند می مزدۀ ما یک و سیم درهم نیم را او صیادان .کردمی صیادان مزدوری ناگزیر و رفت دریا کرانه به و شد بیرون شهر

ۀ ما شکم در خاتم ،گرفت خود مزد چون سلیمان .انداخت دریا در خاتم و گریخت دیو .شد فاش دیو قصه روز ازچهل پس سرانجام

 دارد حضور نیز ،عیسی حضرت زندگی در چهل عدد(. 388:225ماهیار،) نشست سلیمانی سریر بر و کرد انگشت بر و یافت

 کرد، صعود آسمان به مادی جسد با قبر، از آمدن بیرون از پس روز چهل ،عیسی حضرت که است آمده رسوالن اعمال درکتاب»

 نمی وگمان ظن از پیروی جز را امر این به اعتقاد و داندمی مردود را او کشتن و کشیدن صلیب به تاکید باچندین کریم قرآن اما

 226):،همان)« شناسد

 :شاعران زندگی در چهل عدد

 سنی تکامل از نوعی هم سالگی چهل سن است؛ تکامل عدد ما فرهنگ در چهل عدد ،شد اشاره این از پیش که گونههمان

 شاعرانی بودند نیز فارسی ادب شاعران میان از است؛ همراه ...و  فکری و روحی ،ذهنی بلوغ اوج با که شود می شناخته اشخاص

 و زندگی در عمیق تاثیری ،آن طی در که ،شدند روروبه شگرفی روحی تحول با عمرخود سالگی چهل دهه در که

 دچار ،خوابی دیدن اثر بر ،سالگی چهل سن در که است شاعرانی همین از یکی ،قبادیانی ناصرخسرو. دکردن مشاهده،اشعارخود

 حقیقت سبیل سلوک و غفلت از انتباه موقع در وی که گویدمی اش شعری دیوان در بارها خود شاعر است شده روحی تحول

 ،زادهقیت) شودمی  437 سنه در مروالرود ۀدی درپنج او دیدن خواب موقع با مطابق که داشته سال دو و چهل ،جویی

10:1389) 

 :کند می اشاره اش روحی تحول درهنگام خود سن به دراشعارش شاعر خود

 232:) ،همان(ور سخن نفس مرا خودگشت جویان    ودو چهل برمن ازگنبد شدپیموده 

 شخصی با او برخورد یا سفرمکه هدرنتیج سالگی40 درسن روحی تحول این که است شاعرانی ازدیگر ،غزنوی سنایی

 شاعری به درباری شاعری از سنایی که است روحی تحول این از پس و است افتاده اتفاق او برای داده، رخ آنها بین که وسخنانی

 اقاتف شمس با او دیدار از بعد و سالگی چهل سنین حدود در نیز ،ایرانی نام به شاعر ،مولوی روحی انقالب.شود می تبدیل عارف
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 عارف شاعر ،نیشابوری عطار روحی تحول .شد معرفی کامل واصلی و وارسته عارفی عنوان به موالنا، که بود پس آن از و افتاد

 .است پیوسته وقوع به سالگی چهل سن در ،نیز پارسی ادب عرصه

 :گیرینتیجه

 ما فرهنگ و عرفانی هایهاندیش ،هللا اولیا سیره و معصومین گفتار ،قرآن در ،(اربعین(چهل عدد ،شد دیده که طور آن

 تمامی وجود با .شود می محسوب ،هوشیاری و پختگی از مظهری و تکامل سمبل که ؛عددی داراست را وبلندی ویژه جایگاه

 فلسفه چه با و چرا اینکه .است نامشخص و نامفهوم چهل عدد راز همچنان اما ،است شده چهل عدد جایگاه به که مختلفی اشارات

 ،زمان مدت این برای ،چرا اصال یا و پردازندمی عزاداری به و شده جمع هم گرد او خویشان ،فردی درگذشت از بعد روز چهل ،ای

 تا ،روایات و احادیث ،کریم قرآن درآیات چرا یا است سالگی چهل عقالنی و روحی تکامل سن چرا. است نشده انتخاب دیگر عددی

 .است کرده نقش ایفای حد این به تا ،خداوند مرسل پیامبران زندگی در عدد، این چرا است؛ شده پرداخته عدد این به حد این به

 به ،اندازه این به زمانی مدت از بعد انسان که است ممکن ،گفت بتوان شاید اما دارند، خبر اهلل اولیا و پیامبران فقط عدد، این راز از

 .کندمی کسب را مسائل بازبینی و تحلیل قدرت و یابد می دست ،داده رخ رویداد به نسبت بینی روشن

 :منابع فهرست

 .کریم قرآن .4

 1392تهران، پنجم، چاپ سبز، آدینه انتشارات ،میقات در خسی احمد،جالل، آل .2

 1387 تهران قطره، انشارات فارسی، زبان دستور حسن، انوری، .9

 1387تهران، ،سخن نشر انتشارات اشعارنظامی، گزیده گنج پنج گنجور عبدالمحمد، ،آیتی .4

 1367امیرالمومنین، فضائل فی االربعین محمدرضا، کاشی، بانی .3

 1389تهران، ،نگاه انتشارات اشعارناصرخسرو، دیوان ،حسن سید ،زاده تقی .6

 1387تهران، ،علم نشر انتشارات ،اسالمی وعرفان تصوف مبانی ،ابوالحسن حائری، .1

 1385تهران، فرهنگی، علمی، نشر انتشارات ،نامه حافظ بهاالدین، ،خرمشاهی .4

 1387هشتم، چاپ تهران، سمت، انتشارات االسرار، کشف گزیده محمدمهدی، ،یزدی رکنی .3

 1389،ام سی چاپ ،تهران علمی، انتشارات خدا، مالقات تا پله پله ،عبدالحسین ،کوب زرین .41

 1390اساطیر، انتشارات تهران، فارسی، ادب در حدیث و قرآن تاثیر محمدجواد، شریعت، .44

 .1377 تهران، ،....انتشارات ،اسالم صدر تحلیلی تاریخ سیدجعفر، ی،شهید .42

 1387 تهران ،فردوس نشر هجدهم، چاپ جلددوم، فارسی، ادبیات تاریخ اهلل، ذبیح صفا، .49

 1388تهران، گل، جام انتشارات ثریا، تا ثری از عباس، ماهیار، .44

 1392دانشگاهی، رنش مرکز  انتشارات تهران، عروس، دیرینه بزم معصومه، کن، معدن .43

 1389 اول، چاپ شهرکرد، دانشگاه انتشارات فردوسی، شاهنامه در جنگ آیین سیدکاظم، موسوی، .46

 1389 تهران، سمت، انتشارات تفسیری، متون از ایگزیده سیدمرتضی، میرهاشمی، .41

 .بحاراالنوار .44

 .االخالق مکارم .43

 .البالغه نهج .21

 .الجنان مفاتیح .24
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 مه در ادبیات معاصر عربرنگ بودن شاهناواکاوی عوامل کم
 

 دکتر فاروق نعمتی

 استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور

 دکتر هادی یوسفی

 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

 چکیده

های بزرگی همچون حافظ، ها را به خود جلب نموده است و شخصیتعرب های ادبی ایران زمین، همواره توجه و نگاهِشاهکار 

  ها به خود اختصاص داده است؛ اما آنچه مایه شگفتی است، این کههای عرب، جایگاه واالیی در میان پژوهش...سعدی، عطار و
این در حالی است که برخی . گونه که شایسته و بایسته است، در ادب عربی معرفی نشده استنظیر حکیم توس، آنشاهنامه، اثر بی

به طور . های مشهور ادب ملل مختلف مانند ایلیاد و اودیسه هومر، بسیار گسترده در جهان معاصر عرب بازتاب یافته استحماسه

 :ترین عوامل مهجور ماندن شاهنامه در جهان معاصر عرب را در موارد زیر خالصه نمودتوان مهمکلی می
 از شاهنامه« بُنداری»ۀ نقص و نارسایی ترجم( الف

 ها به فردوسیگری و ضدیت با عربشعوبیاتهام ( ب

 فقدان ادب حماسی در ادب عربی قدیم( ج

نماید و هر یک از توصیفی، دالئل مهجور ماندن این سترگ، در ادب معاصر عربی را واکاوی می -این مقاله به شیوه تحلیلی 

 .دهدعوامل فوق را مورد بررسی قرار می

 .  بُنداریۀ گری، ادبیات معاصر عرب، شاهنامه ترجماسی، شعوبیشعر حم شاهنامه فردوسی،: هاکلیدواژه

 تحقیق مقدمه و پیشینه

تحقیقات انجام شده، توسط پژوهندگان پرحوصله و ۀ سخن گفتن از شاهنامه، بسیار سخت و دشوار است؛ چرا که در گسترد

اند و شناسندگان مازها و کلیدداران رازها و اویدهبین، که عمری در پهنا و ژرفای شاهنامه کشناسان نکتهدانشمندان و شاهنامه

فردوسی، راوی ناخودآگاه ». نمایاندای برای ورود به پژوهشی نو در شاهنامه، کاری دشوار میهای آن هستند، یافتن روزنهرمزینه

رای بزرگ ایران، با سحکیم توس، حماسه( 431: 4943قبادی و دیگران، . )«تاریخی ایرانیان استۀ جمعی، و شاهنامه، حافظ

ترین سند زبان و ادبیات این اثر جاوادان و شاهکار ملی، مهم. آفرینش این سترگ، فرهنگ و منش ایرانی را به جهانیان عرضه کرد

بدون . آیدادب پارسی به شمار میۀ واژگان و گنجینۀ فارسی و بارزترین مظهر شکوه و رونق فرهنگ و تمدن ایران قدیم، و نیز خزان

، تأثیر «ایلیاد و اودیسه»، و «کلیله و دمنه»چنین شاهکار عظیمی، جای آن را دارد که به مانند دیگر شاهکارهای ادبی، همانند  شک

مروری بر شعر معاصر عربی، ». شود، چیز دیگری استخود را بر ادبیات معاصر عرب بگذارد؛ ولی آنچه مشاهده میۀ شایسته و بایست

های یونانی روی آورده، و های غربی و باألخص به حماسهسازد، که شاعران معاصر عرب، بسیار به حماسهمی ما را متوجه این واقعیت

شاهنامه توسط فتح بن علی بُنداری اصفهانی، ( 494: 4942الدین، جمال. )«اندکه منبعی مهم است، روی گردانیدهاز شاهنامه باآن

سنگ ادب فارسی آشنا بودند؛ از ها با این اثر گرانرجمه شد، ولی پیش از آن نیز عربفقیه و عالم قرن هفتم هجری، به زبان عربی ت

« شاهکار ادبی ملت ایران»و « در نهایت فصاحت و بالغت زبان فارسی»، شاهنامه را (ق691-334)اثیر الدین ابنجمله اینکه ضیاء

شاهنامه نموده است، ولی ۀ ، اقدام به ترجم«یرالملک نیشابوریاث»نیز فردی به نام « بُنداری»حتی گفته شده که پیش از . داندمی

 . اثری از این ترجمه موجود نیست

ها از آن زمان، امروزه شاهنامه، جایگاه واقعی خود را در ادبیات عرب از دست داده است، که بسی جای اما با گذشت قرن

سترگ ادبیات فارسی را تقلیدی از ادبیات عرب به شمار آورند؛ از کوشند تا این اثر برخی ناقدان معاصر عرب می. درنگ و تأمل است

ترین مفاخر ادب ایرانیان و یکی از بزرگ»، ادیب و ناقد بزرگ مصری، با وجود اینکه شاهنامه را «طه حسین»جمله اینکه 

از سویی، با . داندرو از ادب عربی میداند، ولی به نوعی با کاستن ارزش واقعی آن، آن را در وزن، دنبالهمی« شاهکارهای ادبی جهان
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دارد تا در این مسئله ما را بر آن می. خوریمو رویگردانی ادبا با این اثر سترگ بر میۀ توجبه حوزه ادب معاصر عربی، به نوعی بیۀ نگا

حال آنکه از آثاری دیگر ! ند؟اپی یافتن پاسخی برای این پرسش باشیم، که چرا شاعران معاصر عرب، از شاهنامه مایه و الهام نگرفته

هرچند که برخی شاعران معاصر، همچون . فکری و سرشار کردن محتوای شعری خود بهره جستندۀ همانند شاهنامه، در تغذی

نشان ۀ او توجۀ ، به فردوسی و شاهنام«شبلی المالط»و « عبدالقادر المقدم»، و نیز افرادی مانند «صدقی زهاوی»و « اخطل صغیر»

 .تمام ادبیات معاصر عرب برشمردۀ توان چنین افرادی را نمایندولی نمیدادند، 

هایی گرفته، تا کنون پژوهش مستقلی در رابطه با موضوع این مقاله، صورت نگرفته است؛ البته مقالههای صورتطبق بررسی

 -4: )اشاره کردۀ توان به دو مقالله میشاهنامه و نقش آن در ادبیات عرب، به نگارش درآمده است که از آن جمۀ در ایران، دربار

، سال چهارم، شماره (گوهر گویا)زبان و ادبیات فارسی ۀ ، پژوهشنام«جمیل صدقی زهاوی و زبان و ادبیات فارسی»نیا، ناصر محسنی

یات فارسی، ، پژوهش زبان و ادب«شاهنامه در جهان عرب»قاسم مختاری و دیگران،  -2؛ 44-29، صص 43، تابستان 44دوم، پیاپی 

هایی در دنیای عرب نیز در مورد فردوسی و شاهنامه به ها و مقالههمچنین کتاب.(  44-94، صص43شماره هفدهم، تابستان 

« القصۀ فی األدب الفارسی و جولۀ فی الشاهنامۀ»از طه ندا؛ « دراسات فی الشاهنامۀ»: اند، که برخی از آنها عبارتند ازنگارش درآمده

از « الشاهنامۀ -جلجامش : مالحم و أساطیر خالدۀ»از سمیر مالطی؛ « الشاهنامۀ ملحمۀ الفُرس الکُبری»لحمید بدوی؛ از امین عبدا

عالوه بر موارد مذکور، در . از عبدالحمید العبادی« الفردوسی»ۀ از عبدالوهاب عزام؛ مقال« فردوسی و شاهنامه»ۀ کامل مجدی؛ مقال

هایی در دائرۀ المعارف بزرگ اسالمی، پژوهش« بُنداری»ادب فارسی، و نیز در مدخل ۀ انشنامدر د« شاهنامه در جهان عرب»مدخل 

 .وار در مورد حضور شاهنامه در دنیای عرب انجام شده استبس مختصر و فهرست

 ها و اهداف تحقیقپرسش

آثار و به ویژه اشعار سرایندگان آثار ادب فارسی در دنیای معاصر عرب، همواره مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از این  

اما آنچه در این زمینه قابل تأمل است، عدم اهتمام کافی . ، به عربی ترجمه شده است...مشهوری چون حافظ، سعدی، موالنا و

گران معاصر ، از پژوهش«عزام»پژوهشگران عرب به شاهنامۀ فردوسی و بررسی این اثر سترگ ادب پارسی است؛ و همان گونه که 

ها شهرت و جایگاه یافته، در میان گونه که در بین غیر عربب نیز به آن اشاره کرده است، این شاهکار بزرگ بشری، هنوز آنعر

برداشتن از این حضور اندک از همین رو هدف اصلی این تحقیق، پرده. خود را کسب نکرده استۀ ها، منزلت شایسته و بایستعرب

توصیفی، در صدد  -بر این اساس، در این مقاله به شیوۀ تحلیلی. تا مورد واکاوی قرار گیرد شاهنامه در دنیای معاصر عرب است

 :های زیر خواهیم بودپاسخگویی به پرسش

 در جهان معاصر عرب است؟ۀ شاهنامه حکیم توس، به عنوان برترین اثر حماسی فارسی، دارای چه جایگا-4

 اصر عرب چیست؟رنگ شدن حضور شاهنامه در جهان مععوامل کم -2

 در ادبیات معاصر عرب« شاهنامه»حضور  -4

گردد؛ زمانی که برمی 624تا  621در ادبیات عربی، نخستین اهتمام ویژه به شاهنامه، به قرن هفتم هجری و حدود سال 

زبان عربی  شاهنامه بهۀ در دمشق، به فرمان ملک معظم عیسی، پسر پادشاه ایوبی به کار ترجم« فتح بن علی بنداری اصفهانی»

اما وی تنها یک سوم کتاب شاهنامه را ترجمه منثور کرد، چرا که خواسته بود، رویدادهای شاهنامه را خالصه و عاری از ». پرداخت

البته پیش از وی، ضیاء الدین ابن اثیر از ( 3: 4392بنداری، . )«های طوالنی شاعرانه برای خوانندگان عرب زبان عرضه کندوصف

، «المثل السائر فی أدب الکاتب و الشاعر»م و هفتم هجری، که به زبان و ادبیات فارسی تسلط کامل داشت، در کتاب ادبای قرن شش

عربها هنگامی »: نویسدشاهنامه فردوسی را از جنبه ادبی، با اشعار و سخنان گویندگان و نویسندگان عرب زبان، مقایسه کرده، می

ها بینیم که ایرانیان در این امر از عربکنند، اما میند، در شمار اندکی از آنها موفق عمل میسرایکه شعر بلند صد یا هزار بیتی می

. نویسد و از آغاز تا پایان آن در نهایت فصاحت و بالغت استگاه شاعری از آنان یک کتاب را بطور کامل به شعر می. اندپیشی گرفته

بیت سرود و اهل فن معترفند که بهتر از آن پدید نیامده است، اما در زبان  فردوسی شاهنامه را که قرآن عجم است در شصت هزار

ابن اثیر، همچنین در مورد جایگاه شاهنامه در میان ایرانیان، ( 934: 4344ابن أثیر، . )«شودعربی چنین اثر بلند و زیبایی یافت نمی

رآن ایرانیان است، و تمام فصحای عجم بر این مسأله اجماع قۀ شاهنامه به منزل»: گویدها، میو عدم خلق چنین اثری از سوی عرب

 (441همان، . )«تر از آن چیزی نیستاند که در زبان آنها، فصیحکرده
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ۀ های شرقی اسالمی در دانشگاه قاهره، ترجم، استاد زبان«عبدالوهاب عزام»ش، دکتر 4944معاصر نیز، در سال ۀ در دور

هایی که بنداری از شاهنامه صرفنظر کرد، و به زبان قدیمی، تصحیح نمود، و بعضی از قسمتخطی ۀ بنداری را از روی چند نسخ

خود، حواشی ۀ ای در حدود یک صد صفحه، درباره زندگی فردوسی و روش او نوشت و در متن ترجماو مقدمه. عربی ترجمه کرد

به اهل ادب، به « شاهنامه»در معرفی ۀ برد، ثمرات قابل توج کوششها و تالشهایی که عزام در این راه به کار. بهایی برآن افزودگران

ولی . بار آورد، و در پی آن، برخی از نویسندگان عرب، انتشار جدید شاهنامه را مغتنم شمرده؛ درباره فردوسی مقاالتی منتشر کردند

کرد که ل ترجمه بنداری نمود، احساس مینکته قابل تأمّل این است که خود دکتر عزام، با همه تالشهایی که در راه تصحیح و تکمی

-او در سخنرانی خود در کنگره هزاره فردوسی می. توان، این ترجمه را صورت صحیح و درستی از کل شاهنامه فردوسی دانستنمی

متذکر شد او . «بنداری نتوانست زیبایی شعر فارسی را به زبان عربی انتقال دهد و حوادث را فقط بطور مختصر ترجمه کرد»: گوید

 (   213: 4394عزام، . )«که برای جبران نواقص اثر بنداری، باید تمام  شاهنامه؛ به صورت شعر عربی ترجمه شود

منتشر کرد، و در آن « الفردوسی»، با عنوان «الرسالۀ»ۀ ای در مجل، از نویسندگان دیگر عرب نیز، مقاله«عبد الحمید عبادی»

وی . در میان ایرانیان و ملل دیگر پرداخت، و بالغت و هنر فردوسی را در سرودن شاهنامه ستودبه بیان دالیل بزرگداشت فردوسی 

« .فلسفه اخالقی شاهنامه بر چهار رکن، ایمان، واجبات، پاکی دل و زهد استوار است»: گویددرباره فلسفه اخالقی شاهنامه می

ای در مجله ، مقاله4394ران دیگر شاهنامه نیز در سال ، از پژوهشگ«مرتضی فاضلی ایرانی»( 224و  461: 4393عبادی، )

اش هر ملتی به ادبیات و خصوصیات شعری»: کند، بیان می«فردوسی و شاهنامه»وی در این مقاله با عنوان . منتشر کرد« المقتطف»

 (  221: 4394فاضل ایرانی، )« .داناتر و در شناخت سره از ناسره تواناتر است

های مصر، بر آن شدند که آراء ادبا، ناقدان و روشنفکران را نسبت به اخر، تنی چند از استادان دانشگاههمچنین در این او

اولین کسی که کتابی در این زمینه منتشر . شاهنامه جلب نمایند و کتابهای مفصلی به زبان عربی پیرامون آن تألیف و منتشر سازند

دراسات فی »ش، کتابی به عنوان 4999رسی دانشگاه اسکندریه است، که در سال ، استاد زبان و ادبیات فا«طه ندا»کرد، دکتر 

، یکی از دوستداران ادبیات فارسی، دو کتاب مفصّل پیرامون «امین عبد المجید بدوی»مدتی بعد دکتر . منتشر ساخت« الشاهنامه

، در سال «جولۀ فی شاهنامۀ الفردوسی»ان و دیگری با عنو. ش4942در سال « القصۀ فی األدب الفارسی»شاهنامه، یکی به نام 

غنیمی »، از «مختارات من األدب الفارسی»ش، کتابی به عنوان 4944وزارت فرهنگ مصر نیز در سال . ش منتشر نمود4931

ین در ا« هالل»دکتر . گذاران نقد ادبی نوین در جهان عرب است، منتشر کرد، که خود استاد دانشگاه قاهره و یکی از پایه«هالل

ۀ ، در نمایشنام«موریس مترلینگ»بلژیکی ۀ کتاب، فصل مستقلی درباره شاهنامه نوشت و در آن خاطر نشان ساخت، که نویسند

ای نویسنده( 442: 4944هالل، . )، از داستانهای میالد سیاوش، زال و رودابه در شاهنامه، اثر پذیرفته است«زاندبلیاس و میلی»خود 

، از «الشعر العربی و اإلتجاهات الجدیده فی عصر النهضۀ األدبیۀ»ای با عنوان ، در مقاله«لدین عبدالصفانجم»دیگر نیز به نام 

 (  4: 2114عبد الصف، . )شاهنامه به عنوان یک شاهکار حماسی یاد کرده است

ه فراتر از آن دانسته، از نویسندگان مصری، که شاهنامه را مایه شهرت وسیع ایرانیان، و بلک« احمد السید الحسیسی»دکتر 

-ای است که یکی از بزرگشاهنامه بزرگترین هدیه. شاهنامه؛ فقط بنیاد ایران نیست، بلکه نوسازی جهان بشریت است»: گویدمی

های علمی و هنری از آن چید، و توان انواع میوهشاهنامه، باغی است پردرخت که می. مردان جهان به عالم بشریت تقدیم کرده است

ای است سرشار و ماالمال از گوهرهای حکمت و بالغت و سخنوری، که مایه افتخار زبان شاهنامه گنجینه. مشتاقان تحفه برد برای

 ( 449: 4963الحسیسی، )« .بخش جهان بشریت استفارسی و نژاد ایرانی و زینت

البته در ادبیات غرب و به ویژه . عرب است اینها و امثال آن، برخی از آثار مکتوب در باره شاهنامه و فردوسی در جهان معاصر

، بخشی 4143، در سال (Joseph Champian)جوزف چمپیون . تأثیرپذیری ادیبان آن از فردوسی قابل تأمل استۀ در اروپا، دامن

و « یاییشعرهای آسۀ ترجم»، در دو اثر خود، (Sir William Jones)از شاهنامه را ترجمه کرد؛ پس از وی نیز سر ویلیام جونز 

، 4494، در سال (Atkinson)همچنین آتکینسون . کند، تا حدودی فردوسی را معرفی می«مقاله پیرامون شهر شاعران شرق»نیز 

ترین البته بزرگ( 213: 4941آذر، . )در ادبیات عرب، قسمتی از شاهنامه را هم به نثر و هم به نظم ترجمه کرد« بُنداری»به مانند
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 Jules)عمر خود را وقف این کار کرد، ژول مول ۀ آن کوشید و همۀ ا تصحیح انتقادی نمود و در ترجمشخصیتی که شاهنامه ر

Mohl )این اثر وی، بر سراسر ادبیات اروپا و به . ، به فرجام برساند4494او موفق شد که اولین مجلد شاهنامه را در سال . آلمانی بود

های یاد شده، بسیاری دیگر از بزرگان علم و ادب مغرب زمین، اهتمام ه بر شخصیتعالو. ویژه در قرن نوزدهم، تأثیر عمیقی گذاشت

اشاره کرد؛ ( Ampere)« آمپر»توان به آنها، میۀ از جمل. ای به فردوسی و شاهنامه نشان داده، زبان به تمجید آن دو گشودندویژه

به  244همان، . )داندمی ر از آثاری همچون ایلیاد و اودیسه، و شاهنامه را برت«ترین شعرای عالم بشریّتاز بزرگ»وی فردوسی را 

 (بعد

اند، چنین اهتمامی از سوی ادبای عرب، با وجود اما با وجود این همه اهتمامی که ادبای غرب به شاهنامه مبذول داشته

نامحسوس است؛ و همان گونه که  رنگ ونزدیکی و مشابهت بسیاری که میان ادبیات عربی و ادبیات فارسی وجود دارد، ولی بسی کم

-ها شهرت و جایگاه یافته، در میان عربگونه که در بین غیر عربنیز اشاره کرده است، این شاهکار سترگ بشری، هنوز آن« عزام»

 . خود را کسب نکرده استۀ ها، منزلت شایسته و بایست

 عوامل مهجور ماندن شاهنامه -1

را از این سترگ ملی،  رنگصورت گرفته است، ولی باز نوعی حضور کمۀ شاهنامه پژوۀ این تحقیقاتی که در حوزۀ با وجود هم

های البته برخی شاعران و ادبای این دوره، در تمجید از شاهنامه و یا تأثیر اندکی از داستان. در ادبیات معاصر عربی شاهد هستیم

، اشعاری از جمیل (شاعر لبنانی)از خلیل مطران « جمهرمقتل بزر»ۀ توان به قصیداند؛ از جمله میحماسی آن، اشعاری سروده

« اخطل صغیر»، بشّاره خوری و یا همان (شاعر لبنانی)در ستایش  فردوسی و شاهنامه، شبلی مالط ( شاعر عراقی)صدقی زهاوی 

ان کمتر به موضوع چرخد، و شاعرها، بر محور شخصیت فردوسی میالبته بیشتر این قصائد و سروده. اشاره کرد( شاعر لبنانی)

تقصیر نبوده به اصل این شاهکار، بیۀ توجاز شاهنامه، در این بی« بنداری»ضعیف ۀ رسد که ترجماند؛ به نظر میشاهنامه پرداخته

-رسد؛ لذا بیشتر توجهشخصیت واالی فردوسی نمیۀ ناقص او، تصویری نارسا از شاهنامه ترسیم نموده، که به مرتبۀ است، زیرا ترجم

چرا که . کل ادب معاصر عربی برشمردۀ توان این شاعران را، نماینداما نمی. اندبه او بوده و کمتر به شاهکار وی اهتمامی ورزیدهها 

ای به ، که در بلندای شعر معاصر عربی قرار دارند، هیچ اشاره...ادبایی همچون بدر شاکر السیاب، عبدالوهاب بیاتی، خلیل حاوی و

 .اندبدیل او ننمودههکار بیشخصیت فردوسی و شا
شاهنامه با ۀ منتشر کرد، ضمن مقایس« الشاهنامۀ»ای که با عنوان شناسان معاصر مصر، در مقالهبد الوهّاب عزّام، از ایرانع

داند که میاو فردوسی را شاعری . دانداهمیت شاهنامه را نزد ملل مشرق زمین، بسی واالتر از ایلیاد اروپائیان میۀ ایلیاد هومر، درج

از پروردگار خود الهام گرفته و از حوادث، تجربیات نیکو آموخته، لذا از وقایع مذکور در کتاب خود پندها و اندرزهای اخالقی 

کند و امیدوار است های دیگر به زبان ترکی و انگلیسی اشاره میبنداری و ترجمهۀ عزام در این مقاله به ترجم. استخراج کرده است

در این مقاله، با درنگی در مهمترین عوامل ( 413: 4394عزام، . )به شاهنامه نزد ملل شرق بیش از پیش صورت پذیردکه اهتمام 

پردازیم؛ و آن را در سه محور مورد بررسی قرار فردوسی در ادب معاصر عربی، به تحلیل و واکاوی آن میۀ رنگ شاهنامحضور کم

 .  خواهیم داد

 

 نواقص آنو « بُنداری» ترجمة( الف

ادبیات معاصر عرب به شاهنامه، عدم وجود یک ترجمه خوب و مکتوب به زبان شعر، ۀ توجبدون شک، یکی از دالیل مهم بی  

قفطی، : نک به. )صورت گرفته باشد« اثیرالملک نیشابوری»گویا نخستین ترجمه از شاهنامه، توسط . باشداز این شاهکار ادبی می

تا اینکه در قرن هفتم هجری . ولی متنی از آن ترجمه در دست نیست( 991-944: 4944و بهرامی، ؛ نصراهلل زاده 441: 4344

« شاهنامه ترین منابع تحقیق دربارهباارزشیکی از »شاهنامه نمود، که ۀ ، فتح بن علی بُنداری، اقدام به ترجم(ق624تا  621)

های تاریخی همچون ترجمه طبری، حمزه اصفهانی و کتاب خود، ازۀ در ترجم« بنداری».. شودمحسوب می( 4913فشارکی، )

(  21: 4394بُنداری، . )مسعودی، برای بیان روایاتی جز آنچه فردوسی یاد کرده، یا رویدادهایی که به ایران نپرداخته، بهره برد
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های هنری و زیبایی آن را ارزش او، کمبودهای فراوانی داشت، و همین امر موجب گردید، تا از اهمیت شاهنامه کاسته شود و ترجمه

. توانست از نظر ادبی، منبع الهام برای شاعران عرب باشدنادیده انگاشته، تصویری از یک کتاب تاریخی از آن ارائه گردد، که نمی

از شاهنامه، به اش بُنداری در ترجمه»: گوید، مترجم ایلیاد هومر، ضمن اشاره به این موضوع، می«سلیمان بستانی»لبنانی،  نویسنده

 (14: 4336بستانی، . )«بیراهه رفته است

 : زیباترین و شیواترین مطالب شاهنامه صرفنظر کرد؛ از جمله در برگردان خویش، از ترجمه« بنداری»

فصلی که فریدون خود را آزموده، کشتن پادشاه یمن، داستان منوچهر، کشتن پیل سپیدار، رفتن رستم به کوه سپیدار،  -4

 .اووس کشانی، داستان رستم و اسفندیار، اندرز زال به رستمداستان ک

 ....ها؛ مانند آنچه میان رستم و ترکمانان گذشت وبرخی رویدادهای فصل  -2

فردوسی یا اندرز و عبرت از گردش سپهر است؛ مانند سرآغاز داستان سهراب، که  ها که سرودهبیشتر سرآغاز فصل  -9

 .مت آن سخن رانده استسراینده از مرگ جوانان و حک

 .هاهای طوالنی و وصیتها، خطبهنامه  -4

 (93: 4943مختاری و دیگران، . )ها، سفرها و حیواناتاوصاف رزم  -3

های تاریخ ملی و از سویی، بُنداری تنها به ذکر حوادث و رویدادهای شاهنامه بسنده نمود؛ و لذا در ترجمه نارسای او، جنبه

-دانیم، شاهنامه تنها به بیان حوادث تاریخی و داستانطور مینری شاهنامه مخفی و محو شد؛ چرا که همانهای معنوی و هارزش

شود و تجلی قهرمانان در های مختلف منعکس میهای روایی نپرداخته است، بلکه در خالل ماجراهای آن، عواطف انسانی، در حالت

ن آ شود، که گویی صحنهای ترسیم میشود، و وقایع آن، به گونهر کشیده می، به تصوی...های شادی و اندوه، جنگ و صلح وحالت

های فنی شاهنامه را نادیده گرفت و حوادث را بدون تصویر شاعرانه، و تنها به صورت این ویژگی ، همه«بُنداری»ولی . مجسم است

 . اریخی آن گردیدت غنائی شاهنامه، قربانی جنبه هگونه نقل نمود، و از این رو، جنبگزارش

بنابراین ». بنداری نتوانست، که صورت صحیح و روشنی از شاهنامه فردوسی به ادبیات عرب منتقل کند بدین ترتیب، ترجمه

جای تعجب نیست که ادبیات عرب از زمان ترجمه بنداری در قرن هفتم هجری تا آغاز قرن حاضر، تأثیر چشمگیری از شاهنامه 

سخنی دارد که گویای این واقعیت « ایلیاد»ترجمه  در مقدمه« سلیمان بستانی»( 241: 4363أنیس، ) .«فردوسی نپذیرفته است

زمانی که شعری به »: گویدها از دست داده است؛ او در این باره میاست، که چگونه شاهنامه، ارزش واالی خود را در میان عرب

. «این امر در مورد ترجمه شاهنامه در زبان عربی، مصداق یافته است دهد وصورت منثور ترجمه شود، زیبایی خود را از دست می

تاریخی و ۀ آن را ترجمه نمود، به غیر از جنب« بُنداری»ای که بنابراین در یک سخن باید گفت، شاهنامه  (14: 4336بستانی، )

همین امر نیز، نگاه . باشدمیۀ موده است، تهای ممتاز شاهنامه، که آن را تبدیل به شاهکار یک ملت نداستانی آن، از دیگر ویژگی

 .  به شاهنامه متمایل ساخته استۀ توجسنج ادبای معاصر عرب را، به نوعی بیها و به ویژه، نگرش نقّادانه و نکتهعرب

 گری به فردوسی از  سوی برخی نویسندگان عرب زباننسبت شعوبی( ب

یگری نگریسته، بیشتر به جنبه احیای عصبیت ملی ایرانیان، در محتوای برخی از محققین معاصر عرب، شاهنامه را با دید د

 .است که بروز اینگونه عقاید، برای جایگاه شاهنامه در محیط ادبی عرب، نتایج زیان بخشی داشته باشدۀ بدی. اندآن توجه نموده

ای در مورد شاهنامه، کاری ین قضاوت عجوالنهالبته چن. همین مسئله را برخی از نویسندگان افراطی عرب، به آن شاخ و برگ دادند

بدیل در احیا و نوسازی زبان فارسی بود و روح ایرانی را در درون خود غیرمنصفانه است؛ چرا که این شاهکار ملی، هرچند اثری بی

نیان، در کسوت مروّجان و زیرا ساما. فردوسی بودۀ ای در شاهنامه، انعکاسی طبیعی در برابر اوضاع زمانزنده کرد، ولی چنین خصیصه

مبلغان فرهنگ و تمدن ایرانی، نوعی رنسانس فرهنگی را در پیش گرفتند و از نژادگان ایرانی در گوشه و کنار این سرزمین دعوت 

ۀ اسط، به و«سراییشاهنامه»به ویژه آنکه، تب .ها و رساالتی به زبان فارسی همت بگمارندکتابۀ نمودند، تا به سرایش، تألیف و ترجم
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ای که در کمتر از یک قرن، های شعوبی ضد عربی، رواج یافته بود؛ به گونهگیری نهضتتشویق شاهان سامانی، و هم به سبب اوج

 (96: 4969صفا، . )چندین شاهنامه منظوم و منثور به وجود آمد؛ از جمله شاهنامه ابومنصوری، شاهنامه دقیقی، و شاهنامه فردوسی

های تسلط خود بر ایران، آگاهانه در پی زوال فرهنگ و زبان ایرانی بودند؛ چرا که آن را از عربی در دورهز طرفی نیز، حاکمان ا

های فارسی نیز که در برخی منابع به آن اشاره شده است، از سوزاندن کتاب( 221: 4329ابوریحان بیرونی، . )داستندمجوس می

پس در ( 444: 4914کوب، زرین -42: 4913همایی، . )مبلغان ضد ایرانی بودزای حاکمان عرب و برخی های هویتگونه تالشاین

 .خود بپردازدۀ دوره سامانیان، فرصت مغتنمی دست یافت، تا فرهنگ ایرانی در برابر فرهنگ عربی، به بازیابی و ترمیم دوبار

-دین»ر قهقهرایی فرهنگی فراهم آمد و غزنویان، زمینه برای بروز رکود و سیۀ سویی دیگر باید متذکر شد، با آغاز سلط از 

به ( 24-94: 4944دهمرده، . )«اندیشان عصر، همچون فردوسی و سنایی را واداشت، تا به روشنگری شاعرانه در این باره بپردازند

و بیش از نیم باشکوه تاریخ و تمدن ایران باستان را در ذهن داشت ۀ این خاطر بود که فردوسی، به عنوان یک نژاد ایرانی، که خاطر

اسالمی را در  -های معرفتی و هویتی فرهنگ و تمدن ایرانیدوست زیسته بود، بنیانقرن از عمر خود را در عهد سامانیان فرهنگ

 :دیددید، بنابر احساس سه ضرورت کالن، خود را متعهد به سرایش شاهنامه میمعرص خطر می

 زمینپاسداشت هویت تاریخی ایران( الف

 اسالمی -معرفت ایرانی پاسداشت( ب

 ( 439: 4943قبادی و دیگران، )پاسداشت زبان پارسی ( ج

های از این رو باید گفت، سرودن شاهنامه، نه تالشی برای حمله به فرهنگ و ادب عربی، و یا حمایت فردوسی از جنبش 

های سقوط هویت خطراتی بود، که نشانهگری بود، بلکه تالشی در جهت حفظ و پاسداری از فرهنگ و زبان ملی، در برابر شعوبی

کرد، که شرایط عصر و ضرورت تاریخ، آن را بر دوش وی نهاده بود؛ به فردوسی، تعهدی را احساس می. شدایرانی در آن احساس می

ایران باستان های معرفتی و فرهنگی که گرفت، بسیاری از حلقهای که اگر وی و یا هر ادیب دیگری، این رسالت را به دوش نمیگونه

های ملی ایران و یادبود شکوهمندیۀ حماس»بایست، بر این اساس است که می. شدداد، ناپیدا میرا به ایران اسالمی پیوند می

 (64-2صص: 4913مختاری، . )«گذشته، جوهر خود را در کتای چون شاهنامه بچکاند

: 4963فر،معین. )های عربی کم نیستشاهنامه تعداد واژهدهد، در های صورت گرفته نشان میاین در حالی است که پژوهش 

گری را در نگرش فردوسی بیابیم، باید متذکر گردید، که شاعران منتسب به هایی از افکار شعوبی؛ همچنین حتی اگر رگه(961

 :اندشعوبیه را به سه دسته تقسیم کرده

یافتند؛ اغلب شعرای چ ملتی را ذاتاً برتر از ملت دیگر نمیدیدند و هیکه عرب و عجم را به یک چشم می« اهل تسویه» -4 

 .اهل عرفان از این دسته هستند

دادند، اما پیرو دین عرب خواستند، یعنی نژاد ایرانی را بر عرب ترجیح میآنانکه سیادت عجم و دیانت عرب را با هم می -2

 .بودند

 (429: 4969همایی، . )دوم استۀ فردوسی از دست. مخالف بودندآنان که با همه چیز عرب اعم از سیادت و دیانت او  -9 

خورد، که به باور برخی در دنیای عرب، موجب کاستن از شأن و فردوسی به چشم میۀ دیگر آنکه، ابیاتی در شاهنامۀ نکت 

ۀ ، فرماند«وقاصسعدبن ابی»ه ب« پور هرمزدشاه»ای از زبان از جمله اینکه، فردوسی، نامه. ها، و منزلت فرهنگی آنهاستعربۀ مرتب

 : کندسپاه اسالم را اینگونه بیان می

 ست کارز شیر شتر خوردن و سوسمار                          عرب را به جایی رسیده

 کیه فییرّ کیییانی کینید آرزو                            تفو بر تو ای چیرخ گیردون تفو

و مشابه آن، اصل و اساس دیدگاه های فردوسی نیست، و او آن را، نه به عنوان نظر خویش،  ولی باید دانست، که این ابیات 

 .ها دانستتوان آن را نگرش واقعی فردوسی نسبت به عرببلکه از زبان سرداران و شاهان ایرانی نقل کرده است، و نمی

تأثیر نبوده به شاهنامه بیۀ توجخی ادبای عرب، در بیعربیسم و ضد ایرانی در میان برها، تعصبات پاناینۀ البته در ورای هم 

-هایی در راستای احیای فرهنگ ایرانی را، تالشی برای زدودن فرهنگ عربی ارزیابی میترین جرقهاست؛ به طوری که آنان، کوچک

، «اثیرابن »که از جمله این. بیمیااثیر و جاحظ میهای ضد ایرانی را، حتی از دیرباز در میان ادبایی همچون ابنچنین گرایش. کنند
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: تاابن اثیر، بی. )داندای در برابر دریا میبحث انتقادی خود از شاهنامه، زبان فارسی را در مقابل زبان عربی، همچون قطره در ادامه

ی مرتبط با شعر معاصر مصری، ضمن تمجید از شاهنامه، آن را به نحوۀ در ادبیات معاصر عرب نیز، طه حسین، نویسند (44-42/4

شود، ولی چون فردوسی شاهنامه بدون هیچ تردیدی یکی از شاهکارهای ادبی جهان محسوب می»: گویدعربی به شمار آورده، و می

حسین، . )ای از ادبیات عرب دانستوی، وزنی عربی است، سروده است، باید شاهنامه را جلوه آن را بر وزن متقارب که به گفته

، زبان شناس مصری، این ادعای طه حسین را رد کرد، و خاطرنشان ساخت، که وزن «ابراهیم أنیس»دکتر  البته( 43: 4333

، در میان اوزان عروضی شعر عربی، اصالت نداشته، زیرا نسبت این وزن در آثار شعرای جاهلی و اسالمی، بیشتر از دو «متقارب»

 (33: 4363أنیس، . )درصد نبوده است

 سرایی در ادبیات عربسهرنگ حماحضور کم( ج

به نحوی ( 24: 4912مرتضوی، )؛ «ملی جهان استۀ ترین حماسبزرگ»فردوسی، یک شاهکار حماسی محض، و ۀ شاهنام 

همچنین اگر این بخواهیم این سترگ را . های یک اثر حماسی را مشاهده نمودتوان، بارزترین مؤلفههای آن میکه در تمامی داستان

های ای بسیار همسان با حماسهاز نگاه ادبی و فرهنگی، و از دید قواعد و تعاریف حماسی، رویه»انی مقایسه نماییم، های یونبا حماسه

  (petropolous, 2008: 69. )«باستانی بونانی دارد

به  ،هومر دایلیااز نوع شاهنامه و  ی،از شعر حماس میقد یادب عرب ،گذرا به فنون شعری عربۀ ی و نگاخیاساس اسناد تار بر 

ای عرب، ظرف تاریخی پیدایش حماسه را قبیلهۀ حماسه به معنی علمی آن وجود ندارد؛ زیرا که جامع»، و بوده است یخال یکل

-های قوم عرب، داخلی بوده است و جنگ میان قبایل نزدیک به یکدیگر؛ پیداست که از چنین جنگهمیشه درگیری. نداشته است

ملی و ۀ شرایط و وسایل ایجاد حماس»به عبارتی دیگر، ( 413: 4932شفیعی کدکنی، . )«آیدنمیهای داخلی، حماسه به وجود 

البته علت نبودن شرایط الزم برای آفرینش ( 46: 4969صفا، . )«، در میان قوم عرب موجود نبود(مصنوعۀ در مقابل حماس)طبیعی 

گونه که مثالً برای یونان باستان و ثبیت ملیت و کشوری مستقل، آنایجاد مدنیت و ت»ها، به این خاطر بود، که حماسه در میان عرب

هایش قلمرو هر قبیله، مدنیت و ملک او و حدود آرمان. نبوده است« مسأله»هندیان و ایرانیان مهم بوده، پیش از اسالم، برای اعراب 

 (34: 4944جوکار، . )«کرده استرا تعیین می

اثیر، مؤرخ و ادیب مشهور قرن هفتم، با درک چنین اند؛ ابنفقدان حماسه تأکید داشته خود محققان عرب نیز از دیرباز بر 

رغم گستردگی و تنوع فنی خود، دارای فن حماسه زبان عربی علی»: گویدای میان ادبیات عربی و فارسی، میواقعیتی، در مقایسه

ها به مختصرگویی و ایجاز، و پایبندی در ادب عربی، به تمایل عرب برخی نیز، فقدان حماسه را( 42/4-44: تااثیر، بیابن. )«...نیست

 ( 23-91: 4311المحاسنی،  -23و29: 4392عزام، . )دانندای میشاعران عرب، به اشعار یک قافیه

 د،اندهیکوش اریبا تکلف بس ایلیاد هومر،ۀ ترجمۀ ، در مقدم«سلیمان بستانی»در عصر حاضر، از جمله  ایعده که هر چند 

ها بدون نتیجه بوده این تالش ،رسدیم ربه نظ ولیبه شمار آورند،  یادبۀ گون نیرا از ا یمانده از دوران جاهل یاز شعر باق ییهابخش

و احساس خأل  ،یعربۀ گذشت راثیدر م ،نوع شعر نیعدم وجود ابنابراین،  .است؛ زیرا تفاوت بین این دو نوع شعر، بسیار زیاد است

  .معاصر عرب باشد سندگانینوشعرا و از  یبعض یاز سو شاهنامه، نیا بهۀ کم توجاز دالئل  یبخش تواندیفقدان، م نیاز ا یناش

مصری نیز، با مردود شمردن برخی عوامل در علت نبودن حماسه در ادبیات ۀ ناقد و ادیب برجست« عباس محمود العقاد» 

او نیز معتقد است، که جنگ . داندرا، دلیل نسرودن شعر در قالب حماسه می هانزد عرب« تکامل نیافتن عناصر حماسه»عرب، عامل 

-خلق ادب حماسی را فراهم میۀ انگیز در میان مردمان، مهمترین عاملی است، که زمینهای بیگانه و صفت پهلوانی شگفتبا ملت

-و بومی بوده، لذا ادبیات آنها از اینگونه حماسههای آنها منحصراً، قومی آورد، و چون این عامل در میان عرب وجود نداشت، و جنگ

گیرد که خالی بودن ادبیات عربی، از شعر حماسی از نوع شاهنامه و ایلیاد هومر، نقص وی سپس نتیجه می. مانده استۀ های ملی ت

سیره »مردمی عربی، به نام های در دیگر سوی، ما شاهد یکی از حماسه (14: 4361عقاد، . )رودیا عیبی در این ادبیات به شمار نمی

منثور ۀ این اثر، به نحوی ترجم. بِنداری از شاهنامه، نگاشته شده استۀ هستیم، که در قرن پنجم هجری، و پیش از ترجم« فیروشاه

 (494: 4942الدین، جمال. )ترین رویدادهای شاهنامه فردوسی استاز مهم

از جمله اینکه احمد . از فن حماسه، در برخی آثار اندک ادبی هستیم هاییالبته در ادبیات معاصر عرب، تا حدودی با رگه 

نیز ( شاعر لبنانی)همچنین خلیل مطران ( 43: 4344حاوی، . )«شعرش سرشار از گرایش حماسی است»شوقی، أمیرالشعرای عرب، 
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-ولی این. های شاهنامه بوداستانپرداخت، که به نوعی تقلید از د« مقتل بزرجمهر»برخی به سرودن برخی اشعار حماسی، از جمله 

 .گونه آثار حماسی، در مقایسه با فضای وسیع ادبیات معاصر عرب، بسیار اندک و ناچیز است

 برخی عوامل دیگر -9

رنگ شدن حضور شاهنامه در ادبیات معاصر عرب، که به مختصر توضیح البته در ورای این سه عامل اصلی و اساسی، در کم

ۀ یکی از مهمترین این دالیل را، باید در نظرات غیرمنصفان. اندیگر نیز در چنین مهجور بودنی دخیل بودهداده شد، برخی عوامل د

، ضمن اینکه شاهنامه را از منظر ناقدان شرقی و «ادوارد براون»برخی مستشرقان جستجو کرد؛ از جمله اینکه خاورشناس انگلیسی، 

شمرد، ولی در های حماسی برمیو آن را در جهان اسالم، الگویی کامل برای منظومهداند، غربی، دارای ارزش بسیار باالی ادبی می

به هیچ روی، از لحاظ زیبایی ذوقی و احساس هنری، لطف ( شاهنامه)در نظر من، »:گویدیک اظهار نظر عجیب و غیرمستدل، می

همچنین، یکی از ( 216: 4964براون، . )«رسدمضمون و حسن بیان، به پای بهترین اشعار حکمی، عشقی و غنایی فارسی نمی

منتشر « ستیزی در ادبیات معاصر ایرانعرب»، در کتابی که با عنوان فارسی «جویا بلوندل سعد»پژوهشگران زن آمریکایی، به نام 

ه نوعی، آن را داند، و تالش دارد تا برا، مضمونی بسیار گسترده در فرهنگ معاصر ایران می« نشین وحشیعرب بادیه»ۀ کرد،  کلیش

کتاب او در کشورهای عربی نیز، با عنوان ( 21-41صص : 4942بوندل سعد، : نک به. )به محتوای ضد عربی شاهنامه نسبت دهد

واقعی فردوسی و شاهنامه، ۀ تواند سهم بسیار زیادی در تخریب چهرمنتشر شد، که می« األدب الفارسی الحدیث صورۀ العرب فی»

 .فا نمایددر جهان معاصر عرب ای

ر عرب و نفوذ مضامین آن در گیری مسائل اجتماعی و به ویژه موضوعات سیاسی در دنیای معاصالوه بر این، به دلیل اوجع

 . شعر و آثار ادبی شاعران و نویسندگان عرب در این دوره، تا حدودی آنان را از توجه به آثاری همچون شاهنامه، بازداشته است حوزه

 گیری نتیجه

ترین عوامل مهجور بودن شاهنامه در ادبیات معاصر عرب و اثرپذیری توان مهمالبی که در این مقاله بیان گردید، میاز مط

 :شاعران و ادبای آن را از شاهنامه، در موارد زیر برشمرد
آید، ولی دارای یدر ادب عربی به شمار مۀ پژوعطفی در شاهنامه ز شاهنامه، هرچند به عنوان نقطها« بنداری» ترجمه( الف

همچنین . کل آن را ترجمه نموده است« دو سوم»از جمله اینکه شاهنامه را به صورت نثر و تنها . نواقص و کمبودهای بسیاری است

هایی غنائی آن را، که اوج هنرآوری فردوسی و اعتالی شاهنامه به های مهم شاهنامه، از جمله بخشوی در برگردان خود، قسمت

فردوسی نیز ۀ عالوه بر این، به دلیل شکل منثور این ترجمه، اثری از موسیقی حماسی و گاه عاشقان. ، حذف کرده استآیدحساب می

، از ارزش واقعی شاهنامه کاسته و بسیاری از جوانب هنری و «بنداری»ۀ همین عوامل باعث شده تا ترجم. در اشعارش وجود ندارد

کرد، ها هماهنگی پیدا میشد و با ذوق کالمی و زبانی عربگر شاهنامه به شعر ترجمه میحال ا. زیباشناختی آن را نادیده بنگارد

 .توانست که نیازهای ادبیات عرب در  ادب حماسی را برآورده سازدبدون شک می

نشان  سراییمعاصر آن به طور خاص، به جز موارد اندکی، تمایل چندانی به ادب حماسه ادبیات عرب به طور عام و دوره( ب

« خلیل مطران»البته برخی از سرایندگان معاصر عرب همچون . اند، حال آنکه شاهنامه، در بلندای حماسه و ادب پهلوانی استنداده

های بسیار ناچیز و اندکی در این زمینه صورت تا حدودی از این فن ادبی استقبال کردند، ولی به طور کلی، تالش« احمد شوقی»و 

 .گرفته است

. رودهای ادبیات فارسی و عربی به شمار میگری، همواره از چالشادبای عرب در برابر نهضت شعوبی گیری منتقدانهجهت( ج

زند، به باور برخی حاکی از است که محتوای برخی ابیات شاهنامه، و به ویژه اشعاری که از بزرگی و کمال ایرانیان دم میۀ بدی

همین امر موجب خواهد شد تا نوعی . ناسیونالیسم عربی در تضاد خواهد بود با ذائقه رانیسم فردوسی است، کهایرویکرد پان

-ها به درونتوجی عربالبته چنین تفکری از شاهنامه و صاحب آن، به دلیل بی. رویگردانی از شاهنامه در ادبیات عرب به وجود آید

گرایی در پرستانه و قومیتهای میهنزم برای تمرکز نمودن بر نشانهو بستر ال های انسانی شاهنامه است، که باعث شده تا زمینهمایه

در نگاه بسیاری از منتقدان شاهنامه، هدف و آرمان فردوسی از سرودن شاهنامه، تنها زنده نمودن روح تعصب ملی . آن به وجود آید

فراتر از آن، ۀ حتی برخی با نگا! ها بوده استعربهای دیگر از جمله ایرانی، از طریق نمایاندن مفاخر گذشتگان و تاخت و تاز بر ملت

 !  کنندایرانی ارزیابی می« نژادپرستانه گسترش اندیشه»را تالشی در همین راستا و در جهت « بنداری»ۀ ترجم
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شود، برای آشناساختن هرچه بیشتر شاهنامه و مضامین متعالی و انسانی آن به دنیای معاصر بر این اساس، پیشنهاد می

ای در برخی از کشورهای عربی ایجاد گردد، تا عالوه بر زدودن پارهۀ پژوهای ادبی و شعری، بنیاد شاهنامهرب، و به ویژه به کانونع

شاهنامه، بستر مناسبی برای رشد و گسترش فرهنگ و زبان پارسی ۀ مایها و توهمات در مورد شخصیت فردوسی و درونبدبینی

 . دگار ایرانی نیز، به شکلی درست و واقعی معرفی گرددفراهم آید و این شاهکار مان

 منابع و مآخذ
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 های هوشنگ مرادی و مارک تواینبررسی و تحلیل خشونت در داستان
 شهناز نقدی

 کارشناس ارشد ادبیات کودک و نوجوان

 دکترآسیه ذبیح نیا عمران

 ار دانشگاه پیام نوردانشی

 :دهچکی

ترین گویی بهترین ابزاروکاربردیهای کودک و نوجوان است که داستان وداستانیکی از بارزترین مضامین قصه خشونت

های قصه براساس عنصر خشم وخشونت شکل می ن دادن مبنای اصلی برخی از روایتوسیله برای اهداف مذکور است، زیرا نشا

 .گیرد

. های جسمی و روانی برعلیه مخاطب کودک و نوجوان هستیمو مارک تواین، نظارگرانواع خشونتادی کرمانی های مردر قصه

در آثار این نویسندگان اقسامی دارد و تقریباً همه اقشار  هااین خشونت. پروا هستندبی پرخاشگر، تندو این دو نویسنده، در مجموع

 . جامعه را در بر می گیرد

هیای کیودک و   ایی پدیده  خشونت را در قالب قصیه نی و مارک تواین دو نویسنده مشهور ایرانی و آمریکهوشنگ مرادی کرما

خیود   و خشیم  بیزاری، رنیج  اند تا احساس گرفته بهره  واقعیت این و تجسم تبیین برای« طنز پرخاشگر»وازابزارادبی نوجوان متبلور ساخته اند

این پژوهش  بیا تکییه    .هشدار دهند مخاطب را به و گذشت نوع دوستی، امید، صداقت  م چونه اخالقی ارزش های خالی کنند و جای رابیان

تحلیلی به بررسی کنش های خشونت آمیز شخصیت های بزرگسال قصه های کودک و نوجوان علیه قشر آسیب  –به روش توصیفی 

ودک ونوجیوان نشیان   که در قالب قصه های  کی و بر آن است  پردازدحوزه خشونت های جسمی و روانی می پذیرکودک و نوجوان در

 اعمال می شود؟  هایی علیه آنهادهدکه چه خشونت

 های کودک و نوجوان، خشونت جسمی و روانی، طنز پرخاشگرقصه: هاکلیدواژه

 مقدمه

-موقعیت از طریق تصویرادبیات . های آموزش و پرورش غیر مستقیم استو نوجوانان یکی از مهم ترین روش ادبیات کودکان

مخاطب کودک و نوجوان، از طرییق  . های مختلف، کودک و نوجوان را در شناخت بهتر از خود و دیگران یاری می دهدها و شخصیت

 .پیمایدکامل فکری و معنوی را سریع تر میادبیات،  جهان اجزا، موجودات و روابط آن را بهتر می شناسد و سیر ت

توانیم  رشد روانی او را  ودک به درک وشناخت بهتری در این زمینه نائل می شویم و میما از این طریق ِآشنایی با مضامین ک

شیوه های نگرش، تفکر و زندگی اجتمیاعی  . های گوناگون و آمادگی ورود به اجتماع از مدرسه به مراتب باالتر را موجب آییمدر سال

ه معنیی  داشت این است که قصه، افسانه، اسطوره و حکایت لزوماً بی  آن چه باید به آن توجه. شوده کودک نیز از این راه آموخته میب

توانند حاوی تخیلی واقع گرایانه یا واقع گرایی تخیلیی، و در مجمیوع مکمیل ادبییات آفرینشیی      ها نیز مینفی واقعیت نیستند، و این

 .باشند

عناصیر تشیکیل   . ربیت کودکان و نوجوانان استدر ادبیات داستانی، داستان گویی بهترین ابزار و کاربردی ترین وسیله برای ت

کیودک و نوجیوان بیا ذهین و فکیر گسیترده ای کیه دارد        . دهنده داستان با نیازهای روحی و روانی کودکان ارتباط تنگاتنگی دارنید 

ن را مضامین مختلف اجتماعی، اخالقی و فرهنگی را از البالی حوادث پیدا می کند و بیا بیینش دقییق و ظرییف خیود ایین مضیامی       

 .استدالل می کند و به تدریج وارد رفتارش می سازد

خشونت در داستان، بازتیابی از  . حوادث داستان با خشونت شکل می گیرد و تمامی وقایع بر اساس آن پی ریزی می شوندۀ گا

ن یافیت و آن  وقایع اجتماعی، فرهنگی و فردی انسان ها در تعامل با زندگی است که در شخصیت هیای ذهین نویسیندگان میی تیوا     

به طوری که در روند وقایع داستان، عنصر خشیونت را در تمیامی   . عملی است از قهرمانان و ضد قهرمانان این داستان ها سر می زند

الیه های زندگی کودکان و نوجوانان گذشته و معاصر با نویسنده می توان جست و به کشف عوامل بروز بی عدالتی ها و ظلیم هیایی   

 .بستر جامعه، خانواده، مدرسه بر کودکان در نوسان استنائل شد که در 
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خشونت تنها کتک زدن، کشتن . نمی توان خشونت را فقط به تعرضات جسمی و فیزیکی و رفتارهای توهین آمیز محدود کرد

ارهای توهین آمیز و نابود کردن نیست، و به صورت الیه های پنهان در تمامی افراد وجود دارد و می تواند این خشونت به صورت رفت

عاطفی به صورت حمله زبانی، تهدید، تحقیر، توهین و عبارات تمسخر آمیز، نعره، طرد یا رواج شایعات بدخواهانه نسیبت بیه فیردی،    

را در بر گیردکه این خشونت های روحیی و روانیی همیواره در سیاختار فرهنگیی جامعیه       .. .تنهایی، بی توجهی، فشارهای اجتماعی و

 .قربانیان زیادی را می گیرد پنهان است و

 ،نیتیوا  میارک در این مقاله عنصر خشونت در یکی از آثار هوشنگ مرادی به نام بچه های قالیباف خانه و در یکی از رمانهای 

با استخراج موارد خشونت جسمی و روانی و تحلیل در محتوای داستان ها، چگونگی بروز خشیونت در قهرمانیان و    نیفیهاکلبر به نام

 .مورد بررسی قرار می گیرد( حوزه فکر، زبان و عمل)قهرمانان و ابزارهای اعمال خشونت  ضد

 : تعریف خشونت یا پرخاشگری

خشونت عبیارت  . نوعی رفتار تهاجمی است که طیفی از حاالت عادی تا بیماری های شدید روانی را در بر می گیرد خشونت»

شناسان تهاجم را ناشیی از درد، رنیج وناکیامی میی     بعضی از روان. ا شیئی بینجامدبدنی که به آزار شخص ی ۀاست از وارد کردن ضرب

. ناکامی از رسیدن به هدف ومحرومیت، محرک آزار رساندن به عامیل ناکیامی اسیت    ۀبر این باور است که تهاجم نتیج 4داالرد .دانند

افرادی که بر زندگی کودک تاثیر میی   همه یری از خانواده ویادگ ۀتهاجم را غریزی نمی دانند بلکه آن را نتیج 2روانشناسان رفتارگرا

 (214:4913شاپوریان، حجت،  ،معانی)« .تشویق حاالت تهاجمی نیز سبب تقوبت رفتار پرخاش  جویانه می شود. گذارد، می پندارند

شیدتی فراتیر   به عبارتی اگر شخص مرتکب عمل پرخاشگرانه ای شود به خصوص با . علت عمده خشونت، خودخشونت است»

از آن چه که قربانی انجام داده وآن را سبب شده است، نیروهای شناختی و انگیزشی با هدف توجیه آن پرخاشگری فعال می شیود و  

 (243 :4941ارنسون، )« .افزایش پرخاش را امکان پذیر می سازد

را حتی در وضعیت نبود محرومیت نسیبی،   گامی را فرا پیش نهاده و انتظارات فزاینده انسانها« تدرابرت گر»کسانی همچون، 

 (.34: 4941ارنسون، . )باعث خشونت قلمداد می کند

 یم حس فرد که است یدیتهد به نسبت واکنش ینوع خشونت که است نکته نیا اند گذاشته صحه آن بر شناسانروان آنچه

 خشیونت  از کیه  یفیتعر هر ن،یا بنابری درون ای اشد،ب یرونیب طیشرا از یناش موهوم، ای باشد یواقع است ممکن دیتهد نیا حال. کند

 همیان  گیر ید عبارت به. میبدان فرد یدرون یقوا ختنیر هم به یعنی ،یروان تعادل درعدم را یفرد خشونت شهیر میریناگز م،یکن ارائه

 ایی  گونیه  ماریب خشونت از رازاحت یبرا یخوب به تواند یم. است شده فراوان هیتوص آن به زین ما یومذهب یفرهنگ دراصول که یتعادل

  .دیآ کار به  یافراط ینرم و یریپذ خشونت

 و نفیس،  بیه  اعتمیاد  بیردن  انیی م از دشینام،  ر،یی تحق ه،یی کنا تمسیخر،  همچیون  یروانی  خشونت اعمال و یخانگ خشونت در

 نیی ا کیه  رهیغ و کانینزد با روابط یبرقرار از ممانعت ،یاجتماع یانزوا دائم، طور به دادن قرار قهیمض در مانند یاقتصاد یها خشونت

 و ردیی گ یم صورت جامعه کودکان به نسبت افراد نیتر کینزد یسو از همواره است، یروان قیعم و دهیچیپ آثار یدارا ها خشونت نوع

 نیهم به و. باشد یم گرانید از کمتر اریبس او یروان و یجسم یها تیقابل برد یم گمان که دهد یم قرار ریتاث تحت چنان را کودکان

 ریی غ به که است یکس کمتر اما. کشاند یم خود یها بیآس دام به ونوجوانان کودکان از یشتریب فیط ،یروان و یکالم خشونت لیدل

 صیورت  بیه  جامعیه  در کیه  زیآم خشونت یها رفتار. باشد داشته توجه یروان و پنهان خشونت یعنی آن گرید نوع به خشونت، ظاهر از

 یانسیان  حقوق از ونوجوانان کودکان تیمحروم موجب و افراد تکامل مانع است، شده( فرهنگ جزء) یمعمول و یعاد اریبس یساختار

 .شود یم برابر

                                                           

4 -Dallard

2 -Behaviorist
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 از چیه  و گیر  انیی طغ ثروتمنیدان  یسو از چه است؛ خشونت آبستن شتیومع اقتصاد ثیازح نامتعادل جامعه قرآن منظر از» 

 کیرده  مالمیت  را زراندوز ثروتمندان ازمندان،ین به سکوت هیتوص یجا به تیاقعو نیا ییبازگو در قرآن گر، شورش مستمندان جانب

 (63: 4911 گر، رابرت)«.یگر شورش و انیطغ در است ازمندین عمل یضمن دییتا بسا چه خود که است،

 امانیت  و نعمت را کودک اسالم. است قائل یا ارزنده گاهیجا آنها یبرا و دارد جامعۀ توج آنان لیمسا و کودکان به اسالم نید

 گونه به است داشته یجامع تیعنا یعقل و یاخالق ،یدتیعق ،یجسم  ابعاد در طفل پرورش و تیترب به و دانسته نیوالد دست درۀ ال

 یبیرا  یمعنیو  رشید  و یتیترب کامل و جامع یالگو کی توان یم مقدس نید نیا یها وآموزه میتعال هیپا بر کرد ادعا توان یم که یا

 .است انحرافات و خطاها ،ها لغزش از کان کود حفظ مسئله آنها جمله از که نمود ارائه و نیتدو کودک

  از هوشنگ مرادی کرمانی       خانه بافی قال یها بچه داستان در خشونت یبررس -4

 آنجیا  در و شود یم یباف یقال کارگاه وارد ناخواسته او. است خود اطراف مسائل به نسبت آگاه نا و سال و سن کم یکودک نمکو

 .ردیگ یم قرار یروان و یجسم خشونت مورد همواره

 مسیلط  خود به لحظه آن در تواند ینم و شود یم نیخشمگ زود که است یافراد جمله از و دارد گونه مستبد تیشخص اوستا،

 .جانشان تمیق به یحت کند اعمال را یخشونت گونه هر ردستشیز افراد با که دهد یم خود به را حق نیا و باشد

 دام بیه  را نمکیو  ماننید  یکودکیان  بتواند تا کندی م سفر اطراف به که است داستان یمنف یها تیشخص از یکی طونویش ماشا

 .کند یباف یقال یها کارگاه روانه را آنها و اندازدیب خود

 تیشخصی  بر خشونت اعمال یراب یعامل پولدار، و فرادست افراد از قدرت تصاحب و یاقتصاد بد طیشرا و فقر داستان، نیا در

 و فالکت و مرگ و یآوارگ با همراه نامشخص سرنوشت به کدام هر داستان مردان هم و کودک و زن هم راه نیا در که است کودکان

 .شود یم یبدبخت

       کودک هیعل یجسم خشونت 4-4

     کتک 4-4-4

 .شود یم تکرار عادت صورت بهۀ گا که است کارفرما طرف از شتم و ضرب ،رکا یها بچه مورد در خشونت بارز موارد از یکی

 زار نمکیو . بیود  گرفته آتش سوخت، یم. بود کتف بود خورده ریزنج که ییجا. داشت هم چوب زد، یم ریزنج با بود، فهیخل» 

 (43: 4911نی، مرادی کرما) «.بود یزنبور شین ریزنج دانه هر. بود دهیکش راه کمر تا کتف از ریزنج. گرفت را کتفش. زدی م

 گرفیت،  درد سیوخت،  یپاک ضربه ریز دست کوفت، میقا. سکلو زرد و الغر دست یرو کوفت میقا و برداشت را "یپاک" اوستا»

 (69: همان) «.کرد باد رفت، خواب

 و قشیال  و لگید  بیا  اوستا که یهنگام. بزنند یحرف توانند ینم خود حقوق یبرا یاستبداد جامعه نیا در داستان نیا کودکان

 از دسیت  ره،یی م یمی  داره ش،یکش یم یدار کند یم التماس کند، تحمل را وضع نیا تواند ینم اسدو بود افتاده رضو جان به ریزنج

 هیم  خیودش  رضیو  از کردن تیحما خاطر به اسدو نجایا در. کند یریجلوگ او زدن کتک از تا ردیگ یم را اوستا دست و بردار سرش

 .شود یم کاریب کار، از انتها در و شود یم سرکوب شود، یم ریتحق شدت به و ردیگ یم قرار ناسزا و شتم و ضرب مورد

  معتاد کردن     4-4-1
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 کنتیرل  در ینیاتوان  که میخور یم بر ییها خانواده به جا نیا در است مهم خشونت بروز یبرا یخانوادگ نهیزم داستان نیا در

 بیه  شیوند  یمی  بیزرگ  مادر و پدر نشده کنترل یها خشم که یطیشرا در که یکودکان. شود یم منتقل گرید ینسل به ینسل از خشم

 .کنند یم دایپ زیآم خشونت رفتار ادیز احتمال

 بیزرگ  اراده معقیول  و فیضیع  جینس  نیا تا طلبد یم کودک جنس از یانیقربان ،یفرودست بر فرادست افراد از یناش خشونت

 .بکشاند سقوط ورطه به را ترها

 منقیل  کنیار  در همیواره  خود کردن آرام یبرا خانواده افراد که. است یدهشتناک و زیانگ رقت داستان خانه باف یقال یها بچه

 یکیاف  اندازه به یول دهد ریش خود بچه به یارقالدکنار ددریبا او. ندارد شتریب سال چهارده زدهیس روین نجایا در. هستند اکیوتر بافور

 بیه  یشگیهم دردناک چاره جزۀ را بچه، کردن آرام یبرا آخر در و داد یم فحش بچه به مرتب او و بدهداش  بچه به که نداشت ریش

 از سرشیار  و مخیوف  ،کیی تار بیار،  نکبت یفضا نیا در کودکیک حب کوچکی از تریاک تو دهان بچه گذاشت و و. رسد ینم نظرش

 .رود یم خواب بهۀ تبا و خشونت

 تنید  و تلیخ  و ظیغلی  آب. برداشت بود، سیخ به یکلین ۀکاس یتو به را، هکلپور مانند فیق و مرده چرک کوچولو، سهیک روین»

 «.دیی خواب. بیود  آور خیواب  کلپوره شد شل گردنش و شد خاموش واشی واشی و کرد سرفه بچه. کرد تر را بچه یگلو و دهان کلپوره

 (69: همان)

 شید  آب بچیه  زبیان  یرو اکیی تر بچیه  هانتود انداخت و درآورد ماش کی قدر به ،یاکیتر کوچک حب چارقدش، پر از روین»

 (69: همان) «.دیخواب شد، راحت. داشت عادت. شد حال و حس یب بچه و نشست زبان به اش یتلخ

  ی        خودکش 4-4-9

 شید  بلند. برداشت را ها یقوط از یکی بود، اطیح گوشه ت.د.د از پر یقوط تا سه دو د،یکش جلو را خودش واشی واشی رضو»

. یقیوط  یتیو  ختیر حوض آب از خورده کی. داشت ت.د.د نصفه تا یقوط. کرد باز را یقوط در. دشید ینم یکس. وضح سر رفت و

 (12: 4911مرادی، ) «.سوخت جگرش و گلو زبان، لب،. دیسرکش زد، بهم

 .طلبند یمای  زهتا انیقربان نسل در نسل که شوند یم یمردان و زنان گونه ماریب رفتار وۀ خودخوا حس مقهور معموال کودکان

 خیانواده  یجسیم  و یروحی  تیوضیع  و یاجتمیاع  طیشرا ریاس که اتکا یب و پناه یب هستند، یموجودات کودکان داستان نیا در

 رسیاند ی م ییجا به را او یزندگ خالء که رایز دارد نینماد ییمعنا ،(آرزوهاست نماد که) انار به رضو افتنین دست. باشند یم شانیها

 برگرفته نهایا همه و. آرزوهاست از او یزندگ بودنۀ ت نشانه مرگ، داوطلبانه رشیپذ یعنی واقع، نیا و زند یم یشخودک به دست که

 .است رضو مثل یاشخاص یزندگ یها رگه در پنهان یخشونت از

      درآمد کم وشغل کار 4-4-1

 نیی ا در و کنند کار خود خانه یها رنج از شدن آسوده و فرار یبرا مجبورند داستان یاصل یها تیشخص.. .و رضو و اسدو و نمکو

 یاقتصیاد  بید  طیشیرا  و مباشیر  ارباب، کدخدا، مثل یدست فرا افراد ستم و ظلم و هستند، روبرو آن با ها آن که یفقر و مادر و پدر هدف

 یاسیفناک  و بید  طیاشیر  در و یکیودک  نیسن در آنها که شده باعث است داستان یها تیشخص به نسبت یمال خشونت از ینوع خود که

 .بدهند خود مادر و پدر به باشد کم که هرچند را خود دسترنج حاصل و کنند کار

  (36: همان) «.شب تا ،یقال دار پشت تخته، یرو بود نشسته کیتار هوا صبح روز هر ،یسالگ چهار سه از»
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 کدخیدا،  بیه  بتوانید  تیا  بفروشید  خانیه  افبی ی قیال  در کار یبرا را نمکو شود یم مجبور ،خسارت پرداخت از درمانده نمکو پدر

 حیزن  یفضیا  انید،  دهیچسیب  یقیال  دار بیه  مارمولک مثل که ییها بچه و خانه بافی قال طیمح. دده خسارت االغ صاحب و سرهنگ

 .سازد یم یمردمان نیچن یندار از یآلود

 بیاردار  کیه  جیه یخج زنیش،  و اسدو یزندگ بحران و دهد یم دست از را خود کار رضو، از یطرفدار در "اسدو" که ییآنجا در

 .است کار و فقر عنصر قیتلف بر یگرید گواه ،یقربان خود و است

 یمی  گره آن واندوه یدرماندگ ،اضطراب،یکاریفقروب ریتصو با ییبایز به اش، نشده زاده کودک و همسر به نسبت اسدو عواطف

 جهینت یب او عمل نیا که چند هر شود، یمۀ عذرخوا و التماس به رمجبو او و دهند ینم کار او به اوستا ترس از همه روستا از. خورد

 یم باز نشده متولد کودک یبرا را خود یآرزوها اسدو. هستند کودکشان تولد انتظار چشم یندار و فقر در جهیخج و اسدو. ماند یم

 :دیگو

 بیره  بچیم  دمی نمی  ببرنید  رمهسی  اگیر  د،یجنب یم پدرش دست ریز شکم، تو بچه بود، جهیخج زنش، شکم یرو اسدو دست»

 (19: همان)« .بسه پشتمون هفت یبرا میرفت ما همون ،یقال کار پشت

 رندیم یم زا سر دو هر کودک، و جهیخج. شود یم کارپرپر سر به کودکشان نرفتن یبرا  جهیخج و اسدو یآرزوها انیپا در و

 .کند دایپ یکار تا رود یم شهر به اسدو و

 ارشکنجه منجر به فر 4-4-0

 یمی  چیرک  پیر  و دهیپوسی  و پیاره  یهیا  لحاف و یگون جوال، داخل آورنند، یم خانه باف یقال به کار یبرا تازه که یکودک هر

 دربسیته  یهیا  یگیون  داخیل  در هیم،  ساله نه و هشت کودک دو "صفرو " و " نمکو ". نکنند فرار که بندند یم را آنها در و خوابانند

 .هستند

 انیی پا ودر. کننید  فرار آنجا زا که رند،یگ یم میتصم کنند کار خانه باف یقال در تا اند، شده گرفته اسارت به که صفرو با نمکو

 .برنند یم ها یکول را نمکو و سوزد یم آتش انیم در نمکو دوست داستان دهشتناک

 (44: 4911مرادی،) «.چاک به زنم یم یحساب دفعه نیا یول گرفتنم، رفتم، در دفعه کی من»

 و انشیی اطراف و اوسیتا  طیرف  از یجسم یروح یها خشونت اعمال لیدل به خانه باف یقال هااز تیشخص فرار ،ستاندا نیا در

 .دیآ یم شمار به یباف یقال کارگاه از فرار محرک و مهم اریبس علت مناسب نا هیتغذ و ادیز کار و کارگاه نامناسب طیشرا و فضا

 دسیت  و دهنیده  آزار یها محرک از یخالص و یتینارضا شهکا منظور به ودش یم علت نوع نیا یقربان که صفرو مثل یافراد

 همانیا  کیه  خیود  حقیوق  نیابتیداتر  یبیرا  یحت آنها و. دانند یم فرار در آن یاجرا یها راه و طرح که ،است یفرد یآرزوها به افتنی

 او و دانید  یمی  یآورگی  و کارگیاه  تیرک  رآو چارچوب خفقیان  نیا از زیگر راه وتنها ندارد یزیدستاو چیه است، یروح تیامن احساس

 توخیودش  .بیود  نشسیته  یسینگ  درپنیاه  غیار  کنیار  در خود ییتنها در نمکو .کند یم تحمل را صفرو سوختن و بار مرگ یها لحظه

 .بود وسرگردان رانیح صفرو دادن ازدست غم ودر بود شده چنگوله

    کودک هیعل یروان خشونت 4-1

 فحش                4-1-4
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 فحیش  فیه یخل. آمد یم یپاک و کلوزار گامپ گامپ کوفتن یصدا. داشت اکیتر رهیش و دهیترش و مانده آش یبو ،ها شفح»

  (43: همان) «.شکفتند یم یقال یرو ها گل و داد یم

  (69: همان) «؟یکن یم وا شاتهین من یجلو که دهیرس ییجا به کارت گهید حاال شده، فلون فلون پدرسگ»

 و کننید  فشیخف و خوار خواهند یم که یکسان برابر در و کند رحم یکس به دینبا که آموخته یزندگ تلخ یها تجربه با اوستا

 طیرز  بیه  او خشین،  مبیارزه  نیی ا در و گفیت  یمی  ها بچه به بود بلد که یفحش هر او و شود میتسل دینبا شوند، اش یروز کسب مانع

 یبیرا  اسیت  یعیامل  کتیک،  و یفحاش و نیتوه با همراه تند رفتار نیا و ستین جلودارش هم یکس و است پرخاشگر و هتاک حانهیوق

 دسیت  فرا افراد ستم و ظلم مورد همواره و کنند یم کار ،یباف یقال یکارگاهها نیا در که یکودکان هیعل یروان ،یجسم یها خشونت

 .شوند یم واقع خود

  یی   تنها و فقر 4-1-1

 کدخیدا،  مباشیرانش،  سیرهنگ،  چیون  یافیراد  با قدرت حوزه با حاکم طبقه حیرتش و یاجتماع یفضاها و فقر داستان نیا در

 یدشیمن  سیر  آنهیا  بیه  کیه  یجهان در ،یقرار یب و تیمعصوم ینوع با... و اسدو و وپدرنمکو داهللی همچون ییها تیشخص و... و اوستا

 تیشخصی  و است مشخص آنها گفتار و افکار در ،کنند یم لگدمال را شان دسترنج که یکسان و یقال از آنها نفرت و .سرگردانند دارد،

  .آورد ینم بار به آنها یبرا یگرید جهینت شکست، به منجر ینبرد ای یلیتحم سازش جزء کشمکش نیا در داستان یها

 کیار  مجبورنید  آن بیا  مبیارزه  یبیرا  خانه باف یقال یها بچه که است خشن و پرور انیعص و نیآفر پلشت و چرک ۀدیپد فقر

 شیود،  یمی  آنهیا  بیه  کیه  یسیتم  و فرودستان بر فرادستان طبقه از که یروان و یجسم خشونت داستان سراسر در و برند رنج و کنند

 یگیردو  "نمکیو  "یخیال  و کودکانیه  یایی دن در. نیدارد  یانیپا رضو یگرسنگ و یندار و فقر داستان از گرید یجا در شود یم مشاهده

 .بود او همراه همواره لحظات نیتر دردناک در و کرد یم پر را نمکو ییتنها و غربت غم چهارپهلو

 هیا  نقیل . خورد و درآورد نقل چند بش،یج یتو برد دست. بود مانده "نمکو" اهیس و برشته یها گونه یرو اشک شده خشک یجا»

 (43 :همان)« .کرد لمس انگشتانس با را "شیچهارپهلو یگردو" بعد. داد یم خاک و یکهنگ مزه و بود نیریش

     هیکنا 4-1-9

 یصینعت  نیبهتر هیکنا. دهدینم سندهینو به را یمطلب هر آزاد انیب اجازه موجود، نیقوان و جامعه بر حاکم طیشرا که آنجا از 

 .جست سود پنهان و دهیپوش صورت به مقصود انیب در آن از توان یم که است

 (91: همان) «.نکن هم یمست شغال. ادیدرن صدات خر، اشکم تو یبرۀ خوا ینم اگر»: گفت نمکو به طونویش ماش

 رام هیا  حیرف  نیی ا دنیشن با نمکو و. اورندیب چراغ روغن بروند که دیگو یم ها بچه به نمکو، ترساندن یبرا طونویش نجایا در

 ینمی  بیر  4یچربی  سیگ  اشیکم  گفتنید  میقید  از». کنید  یمی  سیرکوب  را نمکیو  ض،یتعیر  زبیان  با طونویش و .نگفت یزیچ گریود.شد

 (12:همان)«.دارد

 فکیر  بیه . است نیخشمگ اسدو کار از شدت به که یحال در. دهد یم نشان اسدو به نسبت را خود یدرون خشم هیکنا با اوستا

 .است اسدو سرکوب درصد هیکنا و شین با و بگذارد کار سر او یجا به را یکس چه که است نیا

    ریتحق 4-1-1

                                                           
                                                                                                 (ستین سازگار سگ به خوب یغذا). سگ اگرچربی بخورد مریض می شود -(ضرب المثل)اشکم  سگ چربی ور نمی دارد  -4
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 وانیات یح بیا  انسیان  هیتشیب  و سیه یمقا و کردن کوچک شود یم مشاهده تانداس نیا در که ییها خشونت نمونه از گرید یکی

 کیه  کوشیند  یمی  و دیی آ یمی  روستا به طونویش ماش که یزمان میمال شکل به البته آن نمونه. آوردن نییپا وانیح حد تا را او و است

 خانیه  باف یقال روانه را او و گرفته خر کی پول اندازه به را نمکو. کند یراض را پدرش و کشانده خانه باف یقال محقر مکان به را نمکو

  .میهست وانیح کی حد در او تیشخص شدن کوچک شاهد و کند یم

 (91:همان) «.بکش خجالت خربستونم؟ کی پول بدم ام بچه ؟رخ کی پول دمت، یخرم کی پول هم، الحساب یعل»

 :است خانه باف یقال صاحب یسو از،واسد تیشخص کردن کوچک رویتحق زیانگ غم داستان نیا در گرید ۀنمون

 یوقتی  اون یکاشیک  حیروم  به نمک ،...یا ا،یح یب یا.. .کردم، گوش نقش کردم، کاسبش کردم، یپدر اسدو نیا حق در من»

 «.بیود  شیده  کیرده  قشیو  روبیاه  نیعی  یگشینگ  از پیوزش . میرد  یمی  یگشنگ از داشت. شیبود دهید دادتش، من ریاج به عموش که

 (11:همان)

 روبیاه  مثیل  داستان، هیما درون و مضمون به توجه با نجایا در آورد شمار به طنز توان ینم را یریتحق نوع هر که است روشن

 زیی ن میت یق در تیاً ینها ه،یی اول مخالفیت  خیالف  بر که آن ژهیبو افتن،ی کاهش خر کی متیق به انسان کی متیق ای و شدن کرده قشو

 .است کرده هم زیطنزآم بودن زیآم خشونت نیح در عبارت لحن که از ییها نمونه موارد نیا و شود ینم جادیا یرییتغ

 نیف یهاکلبر داستان خالصه -1

 امیا . کنید  یمی  قبیول  یفرزنید  بیه  را او کوکیار ین و مهربان یا خانواده سرانجام اما است، آواره و قیناال یمرد پسر  نیف یهاکلبر

 بیه  و دزد یمی  را او و باشید  داشته یراحت یزندگ او گذارد ینم اند، کرده دایپ جو غار در تام و او که است ییطالها دنبال به که پدرش

 کیی  میجی  امیا  رساند، یم یا رهیجز به را خودش کرده دایپ که یقیقا با و کند یم فرار هاک. برد یم ینویلیا سواحل در یمتروک کلبه

 آنهیا . بفروشید  بیرده  عنیوان  بیه  را او خواهد یم شیکارفرما و کرده فرار هم او چون برده پناه رهیجز نیهم به هم مهربان پوست اهیس

 گررایهمید  دوبیاره  ریسیا  وتیام  هیاگ . شیوند  یمی  ریدسیتگ  امیا  برسانند، باشد مخالف یدار برده با که یالتیا به را خودشان خواهند یم

 شیراآزمیا  یمختلف یها وراه ندکن یم میج یآزاد یبرا یادیز تالش آنها. دهند نجات را میج تا کنند یم یسع هم کمک نندوبهیب یم

 و برود سرخپوستان انیم به ردیگ یم میتصم و آورد یم دست به را اش یآزاد هم میوج  گردد یبازم مدرسه به هاک سرانجام. کنند یم

 .کند یزندگ آنها با

 نیف یهاکلبر داستان در خشونت یبررس 1-4

 یافیراد  جمله از و است یالابال و ساده یمرد و بود الخمر ائمد و یالکل یمرد او. است داستان تیشخص نیتر یشق هاک، پدر

 را هاک اعمالش با و ستین یمنطق شیبرخوردها در اما کند یم تالش هاگ آوردن دست به یبرا او. شود یم نیخشمگ زود که است

 و یالکلی  میواد  بیه  وا ادیی اعت و اوسیت  یوجیود  تیشخصی  از ییجز ییگو ناسزا و فحش و. دهد یم قرار یروح و یجسم شکنجه در

 .گذارد یم یادیز اثر او یاصول ریبررفتارغ مناسب، شغل نداشتن و یکاریب

 کودک هیعل یجسم خشونت 1-1

 ناسزا و کتک 1-1-4

 کبیود  و اهیسی  را وبدنش زند یم کتک را فرزندشهابار. کند ینم گذار فرو یزیچ ناسزا و کتک از فرزندش به نسبت هاک پدر

 .کند یم
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 یبعضی  هاگ. شود یم تکرار عادت صورت بهۀ وگا یفحاش و نیتوه با است همراه رفتار نیوا. دارد خشن و مختز یرفتار پدر

 .نخورد شالق ازش تا بدهد پدرش به که گرفت یم قرض یدالر چند تاچر یقاض از مواقع

 بعید  روز و شیدم  یم میج مدرسه از شدم، یم کالفه وقت هر. کنم تحملش توانستم کم کم اما آمد یم بدم مدرسه از اولش»

 (4944:93 کنز،ید) «.آمدم یم سرحال و م خورد یم کتک فصل کی

 (33:همان) «.بود شده اهیس میجا همه. نداشتم را طاقتش گرید من و شد ادیز میبابا بزن دست کم کم اما»

 فرار به منجر شکنجه 1-1-1

 کتیک،  همچون یاعمال با هاک روان آزردن با پدر. است او به نسبت پدر ییاعتنا یب کند یم جیته فرار یبرا را هاک که آنچه

 نیی ا از ییرها راه تنها هاک و است کرده دیام نا و ناراحت شدت به را او کلبه، در او کردن یزندان و گفتن ناسزا ه،یتنب د،یتهد ر،یتحق

 کاذب قتل نقشه کی با و فتندین دنبالش شهیهم یبرا گرید پدرش و وهیب که کند یکار که ردیگ یم میتصم و. داند یم فرار را وضع

 .بردارند آزارش از دست و شوند خسته او نعش گشتن از و شده کشته او که کنند فکر همه

 یبرمی  را رودخانه زیگر نیا یبرا و زندیگر یم کرده لیتحم ها آن بر اجتماع که ییها یبردگ ریزنج از کدام هر میج همراه او

 .گردد یم غرق ایدر در و شود یم ریسراز ایدر یسو به شیخو مصب ودر. ندارد ینیمع نیآغاز نقطه که یا رودخانه. نندیگز

 رودخانیه  وسیط  بیه  را خیودم  زنیان  پیارو  بعید  و رفیتم  یمین و لیما دو. رفتم یم آب انیجر با بعد قهیدق کی. نکردم معطل»

 گذاشیتم  و دمیکشی  دراز بلم کف بزنند، صدا و ندیبب مرا مردم بود ممکن و گذشتم یم یکشت بندرگاه جلو از یزود به چون. دمیکش

 (11:همان) «.برود بلم

 فرار به خواهد، یم خود که آنگونه ستن،یز یبرا مناسبۀ را انتخاب دنبال به هاک که شودیم باعث زیآم ریتحق یهاکنش نیا

 .دارد یم وا

 کردن یزندان 1-1-9

 فکیر  مبیادا  کیه  شیود  یم یزندان جنگل در کلبه کی داخل درشپ توسط خورد یم مفصل کتک یسر چند نکهیازا بعد هاک

 تیوضع نیا از تا کرد یم تالش همواره و. کرد یم یدیناام و اسی و یسرخوردگ احساس پدرش رفتار نیا از هاک. زند سرش به فرار

 .شود آزاد

 شیب  و کیرد  یمی  قفل همش هم را کلبه در. کنم فرار دستش از توانستم ینم اصال. داشت یم نگه خودش شیپ شهیهم مرا»

 (33:همان) «.گذاشت یم رشیز را دیکل

 (33:همان) «.رفت و کرد حبس مرا روز سه بار کی کرد یم حبس کلبه در مرا و رونیب رفت یم هم ادیز»

 کودک هیعل یروان خشونت 1-9

  ریتحق 1-9-4

 ۀکلی  سیرو  شدن دایپ با. شود یحساب آدم کی «دوگالس وهیب» ۀخان در بود کینزد یحت و بود یمعمول ۀبچ پسر کی که هاک

 یم یریگ جلو مدرسه به او رفتن از و برود مدرسه به خواهد یم او چرا که ردیگ یم قرار سرزنش و ریتحق مورد مرتب اش یالکل پدر

 .کند
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 کیه  خواهید  یمی   او و. دهد یم قرار یروان و یروح ریتحق مورد را او ،یعاطف احساسات به توجه بدون و هاک یابزار نگاه با پدر

 .نباشد شتریب او از گردن سرو کی و. باشد سواد یب خودش مثل هم هاک

 هیم  سیواد  بیا  نید یگو یمی . کنم یم یچیق را نوکت من اما شده، دراز زبانت بودم دور ازت یوقت از! موقوف یفضول: گفت پدر»

 چیه  تورا. آورم یم در ات کله از را سواد من اما. نداره ادسو بابات چون نه؟ یبابات از بهتر یکرد فکر. یسیوبنو یبخوان یتوان یم یشد

 (4944:41 کنز،ید) «؟یشو سواد با گفت یک ها؟ خوردن گه نیا به

 دیتهد 1-9-1

 را پولها که خواهد یم  او از کتک  و دیتهد و فحش با و ردیگ یم «داگالس وهیب» از را او هاک، ثروت تصاحب یبرا هاک پدر

 دو هیر  وههیب و یقاض و ردیبگ را پولها خواهد یم قانون زور با او و است تاچر یقاض دست پولها که دیگو یم هاک یول دهد لشیتحو

 .دهند نجات پدرش زیآم خشونت و خشن یرفتارها همه نیا ریز از هاک و شوند هاک میق دادگاه قیطر از که اند تالش در

 یمی  را اطوارهیا  ادا نیی ا. میگو یم چه کن گاین. داشت برم شک د،گفتن بهم یوقت .یبخوان یتوان یم. طور نیا پس: گفت پدر»

 (43:همان) «.یدار کتک فصل کی نمتیبب مدرسه آن بر و دور باز اگر. پسر آقا متیپا یم من کنار، یگذار

 (32:همان) «.شود کبود تنم تا زند یم شالقم قدر آن نکنم جور پول کم کی شیبرا اگر»: گفت پدر

  یماعاجت یفشارها 1-9-9

 و دارد نیام  «واسیتون  سیمی » کیه  دوگالس وهیب خواهر یهاۀ ن و امر از هاک چگونه که میکن یم مشاهده داستان از یجا در

 و افتیاده  جیانش  بیه  امیالء  کتیاب  کیی  بیا  خانم نیا که دیگو یم و کند یم تیشکا و گله. کند یزندگ خواهرش شیپ بود آمده تازه

 .شد یم کالفه او که دهد یم ریگ او به قدر آن و. دهد یم تذکر میدا چون درآورده، را عرقش

 قوس و کش جور نیا یهاکلبر»: دیگو یم هم بعد «.نیبش راست نزن وول جور نیا یهاکلبر» ای «نیزم بزار پاتو ،یهاکلبر»

 (46:همان) «؟یندار ادب مگه تو... نرو

 .باشد زادهآ و شود خالص یاجتماعی فشارها دست کندواز یخواهدآزادزندگ یم هاک

 از یکی ی و کنید  انیی طغ جامعه هیعل خواهد یم و دهد یم آزار را معصومش و پاک روح ،یروح یخشونتها و بندها و دیق نیا

 کیه  یفرهنگی  شیکاف  بیه  توجیه  با است، یپوست اهیس فرد که میج با یدوست ای «پوره و پاره» و ژنده لباس دنیپوش انشیطغ مظاهر

 یانیداز  راه ای و. کردند ینم ازدواج و شدند ینم دوست پوستها اهیس با دهایسف و داشت وجود زمان آن جامعه در دیسف و اهیس انیم

 نیی ا بیا  و سیند ینو یمی  خون با را خود یها نام و داشت شرکت آن در هم پوست اهیس میج که «ریسا تام دسته» نام به دزدها دسته

 در چون. ندارند کایآمر جامعه و تر بزرگ یارزشها به یکار خود، صومانهمع یایدن در ها آن که دهند یم نشان بزرگترها به خود کار

 .دارند فرق پوستشان ظاهر و دانند یم خون کی از و نژاد کی از را همگان و ندارد معنا رنگ آنها یایدن

« .زدم انگشیت  ورقیه  یرو هیم [  هیاک ]  مین  کننید،  امضیاء  خونشیان  با تا زدند انگشتمان به سنجاق کی کدام هر وقت آن»

 (26:همان)

 تیی امن و یزنیدگ  حیق  داسیتان  نیا در. است شده شروع «ینابرابر» از عموماً ،یاجتماع ینهادها در زیآم خشونت یها کنش

 .شود یم نقص مردستون خانم و هاک پدر همچون ییپوستها دیسف توسط پوست اهیس میج و هاگ یاجتماع

 ضیتبع 1-9-1
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 کیا یآمر جامعیه  در. اسیت  پوستان اهیس و پوستان دیسف نیب ضیتبع شود، یم دهید انرم نیا در که ییخشونتها از گرید یکی

 یم داده دستور او به یکار هر تا است آماده «جن» مانند گرید یسو از و است انزجار و تنفر مورد «جن» مانند و مترود پوست اهیس

 .باشد پوستان دیسف برده و دهد انجام فوراً شود

 یمی  بسیابد،  را یآهن حلقه ای کهنه چراغ اون که یکس هر: دیگو یم تام «کنه؟ یم حاضر رو ها جن نیا یک» پرسد یم هاک

 (4944:91 کنز،ید. )بکنند شیبرا دیبگو بهشان یکار هر تا کند حاضر را بهتران ما از توانند

 ن،یعالءالد مانند است یفکا فقط باشد، زر و زور و قدرت صاحب که پوست دیسف ییکایآمر هر که است نیا منظور جا نیا در

 یحتی . دهید  انجیام  دیبگو ارباب که را یکار هر برده کی مانند پوست، اهیس ای «جن» گاه آن و کند لمس دست با را شیجادو چراغ

 .باشند داشته طول فرسنگ ده که باشد الماس قصر کی ساختن کار آن اگر

 چرا شود، ینم حاضر یجن سابد یم را آن هر و کند یم دایپ یآهن حلقه کی و کهنه یحلب چراغ کی هاک گر،ید روز سه دو

 کنید،  یدوسیت  او بیا  ستین حاضر چکسیه که است، کایآمر جامعه مطرود آواره، کی او بلکه ست،ین مدار زور پوست دیسف کی او که

 یدار هیسیرما  یهاخشونت ریشمش ،یآزاد مشعل یجا به شیآزاد مجسمه که ستمگر جامعه همان از شده رانده بخت اهیس میج مگر

 .یشو خفه که دهد یم فشار را تیگلو چنان ،یباش نداشته هیسرما و قدرت پول، آن در اگر که یا جامعه دارد؛ دست به را

 و بیود  تینش  یعیال  یهیا  لبیاس  و دیسیف  یلیخ راهنیپ که نجایا بود وآمدهیآزادازاوها اهیکاکاس کی. محضراست دولتش آره»

 و کنید  صیحبت  اسیت  بلید  را یزبیان  نوع هر است، دانشگاه استاد گفتند یم بود؟ چکاره یکن یم کرف. داشت هم طال ریزنج و ساعت

 (64:همان) «رود؟ یم کجا دارد ما مملکت نیبب. بدهد یرأ تواند یم خودش شهر در گفتند یم نیا از بدتر تازه.داند یم زیچ همه

 از را میردم  بچیه،  کیه  کیا یآمر دادگیاه  از: کنید  یمی  کایآمر جامعه، از انتقاد به شروع یمفصل مشروب خوردن از پس هاک پدر

 کار هاک فرزندش گذارند ینم و کشند یم باال را ثروتش دالر هزار شش او دهیعق به که تاچر، یقاض کار تا گرفته ردیگ یم دستشان

 است دانشگاه استاد و دارد یبخو پوشش که است ییکایآمر پوست اهیس کی انتقادش زیت لبه و. ردیبگ را بالشش ریز یریپ سر و کند

 اهیسی  کی از باالتر گردن و سر کی را خود است جامعه انگل و الخمر میدا و سواد یب یعام پوست دیسف کی که او و دارد یرا حق و

 پیدر  نچیو  یانگل و دهیفا یب افراد فکر، طرز نیا و شود دانشگاه استاد توانسته تا دهیکش یادیز زحمات که داند یم ییکایآمر پوست

 بیا  و هسیتند  و بیوده  شیه یهم افیراد  لیی قب نیی ا و کنید  یم ادی کایآمر پوست نیرنگ قشر از هیکنا و طعنه تمسخر، با که است، هاک

 .کنند یم وارد افراد بر یروان و یروح و یجسم یخشونتها همواره خود یگفتارها و برخوردها

 رنگ وجود با که رسد یم باور نیا به جیتدر به. دارد یبرتر و لتیفض احساس میج به نسبت ابتدا در پدرش مانند هم هاک و

 دیی با که را یدوست رفتار و جنگد یم آموخته عمر همه در آنچه با نیف یهاکلبر بیترت نیا به. دارند هم به یادیز شباهت پوستشان

 یدوسیت  دو آنها نیب و گذارد یم کنار میج با یدوست یبرا را ها دیق تمام که رود یم شیپ آنجا تا و آموزد یم باشد داشته اهانیس با

 .شود ینم دهید پرستانه نژاد یرفتارها و یاحترام یب و خشونت شانیرفتارها در گرید و ردیگ یم شکل یواقع

 جامعه از ترس 1-9-0

 یمی  هیاک  و زننید  یمی  گپ و خورد یم شام «کلک»یرو میج همراه و رود یم رودخانه به جامعه جهنم از فرار از پس هاک

 (4944:933 کنز،ید) «.است ترسناک و شلوغ گرید یجاها. ستین کلک از بهتر جا چیه ایدن نیا تو»: دیوگ

 باعیث  شیود  یم وارد میج و هاک بر انیاطراف طرف از که یروح و یاجتماع یفشارها و تیامن عدم نیف یهاکلبر داستان در

 او نینماد بصورت تواند یم رودخانه باشد، نداشته یواقع مادر هاک، دمانن یکس یوقت رایز ببرند، پناه رودخانه به ترس از ها آن شده

 .ردیبگ آغوش در را
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 گیری هجینت

 مورد ساختار کی همچون را اثر و دیشیاند اثر یینها ریتاث به دیبا دارند، مشخص شیب و کم یمخاطبان که کودکان اتیادب در 

 یمی  جیاد یا کیودک  در ینفرت و تأسف چنان گاه بلکه انجامد، ینم یورز خشونت حس جیترو به خشونت طرح لزوماً. داد قرار یبررس

 .سازد یم زاریب خشونت رااز او که. کند

 ریسیا  و مدرسیه  خیانواده،  در خشیونت  سرچشیمه  کودکیان  هیعل بزرگسال، یداستان یها تیشخص زیآم خشونت یها کنش

 جانیب  از یریپیذ  اطاعیت  و ترهیا  بزرگ طرف از باال از لیتحم ترها، بزرگ سلطه تحت لیمتقا کنش نیا و. است یاجتماع ینهادها

 مشیاهدات  اسیاس  بر کودکان.  هستند خشونت یاصل انیقربان کودکان نوجوان، و کودک یها داستان در و است استوار ترها کوچک

 و گذارنید  یمی  متقابیل  ریتیاث  هیم  بر و کند یم تیسرا گرید قطب به یقطب از ،یخشونت یالگوها نیا و. رندیگ یم الگو عیوقا از خود

 ذهین  در را الگوهیا  نیی ا ایی  داده یتسیر  هیا  آن بیه  را خشونت یالگو نیا مخاطبانش، با یاجتماع متقابل کنش در داستان سرانجام،

 .کند یم تیتقو خود مخاطب

 و رددا یمی  بیر  پیرده  معاصیر  اجتمیاع  در شیده  یقربان کودکان یها رنج از نوجوان، و کودک یها داستان در خشونت یبررس

 قیرار  یروحی  و یجسیم  آزار مورد اجتماع و مدرسه ای خانواده طیمح در و هستند یفرهنگ و یاجتماع یها مهارت فاقد که یکودکان

 .باشند داشته یاطالع خود حقوق از که نیا بدون. رندیگ یم

 کیه  هسیتند  اجتمیاع  رد خیود  ندگانینما از پیت کی کدام هر نیف یهاکلبر خانه، بافیقال یها بچه یداستان یها تیشخص

 نیتیوه  یرفتارهیا  ض،یتبعی  فقیر،  اسیتفاده،  سوء ت،یاذ و آزار ،یپرست نژاد ها، یعدالت یب و هاۀ توج یب از یناش یها خشونت یقربان

 .شوند یم جامعه بر حاکم نیقوان و یعاطف زیآم

. اسیت  کیا یآمر یجنیوب  یها التیا امعهج به یا گزنده انتقاد است نیتوا مارک اثر نیماندگارتر که «نیف یهاکلبر» یماجرا ای

 ریی ز را جامعیه  در یاصیل  یباورها همه ،یداخل بعدازجنگ یکایآمر از دیجد نسل ندهینما عنوان به داستان نیا در یهاکلبر واقع در

. بالید  یمی  خود بودن «آزاد نیسرزم» به که است یکشور در تناقص نیتر مهم و نیترۀ یبد یپرست نژاد ان،یم نیا در. برد یم سوال

 نیه یزم «میجی » نیام  بیه  یا بیرده  با او کردن همرا و «نیف یهاکلبر» نام به یریفق و ولگرد قهرمان خلق با رمان نیا در نیتوا مارک

 و دهید  یم انعکاس را آنان هیعل خشونت و اجتماع انیقربان سرنوشت او. کرد فراهم جامعه اتیاخالق و مقدسات از فرار یبرا را یاصل

 .دید او آثار در توان یم را جامعه یجمع روان یها حهیال نیتر داشته پنهان

 و کنید  یمی  اقیدام  موانع، مقابل در – یداستان نوجوان و کودک_ یبررس مورد یها داستان یمحور تیشخص نکهیا رغم یعل

 نقیش » چیون  ییها امیپ یبررس مورد یها داستان مدار در اما کند، مقابله بزرگساالنه زیآم خشونت یها کنش با ینوع به کوشد یم

 و گفتگو یخال یجا» ،یاجتماع ینهادها ریسا و مدرسه خانواده، در مراتب سلسله ریناپذ نفوذ ساخت در ،«خانواده در پدر مآبانه میق

 گرچیه  آثیار  نیی ا در و کنند یم تیتقو را نوجوان و کودک ذهن در شده حک یها «تابو» ینوع به« ...و مدرسه خانواده، در مشورت

 بیه  آن هیی کر چهیره  و. انید  داده تیوضع نیا از خبر فقط و ستندین نیچن واقع در اما باشند، خشونت مروج اول نگاه در است نممک

 ایی دن جوامیع  یتمام در کودکان از یکش بهره و یانگار سهل نیچن هم ،یروح و یجسم آزار چگونه که. شود یم داده نشان خواننده

 .دارد وجود
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 بسامد خشونت روحی وجسمی درداستانهای کودک ونوجوان  :4 ستونی شماره نمودار

 

 بافخانهیقال یها بچه درداستان یوروح یجسم خشونت: 2 شماره نمودار

 

 خشونت جسمی وروحی داستان هاکلبری فین: 9نمودار شماره
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 مآخذ منابع و

 .رشد: شناسی اجتماعی،  ترجمه حسین شکرکن، تهران، روانپرخاشگری غریزی، (4941)ارنسون، الیوت

 .انتشارات امیرکبیر: ، ترجمه محسن سلیمانی، تهرانهاکلبری فین، (4944)دیکنز، چارلز

 .پژوهشکده راهبردی: تهران ،، ترجمه علی مرشدی زادهچرا انسان ها شورش می کنند، (4911)رابرت گر، تد

 . کتاب سحاب: ، چاپ چهارم، تهرانهای قالیباف خانهبچه، (4911) هوشنگ ،یمانکر یمراد

 .نیزر: تهران ،یستیبهز یشناسروان ،(4913)حجت ان،یشاپور ،یمعان
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 بازتاب آیین ها در دیوان امیرخسرو دهلوی
 سیده ندا نقیبی

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مالیر

 عذرا نصیری افراپلی

 نشگاه پیام نور واحد بهارمدرس دا

 چکیده

های شناخت جوامع توجه به همین سوم یک جامعه دارند و یکی از راهریشه در فرهنگ و آداب و رملی و مردمی  هایینآی

 .شده است ین هاآیهای مستقیم و غیر مستقیمی به جا مانده از دوران گذشته، اشاره به ومنثور در آثار منظوم.و جشن هاست هایینآ

فرهنگ و نوع زندگی در  ،کنیم، همواره بازتاب باورها، آدابآن زندگی میها و آداب و رسوم از نقطۀ آغازین تا زمانی که در این آیین

در گذشته . اندنقش به سزایی داشته آئین هاشاعران از جمله کسانی هستند که در حفظ و نگهداری و  هر جغرافیایی بوده و هستند،

انعکاس بیشتری در شعر شاعران داشتند، دلیل آن شاید در این بود که اکثر آنها شاعران درباری بودند که  هاآیین و جشن ها و اعیاد

تحقیق درباره  .ردندکشعری را به حاکمان و پادشاهان تقدیم می و مناسبت ملی و مذهبی به مقتضای شرایط در هر جشن و عید

از جهات مختلف و به دلیل  کند، ه بسیاری از نقاط تاریک ادبی را روشن میضمن آنک فرهنگ و آداب و رسوم سرزمین ایران،

 . دارد  گوناگون اهمیت

 که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است،« ها و مراسم در دیوان امیر خسرو دهلویینبررسی آی»این مقاله با عنوان 

 .ر دیوان امیر خسرو دهلوی همراه با شاهد شعری بیان کندینها و مراسم را دیترین آترین و برجستهسعی دارد که عمده

 ها، رسوم، امیر خسرو دهلوی، دیوان امیر خسروفرهنگ عامه،  آیین: ها کلیدواژه

 مقدمه

  ست که هایی اند تصویرگر قاموس و قاعده بازگفته  ها تفسیر قصه  کیه سیاختارگرایانی چون والدیمبر پراپ در  گونهآنی  ها آیین

  رسد که در این نظر می  البته به .سازد و نظم اجیتماعی را میمکن می  بخشد می  ها شکل ها و آموزه ایده گی را برمبنای باورها،زند

 اعتقادی،  های توان هسته دانست و از ایین روی در ژرفنای آیین می  غیالب  را  توان صرفا وجه ایدئولوژیک آییین نمی  برداشت

 ( 46:4914پراپ،)مودن  صید  تعمق  قومی را به قالب  بینی و جهان  بازشناخت  را ای و اندیشگی اسطوره

ها همراه ینتوان به عجایب آنها پی برد این آیهایی است که با کندو کاو میملتی سرشار از شگفتی ها و زیباییهای  هر آیین

گرفته و از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده است به  با زندگی انسان بوجود آمده و رشد کرده است و با گذشت زمان آب و رنگ

آداب و رسوم و باورهای خاص فرهنگ و محیط خود و هاینبا آی ها ملت .ها هویت ملتی را تشکیل می دهندیناین آی طوری که گاه

 .توجه شیده است اآئین ههای مختلف  وگریخته به جنبه ایران جسته  ۀگذشت  آثار  در .دهند پایدارند و به زندگی ادامه می

ینهای قوم ایرانی مجموعه باورها و سنت های مردمی است که از دیر باز آن را خلق کرده و در طول اعصار زنده و پابرجا آی

 .های است که با جستجو آن می توان به عظمت آن پی بردها و نوآوریآئینهای ملت ایران دارای ارزش. گذاشته اند

ذوق هفتم و هشتم توانسته با طبع لطیف، دانش فراوان و ارتباطی که با مردم روزگار خود  شاعر خوش« امیرخسرو دهلوی»

داشته است آئینهای عصر خود را به بهترین نحوی در دیوان اشعار خود انعکاس دهد، وی هر آنچه را که با روحیات و اندیشۀ مردم 

ها و آداب و ینای در مورد آی کار اطالعات گستردهورده و با این روزگارش سازگاری و تناسب داشته و مورد قبول بوده در دیوانش آ

از آنجایی که این شاعر بخش اعظم زندگی خود را در دربار پادشاهان و شاهزادگان و امیران گذرانده، . دهد رسوم مردم روزگارش می

های کیفری و مجازات در اختیار ما ینآی اری،های مذهبی،سوگوینو آداب درباری، آیۀ د آیین پادشادیوان او اطالعاتی وسیع در مور
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و احاطه او بر علوم و مسائل اعتقادی و اجتماعی و آداب و رسوم مردم که ۀ ارتباط شاعر و نیز آگاۀ دهند این اطالعات نشان. گذارد می

و سبب آشنایی ما با خلق، . دنظم کشیده شۀ باشد که با تجربیات و ذوق فراوان او به رشت اند، می با او در یک دوره زمانی زیسته

 .شود خوی، رفتار، روابط اجتماعی و آئین های متداول آن زمان می

 معرفی امیر خسرو دهلوی وآثار او

الدین و مکنی به ابوالحسن بوده و پدر او از  ملقب به یمین الدین محمود دهلوی، خسرو الشعرا، بلخی، امیرخسرو بن امیر سیف

الدین سرباز بلخ و از  پدرش سیف. آباد است متولد شد پور پتیاله که در کنار گنگ مومن 634در سال ص وی . ترکان نواحی بلخ بود

الدین معروف به نظام  پدرش او را به شرف دستبوس نظام. امیران ترک الچین بود و مادرش دختر عمادالملک از محتشمان دهلی بود

در سن هشت سالگی . تا پایان حیات ارادت خود را نسبت به آن پر حفظ کرد اولیا که از بزرگان مشایخ چشتیه بود رسانید و خسرو

خسرو در همان کودکی از آغاز تحصیل، به شعر . عمادالملک نیای مادرش او را در کنف حمایت خود قرار داد. پدرش را از دست داد

امیرخسرو پس از درگذشت عمادالملک به دولت . پرداخت های شاعران می و ادب اشتیاق و ولع تمام داشت و به مطالعه و تتبع دیوان

خان معروف به ملک چهجو پیوست و محفل شاه را که با شعر سرایی چنان گرم کرد که مورد لطف و عنایت  عالءالدین کشلی

صرالدین خان را برانگیخت و سبب شد که امیرخسرو بدان آستان پا ننهد و پس از آن نا شاهزاده قرار گرفت و این امر حسادق کشلی

بغراخان از او استقبال گرم نمود و امیرخسرو محفل شاهزاده را با حکایات دلنشین رونق بخشید پس از آن امیرخسرو به زادگاه خود 

پس از آن . دار یافت الدین را شنید نزد او به ملتان شتافت و در آنجا خطاب مصحف قا آن نصره بازگشت و وقتی آوازه شاعرنوازی ملک

ه دربار معزالدین کیقباد و پس از آن در دربار جانشین وی فیروزشاه، شغل رسالت و ندیمی یافت و در نزد او بسیار عزیز امیرخسرو ب

 .بود

پس از اینکه عالءالدین خلجی عموی خود فیروزشاه را از میان برد به شاعران عنایت و توجه خاص نمود و به خصوص در 

الدین تعلق امیرخسرو در حین مراجعت به دهلی از سفر  غیاثۀ ن خلجی در دوران پادشاپس از عالءالدی. تربیت امیرخسرو کوشید

یافت و به محض شنیدن این خبر سراسیمه به دهلی شتافت و سر بر آستان تربت ۀ الدین اولیا آگا نظام  بنگال از وفات پیر خود شیخ

چشم از جهان فرو بست و در  123ذیقعده  23د تا اینکه در شیخ نهد و پا از دربار کشید آن چه از هستی داشت پا بر سر آن نها

 .حریم مراد خود به خاک سپرده شد

 آثار

 :بخش است 3دیوان اشعار امیرخسرو مشتمل بر 

سالگی را در آن گرد  43اش تا سن  نخستین دیوان وی که ظاهراً به پیروی از سعدی، اشعار دوران کودکی: الصغر تحفه .4

الدین اولیا را مدح کرده  الدین بلبن و پسرش شیخ نظام ست از قصاید، غزلیات، ترجیع بند و در آن سلطان غیاثآورده است و مرکب ا

 .است

الدین اولیا  سالگی است و در آن قصایدی در مدح شیخ نظام 91تا  21دومین دیوان و شامل اشعار شاعر از : واسطه الحیوه .2

 .ن و سلطان معزالدین کیقباد داردالدین سلطان محمد و پسر بزرگ بلب و نصره

دیوان سوم که خسرو در دیباچه آن از اهمیت و مقام و شعر و دالیل برتری شعر دری بر عربی و برتری لهجه : الکمال غره. 9

هایی را که با خود ابتکار کرده و مختصری در سرگذشت خود سخن رانده و در  پارسی در هند و شرایط استادی، تشبیهات و صفت

الدین اولیا و سلطان معزالدین کیقباد و  وان از شاعران بزرگ ایران، مانند سنایی و خاقانی و سعدی و نظامی نام برده و شیخ نظامدی

 .الدین و عالءالدین را مدح کرده است های او رکن الدین فیرورشاه و جانشین جالل

از آن مدح عالءالدین محمدشاه و پسرش و امیران  سالگی تدوین شد که قسمتی 69چهارمین دیوان، در سن : بقیه نقیه. 4

 .دیگر سروده شده و نیز بقیه قصاید و غزلیات خود را درآن گردآوری نموده است
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پنجمین دیوان که شامل آخرین غزلیات، ترجیعات، مراثی و قصاید خسرو است ظاهراً در اواخر عمر توسط : الکمال نهایه. 3

. شاه است الدین مبارک الدین تغلق و نیز در مرثیه سلطان قطب قصاید در مدح سلطان غیاث .آوری و تدوین شده است خودش جمع

 :پنج گنج یا پنج مثنوی امیرخسرو که به پیروی از خمسه نظامی سروده شده است که عبارتنداز

 . رودکه امیرخسرو آن را به تقلید از خسرو و شیرین نظامی و در موضوع همان منظومه س: شیرین و خسرو. 4

 ..سرود 634امیرخسرو این منظومه را نیز به تقلید از نظامی، یعنی منظومه لیلی  و مجنون در سال : مجنون و لیلی. 2

 . سرود( نامه نامه، اقبال شرف)نظامی   رخسرو آن را در جواب اسکندرنامهایست که امی منظومه: آیینه اسکندری. 9

 . جواب هفت پیکر نظامی ساخته استاین منظومه را امیرخسرو در : هشت بهشت. 4

 . به مدت دو هفته سروده شد 634االسرار نظامی که در سال  ایست در جواب مخزن منظومه: االنوار مطلع. 3

رانی، نه فصل یا نه  الفتوح، خضرخان و دول السعدین، مفتاح قران: های دیگری نیز دارد که عبارتنداز امیرخسرو منظومه

 .نامه سپهر،تغلق

 تاب آیین ها در دیوان امیرخسرو دهلویباز

 ین پادشاهیآی

که در اسالم وی ۀ سلطان از اصطالحات دوره غزنوی و سلجوقی به معنی پادشاه است و چنان که مشهور است اول پادشا

آن،  شاه ایران موجودی سرشار از نیروهای ایزدی است و بهترین گواه بر. اند محمود غزنوی است را به لقب سلطان خوانده

ها و احترامات که  قدوسیت شاه ایران از همه محدودیت. آمده است پرستش یا ستایشی است که پس از مرگ از وی به عمل می

ا از وی نیازمند این همه بود، زیر. رسد شد، به اثبات می به قصد حفظ و بزرگداشت نیروهای فوق طبیعی او، به جای آورده می

شرق وظایفی مقرر و معین بود ۀ وظایف او که در پادشا. رفت رامزدا بود، از او انتظارات فراوان میاهو  آنجا که فرمانروای برگزیده

 (12:4941ادی،. ک.)دفاع از مملکت در برابر دشمنان خارجی و حفظ قوانین ایزدی در داخل: شد از نظر اساسی دو قسمت می

 لوازم پادشاهی

تخت سلطنتی پوششی از طال . کرد کیومرث بودۀ کاله را آورد و شا نخستین کسی که آیین تخت و :تخت و اورنگ و تاج

شاه هر جا که . های شیر و مظهر قدرت بود مستقر بود داشت که آن مظهر ابدیت و الویت بود و بر روی چهارپایه که چنگال

و عربی مشترک است و  نامه دهخدا، تخت در معنی اریکه بین فارسی در لغت( 12همان مأخذ،.)همراهش بودۀ رفت تخت شا می

 (دهخدا، لغت نامه، ذیل تخت.)ساختند آن محل جلوس پادشاه است در هنگام سالم که تخت پادشاهان را از زر می

 ای چو پری در دلبری، در حسن خون گشته بری

 

 چند گویی که منم خسرو اقلیم سخن                   

 

                                                                                                4سلیمان بنگری، بر تخت سلطان را ببین ۀ خوا 

                                                     (4344/4) 

 ملک تو، کشور تو، تاج تو، اورنگ تو کو؟

                                                         (6/4) 

 

 

بر سرش                                                     ۀ جمله سر آرند پیش، تاج ش  قطب جهان کاهل ملک خدمتی در گهش

                                                           

4   و عدد سمت راست نشان . نگاه  اخذ گردیده است: ، چ  اول  انتشارات(4941)تمامی شواهد شعری از دیوان غزلیات امیر خسرو دهلوی،: نکته.

 . دهندۀ شماره غزل و عددسمت چپ نشان دهندۀ شماره بیت می باشد
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 (4464/4) 

چتر شاهان به عالمت . دارد چتر آلتی است به شکل نیمکره که شخص یا چیز را از شعاع آفتاب محفوظ می :چتر و طوق

برای حفاظت از آفتاب یا باران نبوده زیرا در زیر سقف و در میان خیمه . های جنگ یا روزهای باد بود نخسروی و شهریاری در میدا

سیاه است و باز زرینی بر فراز آن بوده است ۀ و خرگاه نیز این رسم معمول بوده است و عالمت بزرگی و سروری بوده است چتر شا

 (همان مأخذ، ذیل چتر. )اند گان به گردن آویختهطوق گردنبند و آن اغلب مرصع بوده و سالطین و بزر

 به گرما از سواد چشم من کن

 

                    ها                                                      سیه چتر خود ای سلطان دل 

                                    (42/9) 

 

 طوق شاهان است فتراک تو بر ما سهل گیر

 

                                شرم دار و بر گدایان صاحب فرمان مشو                      

(4661/9) 

که به معنی چوبی است که بر « نس»عبرانی ترجمه شده است، یکی ۀ در قاموس مقدس این لفظ از دو کلم :علم برکشیدن

د باشد که از قماش ترتیب یافته که صورت بر آن نگارن است که به معنی علم یا بیرق می« دجل»زیر آن مشعلی باشد و دیگری 

 کردند  خواستند و این علم را در موقع جنگ یا حرکت شاه بلند می سالطین و امر از خلیفه رایت می

 (دهخدا، لغت نامه، ذیل علم برکشیدن)..استۀ و علم بر کشیدن کنایه از اظهار قدرت و پادشا

 ز عارض طره باال کن که کار خلق درهم شد

 

                                                  علم برکش که بر خوبانت سلطانی مسلّم شد    

(499/4) 

 رسوم پادشاهی

پادشاهان و درباریان از مهم ترین و موثرترین طبقات جامعه بودند که بر آداب و رسوم و آئین و خلق و خوی مردمان 

 .می پردازیمۀ دراینجا به مهمترین رسوم پادشا. دیگر طبقات تأثیر می گذاشتند

. کرد تا بتواند از آن عواید استفاده کند پادشاه یا خلیفه زمینی را که دارای عواید بود به شخص معین واگذار می :اقطاع

این عمل را اقطاع . کرد تا از عواید آن استفاده کند پادشاه زمینی را که دارای درآمد بوده است به فردی کشوری یا لشکری واگذار می

خلفا معمول ۀ شد و این رسم در دور دار یا مقطع نامیده می شد اقطاع به او واگذار می و زمین را قطعیه و کسی که زمین

 (63:4933انوری،.)گردید

 به اقطاغ تو دل را خاص کردم

 

که جان را هم در آن داخل نگویم                                                      

(4243/3) 

بار دادن را ترتیبی باید، اول : نامه آمده در سیاست. حضور پادشاهان و بزرگان را گویند ورود بهۀ بار دادن اجاز:  بار دادن

چون همه به یک جا درآیند، میان وضیع و شریف فرقی . خویشان درآیند، پس از آن معروفان، پس از آن دیگر اجناس مردمان

از ... کسی را که خوانند، عالمتش آن بود که پرده فرو گذارند و نشان بار آن باشد که پرده بردارند و نشان آنکه راه نبود جز. نباشد

ها پوشیده ماند و لشکر آزرده شوند، رعیت در رنج افتند  تنگ باری پادشاه کارهای مردم فرو بسته شود، مفسدان دلیر گردند و احوال

 ( 246:4919شعار،.)باری نیست و هیچ ترتیبی پادشاه را بهتر از فراخ
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اعتماد )ها کرد سی پس از فیروزی گشتاسب بر ترکان او به پایتخت آمد و بار داد و آنگاه به سپاهانش بخششدر شاهنامه فردو

 (944:مقدم،آئیین شهریاری در ایران بر بنیاد شاهنامه، بی تا

 چند بار هجر بر جانم نهی

 

                       بر درش چون عاشقان را بار نیست                                                

                                            (236/41) 

ای که نشاط انسی افتد، یک یا  اندر هفته. حضور به همگان را دادن را بار عام گویندۀ به نزد پادشاهان و بزرگان اجاز  :بار عام

را بازندرند و ایشان را آگاه کرده باشند که روز آمدن ایشان است و دو روز عام باید داد، تا هر که را عادت رفته است درآیند و کسی 

روزهایی که جای خاص باشد، آن قوم دانند که جای ایشان نیست، خود نیایند؛ تا بدان حاجت نیفتد که یکی را بار دهند و یکی را 

 (244:4919شعار،.)بازگردانند

 زدگانم، بخوان که پیش ملک میان غم

 

            که بار عام شود                                                     فقیر نیز بگنجد  

                                           (4142/4) 

در تاریخ بیهقی چاپ . کردنۀ تظلم، نالیدن و فریاد کردن و شکایت کردن از ظلم و ستم کسی و دادخوا :تظلم و دادخواهی

 «.فرستد سوگند خورد که هر کس از علی تظلم کند آن کس را نزد وی می... »: ده استآم 429ۀ ادیب صفح

 سبک سوار من از کوی فتنه سر بر کرد

 

 چو شب سلطان بیدار است، خسرو داد خود بستان

 

 فغان به شهر، تظلم به داور آمد باز  

                                        (4424/9) 

 شد، کسی دادت نخواهد داد که فردا روز خواهد

                                                            (444/4) 

دادند و این لفظ شامل خلعت، القاب  آنچه پادشاهان و سالطین برای اظهار عاطفت و بزرگداشت به کسی می:  تشریف دادن

تشریف، شرف دادن، در اصل هر نوع بخشش از جانب »: ت شمیسا آمدهدر فرهنگ اشارا. شده است استفاده از برخی اشیا میۀ و اجاز

شده است، ولی بیشترین مفهوم این کلمه در  شده است و حتی لقب و عنوانی که به کسی داده می پادشاه یا خلیفه به کسی داده می

در : نویسد دکتر انوری می. «شده است یای که از طرف سلطان به افراد داده م ترین مفاهیم آن جامه زبان فارسی و یا یکی از رایج

وقتی محمودبه هندوستان بود و از آنجا بازگشته بود و روی به غزنین نهاده، مگر »: خوانیم در چهار مقاله می. معنی اول یعنی خلعت

بفرستاد که فردا باید در راه او متمردی بود و حصاری استوار داشت و دیگر روز محمود را در منزل بر در حصار او بود پیش او رسولی 

اصل « .اند کرده که پیش آیی و خدمتی بیاری و بارگاه ما را خدمت کنی و تشریف بپوشی که در بالد اسالم از غیرمسلمانان اخذ می

و هر خردمندی که فطنتی »: خوانیم در معنی دوم یعنی لقب در تاریخ بیهقی می. لفظ ظاهراً آرامی هالک و یا پهلوی خراگ است

خواجه )تر باشد و وی  تواند دانست که حمید امیرالمؤمنین به معنی، از نعوت حضرت خالفت است و کدام خطاب از این بزرگدارد 

« .به روزگار مبارک امیر مودود رحمه اهلل علیه یافت( نعت حمید امیرالمؤمنین)این تشریف ( سعید عبدالغفار فاخربن شریف

 (26:4933انوری،)

 ان قبا بکشیک تار بهر پرسش من ز

 

                                    تشریف پادشاه به پشت گدا رسان                                                      

                                          (4316/9) 

شد و به هنگام به تخت  نواخته می ای بزرگ است که روزی چند بار در درگاه پادشاهان نوبت نقاره: نوبت پنجگانه زدن

گویند تا زمان قبل از سلطان . زدند و مجازا به معنی به اقتدار رسیدن است سه یا پنج نوبت میۀ نشستن پادشاه برای اعالم این پادشا

 .اند سنجر سه نوبت و پس از او پنج نوبت زده

                                              روز              نوبت ملک پنجگانه  بار ده تا به دولتت بزنم

                                  (4494/1) 
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 ین باده نوشیآی

شرابی که خام برآورده . آورد اند، چه باده غرور در سر می آن را باده نیز نامیده. ، معرب آن بادق است(Batak)باده در پهلوی 

دهخدا، . )کنند و این منسوب به باد است چه باد غرور را گویند و خوردن شراب نیز غرور آورداستعمال کنند و بر نیز عرق اطالق 

به هر حال یکی . کنند کنند و برخی آن را نکوهش می برخی آن را ستایش می. در باب نوشیدن باده دو عقیده وجود دارد( ذیل باده

گشت، پیروزی در  ای آغاز می نشست، کار تازه نو به تخت میۀ ید، شارس ای می های باستانی میگساری است، زمانی که مژده از آئین

گشودند، رسم بر این بوده که مهمانها به  کردند و به یاد بزرگان و پادشاهان لب می  نوشی می ها باده آمد و در جشن جنگ به دست می

 (246:های ایران باستان، بی تاها و رسماعتماد مقدم، آیین.)نوشیدند د را مییاد خداوند خداوند خانه جام خو

نوشی رسوم  باده. نوشیدند میۀ در مجلس شاهان معموالً، به یاد پادشاه و ولیعهد و سپس به یاد مهتران کشورهای شاهنشا

نوشی بخش مهمی از ادبیات را به  باده. خاصی دارد که در میان اقوام مختلف متفاوت است و هر قومی ملزم به رعایت آن رسوم بودند

مطالب بسیاری از خود به جا .. .نوشی، انواع باده و ظرف باده و خود اختصاص داده و شاعران و نویسندگان در مورد آداب باده

 .نوشی آداب خاصی دارد که ما در این پژوهش آدابی را که امیر خسرو در این دیوان آورده بیان خواهیم کرد باده. اند گذاشته

 .نوشیدند شدند و شراب می ه نوشی داشتند در مکانی به نام میخانه یا میکده جمع میدر گذشته آنان که عادت به باد

 بس پیر خرابات که دیدم به شفاعت

 

 ها بس که دیوانه گشتم به میخانه          

 

 هر که را دادند مستی در ازل             

 

                    تا بازگشادند در میکده دوشم                                      

                               (4432/9) 

 مرا دیو گیرد چو زو دور باشم

                                      (44423/4) 

 تا ابد گو خیمه در میخانه زن

 

                               (4366/9) 

 .و نقل همراه بودنوشی معموالً در بوستان با موسیقی و نردو شاهد  باده

 حضور و شادی و محبوب من بود خسرو

 

 بیا که تا به چمن در رویم و بنشینم

 

 پس از این ما و شراب و چمن و مشتی چند

 

 به بوستان منم امروز مجلسی و گلی

 

 یکی شراب و دوم ساقی و سوم محبوب                                                     

                                        (43/1) 

 به بوی گل به کف آریم جام گلبو را 

                                                 (43/6) 

 دل و دین را به سر شاهد و صهبا کرده

                                                   (4123/4) 

 روانه کرده میی چون گالب در سایه

                                                   (4163/1) 

 .خوردند نقل و کباب بود از چیزهایی که همراه می، می

 دهد ساغر الله هر زمان باد نشاط می

 

                بین که چه موسمی است خوش نقل و می و کباب را                                                      

                                                       (41/2) 
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شد و در هنگام نوشیدن باده به یاد شاهان، بزرگان و دوستان نوش  داخل جام به یک جرعه نوشیده میۀ که بادو مرسوم بوده 

 .شد باد گفته می

 خاست از خواب و شرابم داد و گفت

 

 نوش بادا بر من و تو شربت عیش، ار چه دوش

 

                نوش کن بر پادشاه کامیاب                                              

                                      (444/41) 

 بر تو در می خوردن بر من به دشواری گذشت

                                                (433/3) 

ری از شاعران و برای نوشیدن باده ظروف متفاوت و متنوعی از جهت شکل و اندازه وجود داشته است که نام آنها در آثار بسیا

هم از سفال و نیز از کدوی خشک شده به ۀ خورد و جنس این ظروف از نقره و بلور و فلز و طال بوده و گا نویسندگان به چشم می

های  رفت و دارای نقش ظروفی که از جنس زر و سیم بود معموالً در دربار بزرگان و شاهان به کار می. کردند عنوان ظرف استفاده می

 .بودمتفاوتی 

 دوشم، شاید که خیال توۀ من می زد

 

 جان خسرو مگر به وقت صبوح

 

       امروز به یک ساغر، مستانه کند ما را                                                      

                                                     (6/6) 

 همچو سافر برآمد از غم خُم

                                                     (4414/1) 

« باکوس»یونانیان اقتباس شده و به « افشانی باده»فشانی بر خاک در شعر فارسی از رسم  جرعه :ریزی فشانی و جرعه جرعه

ای از شراب از زمین  شمهالنوع در تئوس چ اند که هنگام تولد این رب های یونانی آورده در داستان. النوع شراب منسوب شده است رب

چون . زمین را پدید آورد( ای مشروب خدایان افسانه)نکتار، ( Nectar)جوشید و وقتی او بزرگ شد مو را کاشت و از آن نخستین 

 به خاکیان تسلیم« باده»های نباتی را به نام  ترین عصاره دهد و لطیف کردند که به وساطت خاک بار می آسمانی تصور میۀ مو را گیا

افشانند و به عبارت دیگه  ای بر خاک می خداوند شراب، هنگام نوشیدن آن جرعه گذاری از عطیه رو به عنوان سپاسکند، از این  می

های مختلف به جا مانده از این  در نقشه. نخستین کسی که این رسم را جاری ساخت دیونیسوس بود. کردند ای نثار می هدیه

ریزد و یونانیان به تقلید از خدای خویش این رسم را در  از آن شراب میۀ شود که گا دیده می النوع اغلب ساغری در دست او رب

 (4ج 421:4964معین،.)مورد همه مشروبات معمول داشتند

 13ۀ ادی در صفح.ساموئیل که. این مراسم قدیمی نزد ملل باستان چون یونانیان، آشوریان، یهود و دیگران سابقه داشته است

 .آورد فشانی را شاه شخصاً به جای می ای به نام ترموپیل مراسم جرعه شهریاری در شرق آورده که در منطقهکتاب آئین 

 نوشیم می و بر سر خود جرعه فشانیم

 

 من خاک پای مستی کانجا که ریخت جرعه

 

 می ریزۀ چو می خوری به سرم نیز جرع

 

                                    هر جای که جرعه چکد آنجا نتوان شست                     

                                             (491/6) 

 لغزید پای رندان صد صاحب کرم را

                                                      (94/2) 

 که مردمی نبود باده نوش تنها را

                                                      (46/4) 

مرغ  گذاشتند که تقریباً شبیه به جای تخم دانی می خواری در کنار هر کس جرعه در مجالس باده :جرعه نوش و دردخوار

به این . نوشیدند خدمه به جای آن که دردها را خالی کند، می. بوده تا دردته پیاله را بعد از نوشیدن باده، در درون آن خالی کنند

 (2ج142:4911شمیسا،.)گفتند نوش یا دردخوار می نوشیدند جرعه ها را می دان ه که درد درون جرعهگروه از خدم
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 دلم به صحبت مستان و شاهدان خو کرد

 

 نوش مجلس خوبان به باده خوردن، ما جرعه

 

 خورند از چشم تو عشاق تو خون تیره می

 

 دردنوشی، جانفروشی در خروش

 

     ر مجوی                                                    نشان تقوی از این رندِ دردخوا 

                                              (4434/2) 

 ای که خورده سر بر زمین نهاده هر جرعه

                                                         (4149/9) 

 نوش باد این می به یاد دردخواران ترا

                                                           (21/4) 

 ای بیکسی بی کار و بار افتاده

                                                       (4119/3) 

ه به سالمتی آن است که با معشوق و به یاد دوستان باده نوشند که معادل امروزی آن این است ک :دوستگانی و دوستکامی

دهخدا، لغت نامه، .)پر از شراب که کسی در نوبت خود از روی صدق و صفا به دیگری دهدۀ نوشم و نیز پیال می( یا فالن کس)تو 

 (ذیل دوستکامی

 شکر غم به تو گویم کز دولتش همه شب

 

 یاد داری که از این پیش ز لطف

 

 نبود فسردگان را سرد دوستکامی ما

 

 

                 ، با دل به دوستگانی                                                     با دیده در شرابم 

                                          (4311/1) 

 دادی باده بر یاد خودم می

                                                 (4466/6) 

 که ز خون دیده باشد می عاشقان مستت

                                                (246/1) 

 

ای  های گازدار بوده و در کوزه فقاع از مشروب. در فرهنگ فارسی معین شرابی است که از جو و مویز و جز آن گیرند فقاع

یخ ۀ ماندن در قلیاند و برای خنک  کرده پوشانده و محکم می روی کوزه را با پوستی می. شده است سنگین نگهداری می

در . اند کشیده کرده و فقاع را با گاز آن از سوراخ پوست درمی اند و هنگام خوردن پوست در کوزه را با میخ سوراخ می خوابانده می

فقاع . گشودند افتاد روزه را با آن می هایی که ماه رمضان در تابستان می مذاهب اهل سنت، این مشروب حرام نبوده و حتی در سال

 (دهخدا، لغت نامه، ذیل فقاع.)اندن کنایه از الف زدن و تفاخر کرد استگش

 به نوحه کرد لبالب لبان خسرو را

 

                    فقاع از آن لب شیرین گشاد تا روزه                                                     

                                         (4132/1) 

 

  یین سوگواریآ

بسیار باال دارد و از دغدغه های اصلی ذهن او به حساب می آید و ۀ در اندیشۀ امیر خسرو دهلوی، جایگاۀ مرگ و مرگ آگا

خاکسپاری و آداب سوگواری و رعایت ضوابط آن برای مردم آن روزگار آنقدر حائز اهمیت بوده است که گاه افراد پیش از مرگ به 

گیسو بریدن  ،کندن مو و خراشیدن صورت. کرده اندن مراسم توصیه های اکید و جدی میبرگزاری ای ۀشیو اطرافیان خود در مورد

از .... فتن وگریه و زاری و به خود شکنجه دادن، جامه کبود پوشیدن و کاله از سر گر ،و بر میان بستن، کبود کردن بدن یا چهره

 . های سوگواری بوده استشیوه ه

کند، یا فرد یا  است که به موجب آن، شخص مالی را برای زمانی بعد از فوتش به دیگری تملیک میعملی  :وصیت کردن

 .کند افرادی را پس از فوتش مامور انجام کاری می
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 مردم از غم، وصیتم این است

 

            که ز دل خون من بجویی و بس                                                      

                                        (4441/9) 

خواندند تا به آن شخص  گرفت، برای او سوره یاسین می چون کسی در حال مرگ و احتضار قرار می :سوره یاسین خواندن

 .آرامش دهد و جان کندن او را آسان کند

 چند گویی لب به دندانت گزم

 

                                                                                    ۀ د در دهان مرده یاسین می 

                                          (4461/3) 

 

پوشانند و دفن  ای سفید است که جسد مرده را با آن می کفن پارچه :کفن کردن و تابوت در گوشه مسجد گذاشتن

ها در  گذارند و فرهنگ انصار است و صندوق چوبی است که مرده را قبل از دفن در آن میتابوت تلفظ قریش و تابوه تلفظ . کنند می

 (2ج 4243:4964خرمشاهی،.)نظر دارند اختالف« تبت»یا « تبه»اصل این کلمه که از 

 .شد مسجد گذاشته میۀ معموالً تابوت در روستاها و شهرهای قدیم بعد از دفن میت در گوش 

 باد گلبوی چمن گرمی بپوسم در کفن، ای

 

                    رود                                                      آن جانفشانی خاک من کان سرو رعنا می 

                                                  (644/3) 

 مسجدۀ پس از مردن منه تابونم اندر گوش

 

       بران کن                                                     ببر آن هیمه را در کار آتشگاه گ 

                                                  (4314/3) 

بعد از نماز میت . قبر که میت را در آن، جا دهند و منظور همان قبر استۀ لحد شکاف به درازا در یک کران :تدفین و لحد

اولین قبری که حفر شد . کنند پوشانند و قبر را با خاک پر می ته و بعد از تلقین عقاید حقه لحد را با خشت میمرده را در قبر گذاش

دانست چگونه جسد را پنهان سازد و چون شایستگی دریافت وحی را نداشت خداوند دو  قابیل بود، قابیل پس از قتل برادر چون نمی

تند و یکی دیگری را کشت و با منقار خویش گودالی برای کالغ مرده حفر کرده و بدن کالغ سیاه فرستاد، که با هم به جنگ پرداخ

 .آن را زیر خاک پنهان ساخت و بدین ترتیب قابیل با حفر قبر برادر را دفن کرد

 خفتن نه تنها در لحد راحت بود، فریاد از آن

 

                                               خوابی که از دور دوستان مشتاق را تنها بود                        

                                                (613/3) 

عبرانیان را عادت بر این بود . کردند قراری جامه را پاره می معموالً سوگواران از روی بی :جامه دریدن و گریبان چاک زدن

در شاهنامه هم وقتی کیکاووس از مرگ سیاوش آگاه شد، . کنند لباس خود را پاره میکه با نهایت غم و اندوه بر میت بگریند و 

 .هایش را درید و از تخت به خاک نشست جامه

 درم           جامه     تو      غم     در     زیم   تا 

 

 بر آن گل رخ چو راهم نیست، سوی باغ خواهم شد

 

          است                                                        کفن    نوبت    مرگ     پس     وز  

                                          (961/4) 

 به یادش پیش هر سروی گریبان چاک خواهم زد

                                                       (462/2) 

عضی مواقع موها از دیگر مراسم شکنجه دادن در سوگواری خراشیدن رو و مجروح کردن بدن است و نیز در ب :کندن رو و مو

با این همه . شده و به عنوان اختراع شیطان در نظر گرفته شدهۀ بیان آهنگین عزاداری صادقانه در آیین زرتشتی جدا ن. کندند را می

 (64:4911ویدن گرن،.)های شرق رسم داشتند که به صورت آیین مذهبی گریه کنند و خود را بزنند و موهایشان را بکنند ایرانی



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

418 
 

 اق خون گریند و رو و مو کنندبر درت عش

 

         چو زنان از گرمی دل شعله ماتم کنند                                                      

                                                  (631/4) 

خوان را برای این  زنان تعزیهۀ ست و گاکه از رسوم معمول در مشرق زمین ا. و آن گریستن به آواز بلند است :مویه کردن

به استصواب صوت ۀ کردند و با فریاد کشیدن و شیون و حرکات وحشیانه و گا کردند و همواره شخص میت را مدح می کار اجیر می

 (941:4943هاکس،.)موزیک سوگواری خود را اظهار نمایند

 با دل خویش درد خود گویم

 

                                                  مویه بر سوگوار خویش کنم         

                                              (4464/2) 

فاتحه سوره اول قرآن کریم، دارای هفت آیه است و در نماز و مجالس سوگواری برای آمرزش گذشتگان و : فاتحه خواهی

خوانند و به  شوند و فاتحه می وقتی مرده را به خاک سپردند دور قبر جمع می .شود و منظور همان سوره حمد است اموات خوانده می

 .گویند کسان مرده تسلیت می

 خوان است خلق، سوی سرایش که هست فاتحه

 

    خاک شهیدان عشق کهگل دیوار تو                                                      

                                               (4611/4) 

که نمادی از وجود )گالب جوشانده و تقطیر شده گل سرخ و آب است و جنبه تقدس گالب  :گالب ریختن بر سر عزاداران

امروزه . توان دید را در رسم گرداندن گالب در میان حاضران، در مراسم بزرگداشت روح در گذشتگان می( است( ص)حضرت محمد 

مسجد یا در منزل یا بر کف زمین ۀ ای که در وسط نمازخان معموالً بر شال ترمه –سمی، گالب را در گالبدان در ایران در چنین مرا

آنها به . شود دان در میان حاضران گردانده می گالب. دهند های گل قرار می های خرما و حلوا و گلدان در کنار ظرف -شود پهن می

 (436:4944انصاری،.)خوانند ای می د و برای شادی روح در گذشته فاتحهریزن نیت تبرک آن را به صورت و جامه خود می

 ای باید چون گریه کنم، چشمم، ماتمکده

 

    تا بر سر همدردان ریزند گالب من                                                      

                                                (4626/3) 

برخی با آرد برنج، حلوا . شود حلوا غذایی است که معموالً با آرد گندم الک شده، شکر و روغن و زعفران پخته می: حلوا دادن

که « احلو»شاید وجود . شود پزند عالوه بر مصرف آن به عنوان غذا، در مراسم عزاداری نیز به عنوان خیرات پخته و توزیع می می

ه عنوان جز الینفک مراسم بزرگداشت روح مردگان در ایران، ریشه در باور کهن مذهبی آن است، ب  گالب از اجزای اساسی تهیه

 (431همان مأخذ،.)هم داشته باشد -ای متبرک به عنوان آفریده –وجود گالب 

 ای زنی چون من روم به تربت من بوسه

 

                                                        ۀ حلوای روح من چو دهی، این چنین د 

                                                (4311/9) 

در . هایی با یکدیگر داشت رفتارهای آئینی مربوط به مردگان به دو سرزمین ایران و هند، شباهت سوزاندن مرده در هند

ها، بزرگان را پس از مرگ بر تلی  و زرتشت در زمان بودا. شود فرهنگ ودایی هند سوزاندن و به خاک سپردن مردگان هر دو دیده می

 (446:4962بهار،.)سوزاندند و این سوزاندن جسد بعدها امتیاز هر مرد شد از آتش می

رسم سوزاندن زنان همراه با .هیزمی که برای سوزاندن شوهر گرد آمده دراز بکشدۀ ای بر پشت سوزاندن جسد شوهر لحظه

حتی اکبر شاه قدرتمند هم نتوانست آن را . ان هند، به رغم تنفر مسلمانان، رواج یافتسلسله تیموریۀ جسد شواهرانشان در دور

اش بسوزاند از این کار  خواست خود را بر توده آتش نامزد مرده یک بار خود اکبر کوشید که نوعروس هندویی را که می. براندازد

 (4ج 361:4963دورانت،.)کم از رواج افتاد های هند با اروپا کم تماسبه هر حال این رسم با . بازدارد، ولی او بر این کار اصرار ورزید
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 ان فدای دوست کن، کم زان زن هندوج

 

 اندر آن مجلس که خود را زنده سوزند اهل عشق

 

 دریغ نیست که سوزند هندوان خود را

 

                                                      ای نهکز وفای شوی در آتش بسوزد خویش را   

                                                    (613/3) 

 ای بسا مرد خدا کو کمتر از هندو زنی است

                                                       (216/1) 

 ز دوستیست که چون سوفات محترمی

                                                        (4342/6) 

 آئین های کیفری وحقوقی

در ایام روزگار دهلوی به دلیل نبودن محاکم قضا و داوری پادشاه عده ای مرتکب خطا و جنایت می شوند اما در هر دوره ای  

از  برای گناهکاران و خطاکاران، شیوه های مختلفی برای اعمال شکنجه و مجازات وجود داشته است دهلوی که خود شاهد بسیاری

این مجازات ها بوده موارد بسیاری را در آثار خود ذکر کرده است البته این عقوبت ها گاه حق  و گاه نا حق بوده است که علت آن 

در . پادشاه می باشد که به هنگام بدبینی به فردی فورا  حکم مجازات و مرگ را صادر می نمودند ۀهم بیشتر، تصمیم گیری عجوالن

 .نوع مجازات های کیفری اشاره خواهیم کرد زیر به بعضی از این

اما دیه یا دیت در فقه اسالمی، مالی . پردازند پولی که قاتل یا اقوام او برای جبران قتلی که اتفاق افتاده می: خون بها و دیه

بها  ارسی خونشود، به ف شود و از جانب کسی که مرتکب قتل یا جرح شده است و به ولی دم پرداخت می که بدل نفس محسوب می

اند و  کرده شود، در عهد جاهلیت اعراب غالباً در مورد وقوع قتل به موجب قوانین قصاص اقدام می و در نزد عوام پول خون خوانده می

کرده است  حدود و میزان دیه بر حسب اوضاع و احوال و به تفاوت ضعف و قدرت قبایل اختالف پیدا می. کردند به دیه قناعت میۀ گا

و دوازده هزار ( پرداختند  برای آنان که دیه به زر می)تفاوت از ده شتر ماده تا صد شتر ماده بود، عمر این تعداد را به هزار دینار و به 

اند و  پرداخته در حقیقت اهل شهر دیه را به ناچار به سیم یا به زر می. برآورد کرد( پرداختند برای آنان که دیه را به سیم می)درهم 

او برای ۀ در قوانین ابتدایی و قرون وسطایی نیز دیه غرامتی بوده است که تبهکار یا خانواد. شده است از بدویان قبول میشتر فقط 

شد، ولی بعدها  میزان دیه در اوایل بر طبق توافق طرفین معین می. او پرداخته استۀ جلوگیری از قصاص، به مجنی علیه یا خانواد

 (مصاحب، دایره المعارف، ذیل دیه.)ار آمدقوانینی برای این منظور در ک

 نوشم که باز از وی زیاده خون بهای خویش می

 

 چشم تو کشت مرا، غم دیت از دل طلبید

 

 ها کنم با تو مرا گفتی، به دست خود عقوبت

 

 صید آن چشم شدم گر کشدم نیست مالمت
 

                                        آید                           های کهن در کار می مرا در سینه غم 

                                             (442/4) 

 تیغ هندو کشد و تیغ مسلمان خواهد

                                                     (134/4) 

 به کشتن راضیم، گر خونبهایم اینقدر باشد

                                                    (491/3) 

 گر بجوید ز ترکان دیت خون شکاری

                                                   (4499/6) 

شد به  اگر از خاندانی کسی کشته می. های همگانی بوده است که از رسمۀ خوا همان انتقام و کینه :خواهی خون

این کین توزی پشت اندر پشت دنباله ۀ گا. نشستند خواستند از پای نمی ود را نمیخاستند و تا کینه خ اش برمی خواهی خون

شد و شهرها ویران  ها ریخته می کشیدند و چه خون خاستند، لشگر می برمیۀ پادشاۀ خوا یافت و هنگامی که برای خون می

 (392:ن باستان بر بنیاد شاهنامه، بی تااعتماد مقدم،آئین ها و رسم های ایرانیا.)رفت ها به تاراج می گردید و دارایی می

 منیکو نیست چشم مست را اغرا به خون چون ن

 

          مرا خود کشته گیر، اما نباید کویمین گردد                                                      

                                                 (441/6) 
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سنگسار شدن است و سنگسار کردن هم یکی ۀ پرستی از جمله گناهانی است که شایست بت  :رستانپ سنگسار کردن بت

پرداختند  دادند و به سنگسار او می را تا کمر در گودالی قرار می( پرست بت)بدین گونه که اشخاص گناهکار . از مراحل قصاص است

 .شود شرکت نمایند ن آن شخص که منجر به قتل او میو برای قصاص کردن او شاهدان و سپس سایر مردم در سنگسار کرد

 پرستی خلقی که سنگسار کنندم به بت

 

             نه صبر آن که ز سنگی بود ز روی برویم                                                      

                                              (4491/4) 

 :عت موسوی قصاص دو بنیاد داشتدر شری :قصاص کردن

 .نگهداری مردم از عواقب و نتایج گناه -

 بر پا داشتن انصاف و داد به توسط مجازات گناهکار بر حسب کردار ایشان و قصاص بر دو بهره بود -

د ترین قسم آن سنگسار است و کشته شدن مقصر موقوف به شهادت دو یا سه شاه اول، مرگ ارزانی یا میراندن، که معمول

دوم، قصاص بدون قتل که بر قواعد مجازات بر پا بود و این مطلب در جایی که ضروری سهواً و عمداً از کسی نسبت به . باشد می

 (663:4943هاکس،.)دیگری وارد آمده بود معمول بود، لکن تعیین قصاص بر عهده حاکم بود

های معتدل  دولت. دهند را زیاد مورد استفاده قرار می قانون قصاص. دارند های استبدادی که قوانین ساده را دوست می دولت

کنند، ولی در کشورهای  های مستبد آن را با نهایت سختی اجرا می پذیرند، اما این تفاوت هست که دولت این قانون را میۀ هم گا

 (242:4962منتسکیو،)نمایند تر و با اعتدال اجرا می معتدل آن را مالیم

 تو خطا شودوقتی اگر ز جان من ناوک 

 

 تو به عتاب حاضری، چون به منت نظر فتد
 

    تن به قصاص درهم معذرت خطای تو                                                      

                                              (4664/4) 

 من به قصاص راضیم، گر ز توام امان بود

                                                            (624/4) 

 آئین ها و اعیاد ملی

مخصوص یا به جهت آنکه حضرت ارحم ۀ به جهت آنکه هر سال مردم به آن عود کنند و بازگردند بر وج« عود»عید از ریشه 

 (391:4966مصفا،.)کند به مغفرت بندگان در این روز الراحمین عود می

 .کنند گیرند و شادی می جشن می و در این روز فرخنده مردم 

 .شد نوشی به جا آورده می ها و اعیاد مراسم باده معموالً در جشن: نوشی عید و باده

 روز عید است به من ده می نابی چون گالب

 

              ام این جان خراب                                                      که از آن جام شود تازه 

                                             (441/4) 

صال یعنی آواز دادن برای طعام خورانیدن یا چیزی دادن به کسی است و با دادن و در دادن، زدن و گفتن : عید و صال دادن

 .شود صرف می

رفته  عالم حوادث به کار میآتش افروختن برای دعوت به میهمانی و ا« صال به تازی آتش است»: نویسد شادروان فرزانفر می

ای خواهان طعام باشد به داللت روشنی آتش  کردند تا اگر گرسنه و دور افتاده های بلند آتش روشن می ها و کوه عرب بر پشته. است

وت به طعام پس این کلمه به معنی دع. اند نامیده می« نارالضیافه»و « نارالقری»این آتش را . آنها حاضر شود و غذا بخوردۀ بر سر سفر

 (4ج 244:4964خرمشاهی،.)و دعوت به نحو مطلق و محلی استعمال شده است

 .شد و نوعی دعوت عمومی بوده است ها داده می و این صال در اعیاد و جشن
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 آب چشمم روز عید از آستانش بازداشت

 

 صالی عیش دهندم مرا که دل جایی است
 

                                                  بازدارد از صال عیدی که در باران بود         

                                          (613/4) 

 چه جای رفتن باغ است وگشتن بستان

                                                   (4696/1) 

 .گفتند خوش به یکدیگر تبریک و تهنیت می  ها به مناسبت این واقعه د و جشندر اعیا : مبارک باد و تهنیت عید

 قدم به تهنیت عید رنجه فرمودی

 

 چون نگوید نازنین من مبارک باد عید
 

        اگر نه من کنم اظهار، درد پنهان را                                                      

                                            (411/9) 

 رریزی کند، دیده گالب افشان بودجان شک

                                                        (613/2) 

 عید و گالب افشاندن

 چرا روایی اشکم به پیش روی تو نبود؟
 

    گالب را بود آخر به روز عید روایی                                                      

                                           (4419/3) 

 

 آئین های ملی

ها را در  جشن.اند و چیهار جشن ذکر کرده ها را تا بییست تعداد آن .است  بوده  در اییران قبل از اسالم بسیار های ملیآیین       

ایرانیان محسوب  گان دو جشن اصلیجشن نوروز و مهر .کنند می  تقسیم  گاهنباری  های ماهانه وجشن های فصلی، ایران به جشن

زیرا در هر .توان به صراحت سخن گیفت نمی مهرگان از رونق افتاده وبرگزار نشده است،  جیشن  زمیانی  این که از چیه .شدند می

 .شده است ر میسلجوقیان برگزا تا زمان هایی که داشته، ونشیب این جشن با فراز .را حفظ کنند  آن اند، کرده  سعی ایرانیان  ای دوره

-جشن .دانند محققان علت آن را اسالمی شدن نوروز می .بسیار گرامی داشته شد از اسیالم نییز  بعد اییرانی،  نوروز بزرگترین جشن

ز ماهانه نی  های روزها،جشن   اسامی هفته به جای با جایگزین شدن .شدند سیبب تیقارن نام روز با ماه خود برگزار می  به  ماهانه  های

 .از یاد رفتند

اینکه کلیه رسوم و آداب غنی ما دستخوش حوادث ناگوار تاریخی شده یگانه رسمی که تا کنون پا بر جا مانده  :عید نوروز

دهند و  کنند و به دیگران گالب و شیرینی می های خود را پاکیزه و رخت نو در بر می نوروز است که هنوز ایرانیان در این عید خانه

در آغاز نوروز شب و روز برابر بوده و هنگام سرسبزی و خرمی باغ و کوهسار . آرایند ای از هفت سین می ند و خوانچهخوان دعا می

ترین جشن ایرانیان از روزگار کهن تا به امروز  این بخش بزرگ. شود تر و تازه می  است و تمام روی جهان از نسیم جان پرور بهاری

تر است نسبت نوروز به جمشید  در تاریخ یاد شده ابوریحان یکی از این علل که نمایان است و برای پیدایش آن علل مختلفی

 .نامیدند« روز نو»داند که سر سال نو، روز هرمزد از فروردین به تخت نشست و مردم برای او شادی کردند و آن روز را  می

در دوران ساسانی هفت سین در . شد گزار میهخامنشی بسیار پرشکوه و طوالنی و توسط رهبری مغان برۀ این جشن در دور

ای  در آغاز اسالم مسلمانان نیز به این عید اهمیت ویژه. شد و مباشران اصلی آن موبدان بودند پیشگاه شاه گسترده می

 (243:4942رضی،.)دادند

ن طلب خیر و برکت همچنیوابستگی اعتقاد مردم به طبیعت و عناصر آن و   دهنده دادند نشان وروز انجام میمراسمی که در ن

ین مزدیسنا علت بزرگ شمردن جشن نوروز از این قرار است، در این روز کیومرث نخستین پادشاه و هوشنگ و در کتاب آی. بود

 .کیخسرو و پور سیاووش به دنیا آمدند

ام نریمان به سرکوبی مردم فریدون کشور ایران را بین فرزندان تقسیم نمود، س. تهمورث دیوان و مردم آزاران را به بند کشید

را به لهراسب بخشید، زرتشت آفریده شد و از سوی اهورا مزدا به ۀ کیخسرو تاج پادشا. آزاران برخاست و سایش کشور را پایدار نمود
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الفت نین بر مسند خامامیه امیرالمؤم  قهبنا بر فر. گشتاسب و کتایون و جاماسب آئین مزدیسنا را پذیرفتند. پیمبری برگزیده شد

 (4:4942خورش دیلمانی،.)غدیر خم روی داده است  نشست و حادثه

 در این موسم که از تأثیر نوروز

 

 عید نوروز که آورد طرب بر همه خلق
 

  جهان نوروزگاری کرد پیدا                                                      

                                          (41/2) 

 شم بد روز مرا موسم باران آوردچ

                                           (112/9) 

 

 

 آئین ها و اعیاد مذهبی

ای که هستند در ماه مبارک رمضان روزه  شود و مسلمانان در هر طبقه روزه از عبادات هم اسالمی شمرده می: عید فطر

نوشی در ایام  در گذشته باده. دهند گیرند و فطریه می اولین روز ماه شوال عیدی می گیرند و بعد از یک ماه از حلول ماه شوال، در می

نوشی و شادخواری  گرفتند و به باده رمضان حرام و ممنوع بود و به محض تمام شدن ماه روزه در عید فطر مردم جشن می

 .داری پرداختند، به خاطر یک ماه روزه می

 ماه روزه رفت رخ بنمود عید

 

 داران باد، ماه روزهمبارک 

 

 عید است و ساقی در قدح جام مصفّا داشته
 

  میر میخانه سر خم باز کرد                                                      

                                    (111/2) 

 بدان مستی فزای هوشیاران

                                            (4343/4) 

 تشنه لبان روزه را شربت مهیّا داشته

                                              (4122/4) 

 .هالل ماه روز اول شوال است که همان هالل عید فطر است و اعالم پایان ماه مبارک رمضان:  هالل عید

 هالل عید جهان را به نور خویش آراست
 

 

       جاست                                                     شراب چون شفق و جام چون هالل ک 

                                              (941/4) 

 

 

از اعیاد بزرگ اسالمی است مطابق با روز دهم ذی الحجه که حاجیان در چنین روزی در منا گوسفند قربانی  : عید قربان

کشند و گوشت آن را بین  ای یک گوسفند یا حیوان دیگری را می معموالً در هر خانه. نامند ی نیز میکنند و این روز را عید اضح می

گذارند نبات را از دهان  در برخی از جاها مقداری قند یا نبات به عنوان تبرک به دهان گوسفند قربانی می. کنند مستحقان توزیع می

آنها که هنگام ۀ گذارند و گا در شاهرود به دست و پا و پیشانی گوسفند حنا می .کنند حیوان درآورده آن را بین حاضران تقسیم می

با این باور که دستشان در طول سال ریش ریش نشود و نیز . برند ذبح حیوان حضور دارند، سرانگشتان خود را در خون او فرو می

 .زنند برای دفع چشم زخم خون به پیشانی خود می

 جانان بود فرخ آن عیدی که جان قربانی
 

          خرم آن جانی که پیش نیکوان قربان بود                                                      

                                            (613/4) 

معشوق جان خود را داند که در آن جان قربانی معشوق کند، اینکه عاشق برای  در این بیت شاعر آن عیدی را فرخ می :نکته

 .کند از مضامین پرکاربرد اشعار شاعران است قربانی می

 رخ چو عید تو دل برد بهر قربان را
 

     از این نشاط به یک جا دو عید شد جان را                                                     

                                             (411/4) 
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 ردن برای سوزاندن چراغ در مشهدنذر ک

نذر در فقه عبارت از آن است که شخص انجام دادن عملی یا ترک آن را برای سپاسگزاری یا دفع بال یا مجازات نفس بر خود 

 .الزم شمارد و با خدای خود عهد بندد

د، نذرکننده در نذر خود اول نذری که در کتاب مقدس مذکور است نذر یعقوب است که هنگام فرار خود بر خود واجب کر

 (413:4943هاکس،.)آزاد است

بستند که  های دیگر یا خداوند پیمان می های دیرین ایرانیان باستان است، برای به دست آوردن پیروزی یا کامیابی نذر از رسم

 .اگر کامیاب گردند کارهایی خاص انجام دهند

کند، یا جنسی یا مبلغی را به نیت روا شدن  واجب می.. .قرآن وامروزه شخص در نذر برای خود روزه، صدقه، طعام، خواندن 

کنند که به امید رسیدن به مقصود خود و حاجت روایی  ای نذر می عده. کند حاجت به زاهد و یا به تربت اولیا و امامان پیشکش می

 .ه بیانگر این عقیده استنامه دهخدا درآمد چراغی را به سر مزار روشن کنند و شاید ترکیب چراغ نذر هم که در لغت

 پروانه که جان را به سر شمع فدا کرد

 

 بهر این حاجت که بوک آیی شبی بر من چو شاهی
 

  در مشهد خویش از تن خود سوخت چراغی                                                      

                                                    (4329/6) 

 ها به هر مشهد چراغی نهم از سور دل شب می

                                                           (4314/4) 

 گیرینتیجه

کشور ما ایران مهد تمدن و فرهنگ غنی چندین هزار ساله است که توانسته است تأثیری زیادی بر فرهنگ کشورهای 

اند عمل کرده از جمله این  نوان الگویی برای دیگر اقوام که در همسایگی ایران بودهامپراطوری ایران به ع. همسایه داشته باشد

 . ها، تأثیر بر شبه قاره هند بود که اشتراکات بسیاری در میان فرهنگ دو ملت ایران و هند وجود دارد تأثیرگذاری

د که بعدها جدا شدند و نیز حمله گسترده باشن ها از یک نژاد که همان آریایی است، می ها و ایرانی علت این است که هندی

باشد که سبب شد در اثر مجاورت و  ها به هند و سکونت در آن کشور از دیگر علل آن می محمود غزنوی و ورود بسیاری ایرانی

 .نزدیک و نیز ارتباط این دو قوم بسیاری از باورها و سنن آنها با هم مبادله شود و از یکدیگر تأثیر بپذیرند

ها و رسومی که در عصر امیر خسرو دهلوی و در میان مردم وجود داشته انعکاس داده شده ینن پژوهش بسیاری از آیدر ای

ها و باورهای  در این پژوهش از اندیشه. ها را در قالب نظم به خواننده منتقل نموده است است و شاعر این تجربیات، تفکرات و اندیشه

اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و سیاسی مردم و همچنین رسوم و تجربیات آنها بحث و گفتگو  مردم در مورد مسائل مختلف و زندگی

 شد

یابیم که بسیاری از آنها به ما رسیده است و  شویم و می ها و سنن آن دوره آشنا میبررسی این پژوهش با بسیاری از آیین با

ها تغییر کرده، بخشی از آنها از بین رفته ینکه بخشی از این آیکنیم  مشاهده میهمچنین . اشتراکات زیادی در بین آنها وجود دارد

 .    و نیز چیزهایی به آنها افزوده شده است
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 .طهوری  ابخانهانتشارات کت: غزنوی و سلجوقی، تهران  ، فرهنگ اصطالحات دیوانی دوره(4933)انوری، حسن،  -

 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: ران، تاریخ عطر در ایران، ته(4944)انصاری، شهره،  -

کل نگارش وزارت فرهنگ   فردوسی، انتشارات اداره  هنامه،  آیین شهریاری در ایران بر بنیاد شا(تابی)اعتماد مقدم، علیقلی، -

 .و هنر

انتشارات اداره کل نگارش : هرانفردوسی، ت  رانیان باستان بر بنیاد شاهنامههای ای ، آیین و رسم(بی تا)اعتماد مقدم، علیقلی،  -

 .وزارت فرهنگ و هنر

 . انتشارات توس: نخست تهران  ، پژوهشی در اساطیر ایران، پاره(4962)بهار، مهرداد،  -

 . انتشارات توس:  ای، تهران فریدون بدره  های پریان، ترجمه ای تاریخی قصهه ، ریشه(4914)پراپ، والدیمیر،  -

 . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش: نامه، تهران ،  حافظ(4964)خرمشاهی، بهاالدین، -

 . انتشارات اقبال :های باستانی ایران، تهران ، جشن(4942)خروش دیلمانی، علی،  -

 . انتشارات ققنوس: نامه، تهران، گزیده سیاست(4919)شعار، جعفر،   -

 . انتشارات فردوسی: ارسی دوره دو جلدی، تهران،  فرهنگ اشارات ادبیات ف(4911)شمیسا، سیروس، -

 .انتشارات دانشگاه تهران: ، چ دوم از دوره جدید، تهران(جلدی 43)نامه، دوره کامل  ، لغت(4911)دهخدا، علی اکبر،  -

 .انتشارات نگاه: ، دیوان امیر خسرو دهلوی، چاپ اول، تهران(4941)دهلوی، امیرخسرو،  -

پور،  احمد آرام، پاشاهی، امیرحسین آریان: تاریخ تمدن و مشرق زمین گاهواره تمدن، مترجمان ،(4963)دورانت، ویل،  -

 .سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی: تهران

 . انتشارات بهجت: های ایران باستان، تهران ، گاهشماری و جشن(4942)رضی، هاشم،  -

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ای، تهران ترجمه فریدون بدره ، آیین شهریاری در شرق،(4941)ادی، ساموئیل، . ک -

 .انتشارات معین: ، تهران4،  مجموعه مقاالت، به کوشش مهدخت معین، ج (ش 4964)معین، محمد، -

 .انتشارات امیرکبیر: ،  روح القوانین، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی، تهران(4962)منتسکیو، -

 . مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: رهنگ اصطالحات نجومی، تهران،  ف(4966)مصفا، ابوالفضل، -

 .انتشارات امیر کبیر: ،  دایره المعارف مصاحب، تهران(4943)مصاحب، غالمحسین،  -

 .انتشارات آگاه ایده: منوچهر فرهنگ، تهران  های ایران، ترجمه ، دین(4911)، ویدن گرن، گئو -

 .انتشارات طهوری: مؤلف، تهران  موس کتاب مقدس، ترجمه، قا(4943یخورشید)هاکس، جیمز،  -
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 ادبیّات فارسی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی سایر دروس
 اصغر نوذری

 های استان ایالمکارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دبیر و مدرّس دانشگاه 

  چکیده

های درس و هم اندیشی سایر گارنده با فضای کالسملموس بودن ندر این مقاله که بیشتر فرازهای آن حاصل تجربه و 

پرداخته شده  -و در واقع زیر بنای ساختمان عظیم علمی -همکاران در این موضوع بوده به تأثیر ادبیّات به عنوان مادر سایر علوم 

های ادبیّات در تقویت قدرت در این مقاله به نقش مهارت های زبانی به ویژه مهارت خواندن و نوشتن به عنوان مهمترین مؤلفه. است

به عنوان ... داستان، نمایش و ،نگارنده به تأثیر شعر، تمثیل، طنز. فهم و درک به منظور یاددهی و یادگیری بهتر اشاره شده است

و  ادبیّات در تلطیف روح و روان و شکل دهی شخصیّت آدمی و چگونگی تعامل وی با هم نوعان در نظام روابط و مراودات اجتماعی

در دیگر سطرهای مقاله به نقش نمودهای زبانی به ویژه . بهبود و اصالح آن و اصول مناسب آموزش و یادگیری تأکید نموده اند

در حقیقت . گفتار، خط و نوشتار به عنوان ابزارهای اصلی و عملیاتی آموزش و یادگیری بهتر و تأثیر مناسب تر اشاراتی شده است

ر جایگاه خویش از آن بهره بگیریم بدون تردید رافع خیلی از موانع و مشکالت سر راه تحصیل و تعلیم ما این ادبیّات است که اگر د

 .خواهدبود  -به عنوان معلّمان و متعلّمان-

 پیشرفت تحصیلی، یاددهی، یادگیری، ادبیّات، زبان: هاکلیدواژه

 :مقدمه

برده می شود و یکی از مهم ترین عناصر وحدت بخش در میان ملّت  از زبان و ادبیّات فارسی به عنوان رمز هویّت ملّی ما نام

در مدارس « زبان رسمی و زبان آموزش»به طوری که در اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی بر این زبان به عنوان . ماست

در مواد درسی مربوط به آموزش  بنابراین، توجّه به چگونگی آموزش مهارت های زبان فارسی در مدارس نه تنها. تأکید شده است

زبان مانند خواندن و نوشتن، جمله سازی، امال و انشا حائز اهمیّت است بلکه در چگونگی آموزش مواد درسی دیگر از جمله ریاضی، 

 .نقش اساسی ایفا   می کند.. .علوم تجربی، علوم اجتماعی و دینی و

یادگیری است به  -یکی از مهم ترین ابزارها در فرآیند یاددهی« زشزبان آمو»درواقع اکنون به روشنی آشکار شده است که 

طوری که ضعف و قوّت دانش آموزان در هر کدام از مهارت های سخن گفتن، گوش دادن، خواندن و نوشتن به طور مستقیم در 

 .تضعیف یا تقویت یادگیری همه ی درس ها تأثیر دارد

ا به ویژه مهارت های سخن گفتن و گوش دادن اساس یادگیری و تفهیم و در همین رهگذر است که این عوامل و مهارت ه

این مهارت ها و . یادگیری همه ی درس ها اهمیّت دارند -تفاهم بین معلم و شاگرد را تشکیل می دهند و لذا در فرآیند یاددهی

به فراخور . دهده ی یادگیری را تشکیل میمؤلفه ها از همان بدو ورود کودک به دوره دبستان آغاز می شود و درواقع اساس و شالود

نقش آفرین باشند و خودشان را در ( متوسطه -راهنمایی)زمان و بستر مناسب،این مهارت ها می توانند در مقاطع تحصیلی دیگر 

متونی سرشار در ورای دیگر،زبان و ادبیّات فارسی،. اصول یادگیری بهتر در سرلوحه ی کار و فعالیّت تدریس سایر دروس نشان دهند

از شعرها و نثرهایی است که می خواهند بر روح خواننده تأثیر بگذارند و زمانی در رسالت خویش موفّق می شوند که بتوانند خواننده 

این باز بستگی دارد به چگونگی درک و فهم مخاطبین و این که چگونه مهارت خواندن . را به اعجاب وا دارند و با خود همراه سازند

ی تحصیل های اولیّهباید دانست که عدم توّجه به درس ادبیّات فارسی به خصوص در سال. ان تقویت و تمرین شده استدر ایش

ادبیّات به . شوندمنتج به این شده است که فراگیران در دروس دیگر نیز دچار ضعف شده و در فهم سایر دروس دچار مشکل می

محترم قرار گیرد تا مهارت خواندن که یکی از اهداف مهم آموزش است، انجام پذیرد؛ عنوان درس مادر باید در صدر توجّه دبیران 

در واقع نه فقط ادبیّات فارسی، . چراکه خواندن نه تنها یکی از مهم ترین مهارت هاست بلکه از ضروریات بشر محسوب می گردد
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دو فرآیند مرتبط با «درک و فهم»و « خواندن».اط داردبلکه انگیزه ی یادگیری تمام دروس کم و بیش به میزان مهارت خواندن ارتب

یکدیگرند و زمانی که مهارت خواندن به درستی انجام نگیرد، فرآیند دوم که همان درک و فهم متون نوشتاری است، انجام نخواهد 

ری بپردازد، امید است که رهگشای بنابراین نگارنده سعی دارد در این مقاله به مؤلفه های مؤثّر در ارتباط با ادبیّات و یادگی. گرفت

 .کار برای اهل تحقیق و پژوهش و راهبردی مناسب برای خوانندگان گرامی باشد

 :تعاریفی از ادبیّات

 (4:4944هاشمی نسب،.)تظاهرات هنری هر قوم است که در قالب کالم ریخته شده باشد ادبیّات مجموعه   

کلمات، دراشکال و  ساسات و عواطف و افکار به وسیلهچگونگی تعبیر و بیان احادب یا ادبیّات به طور کلی عبارت است از    

 ( 4/994ج:4963دهخدا،.)صورت های مختلف

های آدمیان است در مقابل عوامل درونی و بیرونی که به صورت کالم همراه با تخیَل و عاطفه بازتاب ادبیّات،مجموعه   

 ( 41: 4941رازان،. )درآمده و هدفش سعادت آدمی است

یابی به یک نظام جهت دست اخالقی و هنری یک جامعه است، قوانین اجتماعی، سنن، ای از آداب،مجموعه ،ادبیّات   

تواند علمی است که می ادبیّات، .آن بدون درک احساسات لطیف ممکن نخواهد بود که رشد و توسعه آلمشترک فرهنگی ایده

ت کوه های سرد اعصار به گوش مصلحان برساند و عالوه بر مسایل سیاسی،اجتماعی و فرکانس امواج صوتی مظلومان را از پش

مسایل عاطفی که تنها با زبان ادبیّات امکان پذیر است با ایجاد روح تازه در کالبد جامعه نقش بسزایی داشته و جزو اهمّ  اخالقی،

و هرجا که مالمت غالب شود بیتی زیبا و «.بیّات غذای روح استشعر و اد»: اندجاست که گفتهاز آن. آیدمسایل روزمره به شمار می

 (41:4914هادی،)..بخشدچون نم آب بر گل پژمرده، روح را شادابی مینشین همدل

 .موضوع ها و آثار ادبی، اعم از شفاهی و کتبی اطالق می گردد بنابراین در می یابیم که ادبیّات به همه   

 :دبیّات مادرِ سایر علوما

تحصیلی منتج به این شده است که فراگیران در دروس دیگر  عدم توجّه به درس ادبیّات فارسی به ویژه در سال های اولیّه   

باید در صدر توجّه دبیران محترم قرار « مادر»ادبیّات به عنوان . نیز دچار ضعف شده و در فهم سایر دروس دچار مشکل می شوند

ست ترین مهارت هاچراکه خواندن نه تنها یکی از مهم ز اهداف مهم آموزشی است، انجام پذیرد؛گیرد تا مهارت خواندن که یکی ا

یادگیری تمام دروس کم و بیش به میزان مهارت  ادبیّات فارسی، بلکه انگیزه درواقع نه فقط. گرددبلکه از ضروریات بشر محسوب می

د مرتبط با یکدیگرند و زمانی که مهارت خواندن به درستی انجام دو فرآین« فهم»و « درک»و « خواندن». خواندن ارتباط دارد

مستندهای فراوانی وجود دارد که ادبیّات را . نگیرد، فرآیند دوم که همان درک و فهم متون نوشتاری است، انجام نخواهد گرفت

رفتن شامل تمامی انواع آن می شود، مانند بهره گیری از ادبیّات در یاد دادن برای یاد گ. زیربنای یادگیری موفّقیّت آمیز می دانند

های تدریس معلّم را روشاستفاده از روش تدریس فعّال و همگام با روز در درس ادبیّات، .. .نوشتن، نقد کردن و تحلیل کردن و

 .کندده و تأثیر آن را چندین برابر میویژگی خاص بخشی

زبانی به حساب می آیند بنابراین همه ی کسانی که در حوزه ی انسانی از آن جایی که گفتار و نوشتار دو تا از نمونه های    

به عنوان حیوانی ناطق قرار می گیرند الجرم وجه تمایز انسان یا حیوان را عالوه بر قدرت تفکّر و تصمیم گیری، خواندن و نوشتن را 

نطق گویی بیشتر می تواند از انسان،وجه منطقی است که قدرت سخن گفتن و . نیز به عنوان ابزار اصلی این قدرت می دانند

تجربه نشان داده است که دانش آموزانی که در علوم . متمایزی عالوه بر سایر موجودات بلکه حتی در بین خود انسان ها دارا باشد

های بارزی  دکتر حسابی و پروفسور هشترودی مصداق. مسلّط بوده اند« ادبیّات»ریاضی و فیزیک حرفی برای گفتن داشته اند به 
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می نویسد و پروفسور هشترودی وقتی در کالس درس، انتگرالی را حل می « فرهنگ حسابی»دکتر حسابی، . برای این مدّعا هستند

 :کند و به پاسخ بی نهایت می رسد می گوید

 به انتگرال عشقم تابع بی نهایت شد                      فزون زین حد ندانستم ببخشید ار جسارت شد

توجّه به ادبیّات زیر،که اثر پروفسور هشترودی است . بررسی همین تک بیت نشان گر تسلّط و آگاهی او بر ادبیّات است   

 :خالی از لطف نخواهد بود

 من گِله ز بخییت خویش دارم                            از دوست نمی کنم شکایت

 باری عجب است این حکایت  چون منحنی ام من، او مجانب                        

 خواهیم به وصییییییل رسیدن                          امّا به کجییییا؟ به بی نهایت

در صورت پذیرش این ادعا،این بیان قابل تأمّل می شود که اگر کسی به ادبیّات تسلّط نداشته باشد ممکن است دروس    

 .بگیرد امّا بعید است ریاضی دان یا فیزیک دان شود ریاضی و فیزیک را خوب یاد بگیرد و خوب هم نمره

 :ادبیّات و قدرت فنّ بیان

یادگیری می تواند راهگشا و چاره ساز باشد و آن زمانی است  -همان طور که اشاره شد نقش ادبیّات در دو فرآیند یاددهی   

می دانیم که خواندن به عنوان مهم ترین نمود  که هم معلّم و هم متعلّم مهارت خواندن را در خودشان تقویت کرده باشند همه

زبانی؛یعنی،گفتار انجام می گیرد که امروزه ما از آن به عنوان فن خطابه یا بیان در محافل و مجالس و همایش ها و کنگره ها بهره 

صورت گفتاری نقش مند می شویم و همین موضوع نیز در روش تدریس معلّمان به عنوان روش سخنرانی و تفهیم مطالب درسی به 

متعلّمان نیز برای مرتفع شدن مشکالت درسی خویش،قطعاً بایستی لب به سخن . یادگیری رقم می زند -اول را در اصول یاددهی

بگشایند و از گفتار به عنوان نمود آوایی زبان برای بیان سؤاالت و مباحث درسی خویش استفاده نمایند و این عمل تجربه ی کسانی 

هرچند یکی دیگر از روش ها و نمودهای . ها در کنار شاگردان خویش در مدارس به تدریس اشتغال داشته و دارنداست که سال 

زبانی،نمود حرکتی یا اشاره ای است که غالباً معلّمان برای شاگردان مدارس استثنائی از آن بهره می گیرند امّا این روش نمی تواند 

باشد بنابراین می توان ادعا کرد که بیان و گفتار به عنوان ابزار ارتباط با مخاطبان نقش  کارایی مناسبی برای مدارس عادی داشته

 .دارد.. .اجتماعی و -بسیار حساس و مهمّی در روند زندگی علمی

 :ادبیّات و داستان و ارتباط آن با یادگیری بهتر

می شود که در این میان،داستان یکی از انواع آن  بهره گیری از ادبیّات در یاد دادن و یاد گرفتن شامل تمامی انواع آن   

تجربه نشان داده است که زمانی معلّمان فضای کالس درس خویش را با روایت یک داستان کوتاه و غالباً پندآموز اداره کرده . است

ی در این چنین کالس باشند؛ موجب تنوّع و تلطیف عواطف شاگردان و مخاطبان گردیده است و به تبع آن قدرت و بازدهی یادگیر

گاهی مواقع معلّم باید داستان را طوری انتخاب .ها به مراتب بیشتر از کالس های دیگری است که این اتّفاق در آن جا نیفتاده است

آموزان کالس چه دانشبه عنوان مثال،چنان( 23:4961میرصادقی،. )کند که با فضای حاکم بر آن کالس هم خوانی داشته باشد

ی به تحصیل نداشته باشند معلّم با طرحِ داستانِ کسی که میلش به درس و بحث نبوده و یک دفعه از خواب غفلت بیدار درس،رغبت

شده و اکنون به عنوان مهندس در فالن شرکت یا مؤسسه اشتغال دارد،می تواند شاگردان را تحت تأثیر قرار دهد و با جذبه و 

اگر ما با داستان بتوانیم پاسخ گوی نیازهای دانش . و درس و بحث،راغبشان کند کششی که در آن ها ایجاد می کند به تحصیل

در این جا نقش ادبیّات به عنوان عامل تربیت . آموزان باشیم، می توانیم حتّی از اختالفات رفتاری و اجتماعی جلوگیری کنیم

 .گیری داشته باشد هم، درمانه ی پیشگاهی اتّفاق می افتد که داستان می تواند هم،جنب. کنندگی حائز اهمیّت است
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 :ادبیّات و تأثیر شعر در یادگیری فراگیران

زمانی . شعر به عنوان وسیله ی تلطیف عواطف و احساسات دانش آموزان به منظور یادگیری بهتر بسیار نافذ و گرامی است   

ماً خستگی کالس و راکد بودن فضا،روح و روان دانش که دانش آموزان در کالس دروس علوم پایه یا علوم انسانی قرار می گیرند مسل

آموزان را خسته می کند چیزی که می تواند این روح های خسته را شاداب کند و آن ها را بر سر ذوق آورد،استفاده از خواندن 

و وصف جوانی  ها عشقآنۀ اشعاری است که با ظرافت و روان آن ها سنخیّت داشته باشد به خصوص اشعار غنایی که درون مای

معلّم مبتکر و خلّاق آن است که از چنین فرصت هایی برای  .این امر باعث می شود فضای کالس مفرّح و شاداب شود. است

ی خویش در فضای کالس های درس،شاهد بازخورد مثبت این نگارنده برحسب تجربه. یادگیری بهتر، استفاده نماید -یاددهی

م، همان طوری که ورزش تأثیر فراوانی بر تندرستی دارد،شعر نیز تأثیری نافذ بر احساس،عاطفه و به اعتقاد راق. موضوع بوده است

 .روح دارد و درواقع نوعی ورزش است برای شادابی روح هر انسان

نگارنده در این رهگذر می خواهد به ذکر مصادیقی از تأثیر شعر در تلطیف عواطف و احساسات شاگردان در کالس درس و    

مان در ابتدای هر جلسه یک شعر می خواند و کالس استاد درس ریاضی ":یکی از دوستان حکایت می کرد که. زخورد آن بپردازدبا

تلطیف می شد تا این که تعدادی از دانشجویان ترم باالیی می گفتند که این استاد شخصی کینه ای است اگر با شما بد باشد حتماً 

ایشان که ظاهراً این حرف ها را شنیده بود روز آخر کالس،شعری از . د و شما را رد می کنددر نمره دادن بی انصافی می کن

 :برایمان خواند به این صورت که خواجوی کرمانی

 ما پاک دالنیم ز کس کینه نداریم                    شهریست پر از دشمن و ما با همه یاریم

 گر رهگیییییذری سنگ زند باک نداریم      ما شاخه درختیم پر از میوه ی طوبی           

این اشعار که توسط آن استاد ریاضی خوانده شد تأثیر به سزایی بر اندیشه و تفکّر ما داشت، از آن جا که این استاد خیلی    

تی به درس نمی یک روز یکی از دانشجویانی که چندان اهمیّ. بر من تأثیرگذار بود،همیشه در کالس به درس او توجّه کامل داشتم

درس را متوجّه نشدم، از . به درس نداشته باشمۀ شد که توجّکرد و باعث میداد کنار من نشسته بود،گهگاهی با من صحبت می

 :استاد خواستم دوباره مطالب را توضیح دهند،استاد گفتند

 و شوداسب تازی گر دو روزی هم نشین خر شود           رنگ او را گر نگیرد خُلق او چون ا

های شمال به ستوه آمده بود،پس از بازگشت، یا اینکه بعضی از بچه ها با او به مسافرت رفته بودند طوری که از دست پشه   

 :بچه ها از وی پرسیده بودند آقای دکتر خوش گذشت؟ ایشان چنین پاسخ دادند

 خواب نداشتپشه سُرناچی و کک چنگ زن و من رقاص           محفلی بود که تا صبح کسی 

ی باالیی کسب نمودند و به مطالعه و یادگیری بهتر، راغب بازخورد این رفتارها،این شد که تمام دوستان از درس ریاضی نمره

 .شدند

 :ادبیّات و نمود نوشتاری یا خطیّ زبان در یادگیری

یّه تحصیل آغاز می شود همانند نمود نوشتاری یا خطی زبان که از آن به عنوان مهارت نوشتن از همان دوره های اول   

یادگیری در بین فراگیران دارد به تعبیردیگر امال به معنی -مهارت زبانی خواندن، دیدن، گوش دادن نقش اصلی را در اصول یاددهی

 پرکردن و انشا به معنی آفریدن نیز از همین مهارت است که زیر بنای خواندن و نوشتن را تشکیل می دهد و همگان نیز واقف

پس نتیجه می . هستیم تا کسی قدرت پرکردن و آفریدن نداشته باشد نمی تواند در مسیر دیگری قرار گیرد و علم آموزی کند



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

429 
 

اصلی آموزش و یادگیری سایر علوم را شامل می ۀ گیریم که خط و نوشتار نیز به عنوان نمود های زبانی در حوزه ادبیّات فارسی پای

دروس در تمام مقاطع تحصیلی به ویژه در ۀ در ورای دیگر در هنگام آموزش کلی. ر نخواهد بودشود و بدون این مهم،آموزش میسّ

تجربه . دبستان الزم است که معلّمان و مربیّان محترم از خطّ نوشتاری مناسبی برخوردار باشندۀ آغازین؛یعنی، دور ۀهمان مرحل

علمی ۀ و نوشتار زیبایی داشته اند به مراتب قدرت یادگیری و بازدی آموزشی معلّمانی که خط هانشان داده است تنوّع در کالس

به باور نگارنده در آموزش ادبیّات باید توجّه ویژه ای به خطّ دانش . شان باالتر از کالس های دیگری است که فاقد این مؤلفه بوده اند

لذت ببرد و زود خسته نشود و این تأثیر مثبتی  آموزان و متون درسی داشت، یک مطلب را هنگامی دانش آموز می خواند که از آن

از طرف دیگر برای کسب مهارت درست نویسی، پاکیزه نویسی و کاربرد درست زبان، ما نیازمند الگوهای . در روند یادگیری دارد

باشند بلکه باید به  مناسبی هستیم که باید توسط ادبیّات و زبان فارسی بیان شود ادبیّات و زبان فارسی نباید یک درس جدا از هم

مناسبی برای نوشتن ۀ فیزیک و شیمی بنویسد الگو و نمون ،ریاضی اگرکسی بخواهد مقاله ای در حوزهگونه ای تألیف شوند که 

 . داشته باشد

 :انتقال فرهنگ و تمدّن از نسلی به نسل دیگر ادبیّات وسیله

یکی از آن ها زنده نگه داشتن قوم و ملّت ایران در طول . ارددالیل زیادی برای خوب بودن و مفید بودن ادبیّات وجود د   

. به طوری که،اگر امروز ما باقی مانده ایم به خاطر شمشیر تیزمان نبوده است به خاطر صنعت و تکنولوژی نبوده است. تاریخ است

است یا اگر مانده در گوشه ای از کتاب  بسیاری از اقوام و ملل در طول تاریخ آمدند و رفتند ولی حتّی نامی از آن ها باقی نمانده

مغول ها، عثمانی ها، اعراب و دیگران آمدند و به ما حمله کردند و . امّا ما مانده ایم. تاریخ درج شده که این اقوام آمدند و رفتند

م مثل فردوسی، حافظ، سعدی بزرگانی داشته ای. رفتند و این ما هستیم که مانده ایم چرا که ما ادب آموخته ایم و ادبیّات داشته ایم

 :می گوید فردوسیوقتی . که مارا نگه داشته اند.. .و

 بسی رنج بردم در این سال سی               عجم زنده کردم بدین پارسی

به اعتقاد نگارنده، ماندگاری اقوام و . واقعاً همین طور است که عمرش را گذاشته و حاصل عمر او بقای حیات ملّت ماست   

اگر یونان و ایران مانده « .جهان را به زبان ریاضی نوشته اند» :به زبان ادبیّات نوشته شده است همان طوری که گالیله گفته بودملل 

 .اند به خاطر فرهنگ و ادبیّاتشان مانده اند

  :ادبیّات و تأثیر آن بر روی روان و شخصیّت انسان

 ( 23: 4944محبتی،. )باالبردن ذوق زیبایی شناختی انسان و جامعه بسیار مؤثرند ها وکردن دلها و نرمآثار ادبی در تلطیف ذوق   

لذّت بردن از آن جا که همراه با تمرکز بر یک موضوع و فارغ شدن از مسائل است،در کاهش رنج حیات، ایجاد آرامش و    

یقی کوتاه و در حدّ خواندن یک شعر باشد، در اختیار ادبیّات چنین فرصتی را، حتّی اگر برای دقا. انرژی بخشیدن به انسان تأثیر دارد

همچنین با توجّه به وسعت کم نظیر ادبیّات، برای هر خواننده ای با هر روحیه و ذوق و نگرشی، بخشی از . انسان قرار می دهد

 (31:4944محسنیان راد،. )ادبیّات می تواند لذّت آفرین باشد

االتی را که فراتر از قلمرو عقل و هوشیاری و برخاسته از ضمیر ناخودآگاه و لحظات توان حبا بهره گرفتن از ادبیّات می   

 : توان مشاهده کردمصادیق بارز چنین تصاویری را در شعر موالنا می. کشف و شهودند، به تصویر کشید

 نشوی رسوا                من خمره افیونم،  زنهار سرم مگشیییییاۀ یک پند زمن بشنو، خوا

 به من اندر زن، آتش چه زند با من                کاندر فلک افکندم صد آتش و صد غوغا آتش
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 (41:4941موالنا،)                                                               

یعی و متعادل در انسان احساسات گوناگونی مانند خشم، ترس، نفرت، عشق، ترحم، و شادی وجود داردکه اگر به طور طب   

تواند این احساسات را در خواننده برانگیزد ادبیّات میۀ مطالع. برانگیخته نشوند،انسان به انواع ناهنجاری های روحی دچار خواهد شد

برای مثال، با دیدن یک نمایش تراژدیک،احساساتی چون ترحم، ترس و . و به این ترتیب به تزکیه و پاالیش روح او کمک می کند

یاد کرده اند که در زبان فارسی، تطهیر، تزکیه و سبک « کارتارسیس»از این حالت با عنوان . ر مخاطب برانگیخته می شوداندوه د

 ۀارسطو و بسیاری از منتقدان ادبی اعتقاد دارند که دیدن یک تراژدی در قالب نمایش سبب تطهیر و تزکی. شدگی ترجمه شده است

 (499:4916شمیسا،. )روح انسان می شود

 :بازتاب ادبیّات بر رفتار و روابط فردی و اجتماعی انسان

با خیال . جهانی است که می خواهیم و نمی یابیم ۀتأمین آزادی است؛ از آن جهت که سازندۀ در حقیقت،ادبیّات عرص   

مل و گریز از وضع ناخوشایند پردازی در قالب زبان می توان بسیاری از ناکامی ها را جبران کرد، ادبیّات قلمرویی است برای آزادی ع

در این کالم،ادبیّات امکان دخل و تصرف در . زندگی ؛ فرار به جهان عدالت شعریۀ قلمرویی برای فرار از مالل و ابتذال روزمر. موجود

و در ..( .منطق الطیّر، بوستان و)های عرفانی در ادبیّات و منظومه. چه در توان آدمی است، به وی می بخشدجهان را بیش از آن

سهراب سپهری، می توان آرمان شهری با آن دنیا و مدینه : و شاعران معاصر مانند... موالنا و ،حافظ:سروده های شاعران سنتّی مانند

تمثیل و نماد، می توان احساسات  ،استعارهۀ با کمک زبان ادبی و به وسیل. فاضله را به تماشا نشست و برای رسیدن به آن تالش کرد

ادبیّات به ما می آموزد که چگونه با .ی را که نمی شود به طور صریح و مستقیم بیان کرد،غیر مستقیم و پوشیده باز گفتو افکار

ادبیّات قادر است که با ایجاد درنگ و .دیگران ارتباط برقرار کنیم و چگونه سخن بگوییم و بنویسیم که باورپذیر و تأثیرگذار باشد

 (44:4944عباسی، /فتوحی. )زندگی و هستی طرح کندۀ رسش های هوشمندانه ای دربارتأمّل در روند عادی زندگی، پ

 : مانند شعر زیر

 راستی آیا کودکان کربال، 

 ! آب! تکلیفشان تنها،دائماً تکرار مشق آب 

 (24:4946امین پور،)مشق بابا آب بود؟  

جا که غیر مستقیم عمل می کند، تأثیرگذاری و باشد و از آنای برای تبلیغ، ارشاد و تعلیم تواند وسیلهبنابراین ادبیّات می   

خود، از زبان ادبی بهره می گیرند؛ برای مثال، در ۀ برخی از علوم با ساده و ملموس کردن مباحث پیچید. ماندگاری بیشتری دارد

نماد و تمثیل،  ،ات به ویژه تشبیهاز ادبیّ... فلسفه و عرفان برای بیان مباحثی جون وحدت وجود، وحدت و کثرت، وجود و ماهیّت و

ادبیّات با برجسته کردن مسائل و بیان تجربیّات و دانسته های شخصیّت های بزرگ و برجسته، انسان را در . بسیار استفاده می کنند

 . حلّ مسائل پیچیده یاری می کند

 :گیرینتیجه

چراکه راه ورود به هر علمی یقیناً از . علمی قرار گرفته استادبیّات به عنوان مادر سایر علوم و زیربنای ساختمان عظیم هر    

مسیر ادبیّات آغاز خواهد شد و این مهمّ را همگان می دانند که بدون یادگیری مهارت های زبانیِ خواندن، نوشتن، دیدن و گوش 

ی هر ات غذای روح است و الزمهادبیّ. کسی راه به جایی نخواهد برد دادن که از همان دوره های تحصیلی اولیّه شکل می گیرد،

تجربه نشان داده است،کسانی در  ....انسانی است برای بیان احساسات و عواطف به مدد ابزارهای شعر، طنز، داستان، تمثیل،نمایش و

 .اندجسته های خویش از انواع ادبی بهرهاند که در کار و برنامهآموزش و حتّی جذب مخاطبین و مستمعین خویش موفّق بوده حوزه
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ی تقویت بیان ادبیّات وسیله.ما می آموزد ردن و خوب آموزش دادن را به همهادبیّات قدرت خوب فهمیدن و خوب درک ک   

 .ی کسانی است که با آموزش و تعلیم و تربیت سروکار دارندو گفتار همه

بازتاب های آدمیان در مقابل عوامل درونی و ادبیّات .انتقال تمدّن و فرهنگ، از نسلی به نسل دیگر است ادبیّات وسیله   

 . بیرونی است

ادبیّات انسان را مخیّل، مبتکر، نوآور،  .ادبیّات مؤثرترین وسیله برای ارتقا بخشیدن به فرهنگ و تفکّر در هر جامعه است   

و روشن است چراکه اکثر ۀ ی بهتر، بدیدر پایان، نقش ادبیّات و ترجمه به عنوان عامل مؤثّر در یادگیر. خلّاق و زنده، بار می آورد

 .برای فهم و درک آن ها نیاز به تبحّر و تسلّط بر ادبیّات است.. .فلسفه و ،دروس به ویژه زبان انگیسی، زیست شناسی
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 جانوران در دیوان صائب تبریزی بازتاب باورهای مردمی درباره
 اصغر نوذری

 های استان ایالمکارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی،دبیر و مدرّس دانشگاه 

 

 :چکیده

ۀ ر این مقاله به شناخت بخشی از آداب و رسوم و باورداشت های مردم در دوران حیات صائب تبریزی که مقارن با دورد   

آید و از جویبار افکار و اندیشه های ملّت روزگار خویش به حساب می آداب و رسومی که نتیجه. صفویّه بوده پرداخته شده است

ها استناد دقیق و محکمی از کالم صائب ر پس شناخت و تبیین این باورداشتنگارنده د. دشوباورها و اعتقادات آن ملّت سیراب می

نقش دیگر جانوران در  و پندارها و بخش دوم،پرندگان راقم در این مقاله به دو بخش؛ بخش نخست،. اندرا چاشنی مباحث نموده

روشن شدن زوایای پنهان در  هدف از انجام این مقاله،. پرداخته است -روزگار صائب به ویژه جامعه -های عمومی جامعهپندار

دینی دارند از  -های مذهبیباورهای عمومی مردم و پیدا کردن فرصت و قدرت بازشناسی باورهای صحیح و اصولی که بعضاً ریشه

 .یده استباورهای خرافی و غلط است که قبالً توسط بیگانگان پیرایه شده و وارد بازار اندیشه و اعتقاد مردم گرد

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

  :مقدمه

سیراب  آیدو از جویبار باورها و اعتقادات آن ملّتهای آن ملّت به حساب میافکار و اندیشه لّتی، نتیجهآداب و رسوم هر م   

در ادوار گذشته . تجسم یافته استها و اعتقادات مردم در آداب و رسوم آن قوم تجلّی و توان گفت، باوربه عبارت دیگر می. شودمی

-ستند و به نذرو قربانی متوسّل میدانهای قهر و غضب خدایگان میادث هستی را نشانهها پیشامدهای طبیعی و حوتاریخ، انسان

اه به پرپایی آیین و مراسمی، که شاید غضب خدایان را شدند در همین رهگذر، بشر پنداشت که باید در جریان عمر، گاه و بیگ

 .کاهش دهد، مبادرت ورزد

بعدها در کنار این ها، آداب و رسومی عامیانه با ریشه های مذهبی، که از اعتقادات توده مردم ناشی می شد، در بین جامعه    

بدین صورت بوده که پس از درگذشت پیامبران، عوام  پیدایش این گونه آداب عامیانه معموالً»:به قول آقای رکنی. رسوخ پیدا کرد

که به روح تعلیمات آنان نمی توانستند پی ببرند اصوالً به تظاهرات و تشریفات ظاهری مأنوس تر بودند و از راه مصلحت اندیشی، به 

گاه به حدّی بود که ممکن بود آن این پیرایه ها، . دخل و تصرّف در سنّت های دینی پرداختند و رفته رفته چیزهایی بر آن افزودند

عوام، پایه های خرافات و اوهام زیادی را در جوامع « من درآوردیِ»این آداب و رسوم. 4«سنّت مذهبی در طول زمان مسخ گردد

و  مختلف بنا نهاد تا جایی که جوانه ها و برگ و بار این درخت جهل،بر پیکره باورهای اصیل ملّت های مختلف، ریشه دوانده است

مردم از سر همان جهل و  اید، باورداشت هایی است که تودهآبشخور این عقۀ گا. ثمراتی تلخ به بشر ارزانی می داردۀ هر از چند گا

 ۀهایی از شعر صائب که در برگیرندای به بررسی و شناخت مصداقدر این مقاله،نگارنده نگاه موشکافانه. به دست می دهندۀ بی آگا

مردم روزگار خویش است در دو بخش پرندگان و پندارها و دیگر جانوران و پندارها داشته  و باورداشت های عامهز اعتقادات بخشی ا

مردم به ویژه ایرانیان که آشنا به فرهنگ و تمدّن  به اینکه پرندگان در باور قاطبهنظر ( پرندگان و پندارها)اند که در بخش اول 

ین اعتقاد از آن جا ناشی می شود که بشر اولیّه در مقابله با حوادث غیر مترقبه و طبیعت هستند دارای جایگاه واالیی می باشندوا

گشت، توجه و به چنین آرزوهایی برایش ممکن نمییابی پرورانده است امّا چون امکان دستخشن، گاه آرزوی پرواز را در سر 

داخت تا آن جا که در سطوره سازی درخصوص آن ها پربیشتر گردید و به ا -این مظاهر آزادی -حسّاسیتش، نسبت به پرندگان

چنان که در . به معجزات و کرامات فراوانی که به پرندگان نسبت داده شده است برمی خوریم بیشتر مردم و اقوام، فرهنگ عامه

د و ایرانیان برای کرامت بزرگی قایل بودن «ققنوس»عمری طوالنی دارد، در میان رومیان برای «درنا»اساطیر مصر و چین باستان،

این پندارها در مورد پرندگان باعث گردید که بعضی  فرشته ای بالدار تصویر کرده بودند و همه در نقوش،( نیروی اهورایی)«فروهر»

و  از آن ها مقدّس و رنگ مذهبی بگیرند و بعضی دیگر که با آراء و افکار آن ها هماهنگی نداشتند شوم و منحوس پنداشته شوند

و رمز سمبل تخیّل شاعران، و جانب دیگر پرندگان در اندیشه از .مردم به سمت این اعتقادات گردید ها سبب گرایش عامهینهمه ا
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یا ضرر و زیانی که برای بشر داشته اند توانسته اند توجّه انسان ها را به خود معطوف دارند ۀ جانوران دیگر نیز به جهت سودد. بودند

اعم از  -قادات مردم را مختص به خود نمایند چراکه در برخورد مستقیم انسان با پدیده های هستی، جانورانوسیعی از اعت و حیطه

تمثیلی آن ها در  و استفاده شایان توجّه از جنبه غنا و تنوّع جانوران در ادب فارسی. بیشترین امتیاز را دارا بودند -اهلی و وحشی

ت ذشتگان حتّی فرشتگان به شکل و هیئدر باور گ.شه و تخیّل عوام، مؤیّد این مدعاستاندی داستان ها،اساطیر و روایات مذهبی،

بل ها و بیشتر از سمۀ به هر حال،هدف اصلی نگارنده از این مقاله، شناخت و آگا. به تصویر درآمده اند -.. .ببر، شیر، گاو، و -حیوانات

عوامل تهدید کننده مذهب و دین از این باورهای عامیانه و هشداری مردم و بازشناسی سره از ناسره و  مصداق های اعتقادی عامه

است به کسانی که هنوز دل در گرو این اعتقادات خرافی دارند و در نهایت شناخت کامل تری از آداب و رسوم مردم،به ویژه در 

 .روزگار شاعر مردمی،صائب تبریزی است

 پندارها و پرنده ها: اول بخش

این عقاید از آن جا . آشنایان به فرهنگ و تمدّن ایران زمین جایگاه واالیی دارند باور توده مردم، به ویژه همه پرندگان در   

آرزوی پرواز را در سر می پرورانده است و چون ۀ ناشی می شود که بشر اولیّه در تقابل با حوادث غیر مترقبه و طبیعت خشن، گا

بیشتر اقوام می بینیم  تا آن جا که در فرهنگ عامه. ی در خصوص آن ها می پرداختندامکان دست یابی محال بود به اسطوره ساز

در اساطیر مصر و چین باستان، درنا عمری بس طوالنی و توانایی ».که معجزات و کرامات بسیاری به پرندگان نسبت داده شده است

در نقوش ( نیروی اهورایی)در ایران فروهر . ایل بوده اندکرامت بزرگی ق( مرغ آتش)فراوان دارد، رومیان و یونانیان برای ققنوس 

انسان بعد از اسالم نیز اغلب مالئکه و فرشتگان عالم  کشیده شده است و در اندیشه ای بالدار به تصویربرجسته به صورت فرشته

 «.2الوهیت با بال و به صورت پرنده تصویر شده اند

رنگ مذهبی نیز بگیرندو بعضی  گردید که بعضی از آن ها جنبه تقدّس یافته، این پندارها در مورد پرندگان باعث همه   

هماهنگی نداشتند، شوم و -و چه از نظر انطباق با خواست ها و آرزوهایشانۀ چه از لحاظ بهره د -دیگر که با آراء و افکار انسان ها

وقت، کالغ و جغد از گروه و خروس بی«روه اولاز گ( حاجی لک لک)کبوتر، هدهد، سیمرغ و لک لک »منحوس پنداشته شوند که 

 .در بین جوامع معمول گردید« 4و تطیّر تفأل»براساس همین باورها بود که علوم خرافی . 9روندبه شمار می«دوم

ون بوده پرندگان در اندیشه و تخیّل شعرا به عنوان نُماد و رمز گونه ای بوده اند که ایشان را در انتقال به دنیای معنا رهنم   

صائب نیز گاه و بیگاه مضامین دل نشین خود را به پروبال کبوتر  می بندد و . 3وگاه قهرمان افسانه ها و داستان های آن ها شده اند

دیگر،تمثیالت خویش را به بال و پر طاووس رنگین می کندو به محبوب خویش اعطا می نماید و  ۀبه اوج آسمان می فرستد و هنگام

 :آن چه می خوانید نمونه هایی از این باورهاست. ای شوم زاغی و قدم نامبارک جغدی به دل شوره می افتدنیز از صدۀ گا

 :باز -4

در قدیم از . 6از عیب ها و پلیدی ها به دور باشد .نیکو پذیرد ها،پرنده ای است نیکو و دوست داشتنی که ادب در باور عوام،   

برای تربیّت باز . 1او را به عنوان نماد خیر و برکت، زینت بخش تاج شاهان می نمودند گرفتند و پیکرهکردار این پرنده فال می

در اخالق اسالمی باز و اسب دو حیوانی .گذاشتنداش را بر روی دست شاهان میبستند و طعمهمعمول بود که چشمان او را می

 . 4ر دو تأدیب و تعلیم پذیرندانسانی هستند، چون ه هرم حیوانات و در آغاز مرحله هستند که در قلّه

 :های این پرنده نظر داشته استصائب به برخی از ویژگی

 (4/423)از نظر بستن ز دنییا باشد دل ما کامیاب                   صید خود را یافت در پوشیده چشمی، باز ما

 :یا

 (                                                                                                        4/233)اهان، نشیمن است، مرااز آن چه حفظ نظر، هم چو  باز مشغولم                   که دست و سیاعد ش

 :بوتیمار  -1

مرغی است که به باور عوام، پیوسته در کنار آب می نشیند و از غم آن که مبادا آب کم  شود با وجود تشنگی، آب نمی    

 :3به او داده اند« غمخوارک»و دایم محزون و غمگین باشد، به این جهت نام خورد 

                               (                                                                        6/9649)زاهیدان را از تُیرشیییییرویی برون آوردمی            باده بوتیمار را چون کبک خنییدان می کند
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 :بوقلمون -9

اصطالح . برهمین اساس به خصلت تلوّن و دورنگی زبان زد شده است. مردم،هر لحظه به رنگی درمی آید ۀبه اعتقاد تود   

 :41ریشه در همین باور دارد« بوقلمون صفت»کنایی 

 (6/9629)شده است مرغ هوا، یک قلم چییو بوقلمون      ز بس بلند شیییده است از زمین بار نسبت

 :خفاش -1

و تخیّل مردم ضعیفی دارد به این خاطر در اندیشه باصرهۀ این مرغ،قوّ. می دانند« مرغ عیسی»اغلب مردم خفاش را    

 :44شاعرانه، دشمن خورشید و روشنایی تصوّر شده است

 (                                                                                                                  4/91)نیور معنی می درخشییید از جبین لفظ من          هییچ خفّاشی چه ستّاری کند، خورشید را

 :خروس -0

پیامبران است و بال را دفع کند و  خروس، نظر کرده»: در بین غالب مردم به خوش یمنی و مبارکی مشهور است و گفته اند   

و حتماً باید کشته شود یا به کسی بخشیییییده گردد و گرنه، امّا اگر نابهنگام بانگ برآورد،شوم است. 42«دشیطان را فرار می ده

 :49صاحبش از دنیا می رود

                                                                                 (                                9/4432)بر حییات پوچ گوییان، نیست صیائب،اعتماد               می دهد بر باد، سر، مرغی که بی هنگام شد 

 :و یا

                                         (                                                                         9/4224)چون خروس بی محل، بر تیییغ می مالد گلو            هیر که در بیزم بزرگان، حرف بی جا می زند

 :جغد -6

مردم به شومی این پرنده معترفند و اعتقاد دارند اگر در جای آبادی نشیند، آن جا خراب گردد یا صاحب آن خانه  قاطبه   

« ماتم پیشه»نده را در راستای همین باور،صائب این پر. 44شاید این اعتقاد به جهت خرابه نشینی جغید به وجود آمده باشد. بمیرد

 :می خواند

 (                                                                                                         2/394)فکر دنییا، ره نییدارد در حیییییریم اهیل دل        جغد میاتم پیشه، در بیاغ ارم نامحیرم است

 :است که او را قرین گنج بدانندخرابه نشینی جغد باعث شده 

 (4/419)نعمت دنییییا نصیب دل سیاهیییان می شیود            جغد دارد زیر پر، گنیییییج خراب افتاده را

 :زاغ -7

اعتقادات اعراب  را ایرانیان از -شومی زاغ -گفته اند این پندار. این پرنده نیز در نظر مردم نامبارک پنداشته شده است   

ای دیگر نه تنها شوم نیست بلکه امّا در اعتقاد عدّه« 43فالن  اشامٌ من غُراب البین»چه در میان عرب ها مثل است چنان. گرفته اند

 امّا در ادب فارسی اغلب جنبه.«راگر خبر خوشی داری یک بار دیگ»:خوش خبر است، وقتی صدا می کند، به عنوان تفأل می گویند

 .نویسندگان بوده است نحوست زاغ مورد استفاده شعرا و

 :چنان که صائب می گوید

 (                                                                                           6/9113)حضور تییره دالن سیرمه سیای آوازست             در آن چمن که بیود زاغ، آشییانه مکن

 :یز تلقی شده استزاغ در عین نامبارکی زبون و خوار ن

 (                                                                                         2/4114)عیاجزکشی نیه شیوه طبع بلنید میاست               بیر بال این همیا، رقم خون زاغ نیست

  :شاهین -3

 :46رکی استمردم، نُماد و مظهر قدرت، شوکت و مبا ۀدر باور عام   

 (                                                                                           2/643)می تیوان از پنجه شیاهین گرفتن کبک را            دل کسی صائب، از آن بی باک نتواند گرفت

 :طاووس -3

پر طاووس به ویژه جنس نر آن به زیبایی و پای آن به . استدر میان سایر پرندگان از جهت زیبایی و ارجمندی ممتاز    

 :41زشتی معروف است
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       (                                                                                       4/41)عیب خود دیدن، مرا ز اهل هنر ممتاز کرد          منفعت از پیا، زییاد از پییییر بود، طاووس را 

 :و یا

 (4/93)سر زدنبال خیود آرا،  بر نیدارد چشم شیور        محضر قتیل است حسن بیال و پیر، طاووس را

                                                                                                                      

 (                                                                                                                    4/443)دست          روز و شب طاووس، لرزان بر پر و بال خود استدوربین، خونین جگر از نظم احوال خو

 

 :و اکثر مردم طاووس را مظهر رعنایی و خودپسندی می دانند

 (                                                                                                                    2/41)بصیرت چشم داشت                     عیب پیش پییا نیایید در نظر، طیاووس رااز خود آرایان نمی یابد 

اند که به کمک مار، شیطان را به بهشت آوردند و باعث  مردم و در روایات مذهبی او را مرغ بهشتی دانستهۀ در باور تود   

 :44بیرون آمدن آدم از بهشت شدند

                                  (                                                                               6/2211)جان صد داغ از تن خاکی سرشت آمد برون               جغید ازین ویرانه، طاووس بهشت آمد برون

 :طوطی -45

-ای روشن در برابر طوطی نگه میگو گردد، بدین ترتیب که آینهمرغی قابل تعلیم است که بر آیینه شیفته شود و سخن»   

فرا می زند و آن سخنان را گویند، طوطی به خیال این که طوطی دیگری است با او حرف میدارند، و از پشت آینه با او سخن می

 :43و مظهر زیبایی و شکوه است. «گیرد

 (                                                                                                                4/243)نبیاشد حیاجت آیینه در بیزم صفیاکیشان                 به گفتار آورد آن جا، در و دیوار، طوطی را 

 :(بلبل)عندلیب  -44

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

 :21باشد

                                                                                                     (                   4/24)بیاز صائب، عندلیبان را بیه شور آورده ای                     بیر هم آوازانِ خیود مپسند ایین بیداد را

 :عقاب -41

مردم به تیزبینی و بلند پروازی ضرب المثل  ۀدر تخیّل عام. مرغی است، شکاری و پر قدرت که مرغان دیگر را صید کند   

 :24است

 (                                                                                                                   4/31)انیه ام               من نه آن کبکم که صید خود کند، شاهین مرازهره می بییازد عقیاب از خنده مستی

 :فاخته -49

 :22در اعتقاد عوام مرغی است مبارک و میمون و در عین حال قلیل االلفت   

 (                                                                                                    4/244)فییاخته کو که بوسه بر، کنج دهن مین زند             سرو پییاده گفتیه ام، شیشه سبیز فییام را

 :29نیز گفته اند« کوکو»عوام به جهت آوازش او را 

 (                                                                                                    3/223)عشق نبییاشید بیییرون           نعل وارون میزن ای فییاخته، کوکو بگیذار ۀایییرحسن از د

 :قمری  -41

 :خوش است دارد و آوازش« سرو»گفته اند که این پرنده دلبستگی شدیدی به درخت    

 (                                                                                                     4/49)شیوق را عشق مجیازی از زمین گییران کند      نیست چون قمری نظر بر سر و پا در گل، مرا 

 :یا

 (                                                                                                    9/4291)مری ز کوکو نعیل وارون می زنیدسییرو را هر چنید آوردست زیر بییال و پیر  هم چنیان ق

 :کبک  -40

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

 (                                                                                                    6/9649)تیرشییرویی بیرون آورد، می        بیاده بوتیمار را چیون کبک، خندان می کندزاهیدان را از 
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 :به خوش خرامی و رعنایی نیز شهرت دارد

 (                                                                                                   6/9443)ا           ادب نیست در میییییردم کوهسیییییییاریکنیییید کبییک تقلیییییید رفتیییار او ر

 :کبوتر  -46

از زمان نوح به  -الیامدر پندار عموم مردم،پرنده ای میمون و مبارک است و از آن جهت که در رسانیدن نامه ها از قدیم ا   

 :26، در قصه ها و شعر شاعران، نماد پیک عشق، یا قاصد عشق نیز معرفی شده است23از او استفاده می شده -بعد

                                                   (                                                4/413)شکوفیه ای که ز طرف چمن هیوا گیرد               کبوتیری است که پیغام ییار می آرد

گرد آمدن کبوتران در اطراف حرم و اماکن متبرّکه باعث شد که مردم آن ها را مقدّس بپندارند و شکار و آزار آن ها را ممنوع 

 : 21نمایند

 (   3/2141)انیمچیرا عزیز نباشم به دیده ها چون خال              کبوتییر حییرمِ آن چَییهِ ز نخید

                                                                  

 باورهای عوام در جانوران  دیگر: بخش دوم

غنا و تنوع جانوران در ادب فارسی و استفاده شایان توجّه از جنبه تمثیلی آن ها در داستان ها و اساطیر و روایات مذهبی    

یا ضرر و زیانی که برای بشر داشته اند، توانسته اند توجّه انسان ها ۀ عوام، مؤیّد این است که این ها به جهت سوددو اندیشه و تخیّل 

در باور گذشتگان حتّی . ای از اعتقادات و باورهای عموم مردم را مختص به خود نمایندگسترده را به خود معطوف دارند و حیطه

تصویر .. .ان و بروج دوازده گانه نجومی نیز به شکل جانوران مانند بره، شیر، گاو و خرچنگ وفرشتگان به شکل و هیأت اکثر ستارگ

در داستان ها و افسانه های کهن و نیز در باور مردم براساس خصایص و مشخصات واقعی حیوانات، نهنگ، شیر، یوزپلنگ . شده است

تا آن جاکه . 24گاو، اسب، شتر، سمبل خیر و برکت محسوب می شدندو مار نشانه ها و نمادهای دشمنان قوی و خطرناک بوده اند و 

بر همین اساس . «23آفرینش، خلقتِ عالم حیوانات بوده است نجمین مرحلهپ»از روایات مربوط به آفرینش در ایران کهن برمی آید

ه به این که قسمت اشته اند و با توجّویژگی ها و همچنین اهمیّتی که جانوران در تفسیر و توجیه دنیای درونی انسان های گذشته د

اعتقادات بشر به این موجودات وابسته بوده است، به بررسی باورهای مردم در مورد بعضی از جانوران دیگر در شعر  مهمی از پیکره

 :صائب می پردازیم

 :آهو -4

 :91این حیوان، در تفکّر عوام و تخیّل شاعران اهمیّت بسیاری داشته است« مشک و چشم»   

 (                                                                                                                  4/243)همان در پیش چشمش گرد خجلت بر جبین دارد  اگر در سیرمه خوابیانند صد شب، چشیم آهو را 

 :یا

 (                                                                                                                   4/164)نافییه را موی ازین واقعییه، چون شیر شدست هیچ کییافیییر نشیییود دور ز آهییو چشمییییان     

 :خون می دانستندۀ قدما، مشک را تبدیل یافت

 (           4/32)بیه منّت می دهید، آهیوی مشکیین را سازیم، سپهرتنگ چشمم         خیونگرچه خون را مشک می

 

 :بز -1

را به کار می « بزدل»و براساس همین پندار برای افراد ترسو، اصطالح ادبی کنایی . موجودی ترسو و زبون تصوّر شده است   

 .بردند

 (                                                                                   6/9364)شمشیر آبدارگشتند تار و مار سیاهان پی سفید                                مانند بیز، ز عطسه 

                          (                                                           6/9334)تیغش گریزان ۀسییییاه و روسییییاه هنیید، گردد                              چو بز از عطس

 :پلنگ -9

 :چنان که در محاوره گویند. در باور عوام، این حیوان، به خویشتن بینی و شرارت و جنگ جویی، مَثَل است   
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گفته شده که پلنگ براساس غریزه جنگ جویی در شب های مهتابی، بر سر قلّه . «94فالنی با ستاره آسمان در جنگ است»

این تصورات عامیانه در شعر صائب مضامین . ای گرفتن ماه می پَرَد امّا به درّه می افتد و کشته می شودهای بلند می رود و بر

 :متعددی را خلق نموده است

                                                    (                                          6/9934)زمین به خشمِ پلنگ تو تنگ میدان است           بییه میاه در جییدل و بییا ستیاره در جنگی

 :یا

 (                                                                                      2/493)دل رمیده بییه معشوق هیم نمی سییازد               که این پلنگ، به ماه و ستاره در جنگ است

 :پروانه  -1

ی پندار شاعرانه، بی قرار شمع توصیف گردیده است، امّا عوام معتقدند که اگر در شب گرد چراغ بگردد، روح مرده بر مبنا   

 .92ای است که برای زیارت آشنایان آمده است

                                                                         (                      4/211)ما را به چراغ            شمع از خود بود این بال و پر افروخته را ۀنیست حاجت شب پروان

 :روباه -0

 :این جانور به خاطر خصوصیّات غریزی، به حیله گری و مکّاری ضرب المثل شده است   

                                                                                        (       4/214)میا ۀصرفه از خود ما نبرد خصم، به روبه بازی               نیاخن شیر، دمیاند ز جگر، کین

 :یا

                       (                                                                         4/411)عشق مستغنی است از تدبیر عقل حیله گر                شیر کی سازد عصای خود، دم روباه را

 :زنبور  -6

 .آن را سمبل شور و غوغا می دانستند

 (                                                                                           6/9344)زنبور پر غوغای توست  کهکشان، از نوشخند توست، جوی انگبین ۀشش جهت چون خان

ی پنداشتند و کشتن آن را موجب ثواب می دانستند به این سبب، به هنگام از بین بردن آن ها از آتش زنبور سرخ را، کافر م

 .99استفاده می کردند

                                              (                                                             2/341)زنبیور کافیر، مستحق آتش است ۀگیر برآورد عشق دود از عقل، جای رحم نیست     خیان

 :سگ -7

جانوری است که در اغلب فرهنگ ها و ادیان از جمله اسالم و یهود به عنوان موجودی پلید و منفور و همانند خوک نجس    

حالی که سگ در در . مردم سگ را نجس دانسته از مسجد و اماکن متبرّکه دور می کردندۀ بر همین اساس تود. معرّفی شده است

وفاداری، نگهبانی، هوشیاری، حق شناسی با داشتن حسّ بویایی فوق العاده »:میان زردتشتیان به خواص و ویژگی های مفیدی مثل

 :94است و او را به عنوان یک حیوان محترم و مقدّس در گذشته، حرمت می گذاشتندو شناخته شدهمعرّفی « قوی

 (                                                                                                          4/441)زند از مسجد       مکرّر رانییده ام از آستییان خویش دوست رابه آن خواری که سگ را دور می سا

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

 (                                                                                                            4/241)و چنیید بییه هییر سییوی کشانیید ما را               ایین سگ هیرزه مرس چنید دوانید ما راآرز

 :اعتقاد داشتند که سگ گزیده، از آب می ترسد

 (                                                                                                           2/4144)بصیرت، آن را که بی غبیار است  ۀه از آب، وحشت کند ز دنیا              آیینچون سگ گزید

  :یا

 (                                                                                                      4/933)می گیزد، من آدم گزیییده را ۀچیون سگ گزیده ای که نییارد در آب دیید                  آیینی

 :مستحق کشتن     می شد« آشناگیری»را، رعایت نمی کرد به جرم ( وفاداری)و آن گاه که سگ خصوصیّت اصلی خود 

 (                                                                                                           9/4443)ا تیو چون راه جفا گیرد    سزای کشتن است آن سگ که پای آشنا گیردمکن بیر نفس، رحمت بی

 .کاسته می شوداو می دانستند که در صبح از شدّت آن « طبع گرم»خواب سنگین سگ را در صبح، به خاطر 

 (                                                                                                           9/4443)همیشه وقت فیض از عرض مطلب، می شوم غافل     سگ نفس مرا در صبح، داییم خواب می گیرد
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 :شیر  -3

 .ن می دانستندشیر مظهر شجاعت، دالوری و سلطان جانورا   

 (                                                                                                       4/4143)سخنِ راست، خندگیست که زهر آلوده است            جگر شییر که دارد، کیه بیه جرأت شنیود

 :ض نزندقدما معتقد بودند که چون شیر سیر شود، دست به تعر

 (                                                                                                              4/93)دشمن خونخوار را کوته به احسان ساز، دست                هیچ زنجیری بیه از سیری نباشد، شیر را

 :و نیز باور داشتند که شیر از آتش می ترسد

 (                                                                                                            6/9343)گلیرنگ آتش است            رسم است، شیر می کند از آتش اجتناب ۀشیرست عقل و بییاد

 :فیل -3

های گذشته، مظهر سادگی و گول زنندگی بوده نزد آفریقاییامّا در . مردم، نماد قدرت و عظمت بوده استۀ در نزد عام   

 .93در کتاب کلیله و دمنه نیز می توان استنباط نمود« فیل و چشمه قمر»است البتّه این پندار را از داستان 

                                                                                                   (        4/944)از همت بییزرگ بییه دولت تییوان رسییید              آری بییه فیییل صییید نمییایند، فیل را

فیلش یاد هندوستان »: افتد و ضرب المثل معروفهم چنین اعتقادی وجود دارد که فیل در خواب به یاد هندوستان می   

 .96از همین باور ناشی شده است« کرده

 (     4/493)دیییوانگی    مست گردد فیل، چون هندوستان بیند به خواب ۀد، بییر کوچییدل ز یییاد زلف ز

     :گرگ -45

 :در نظر مردم جانوری است خطرناک و در عین حال حسود و حریص   

                                                                                        (                   4/14)همچو گرگ، از یکدیگر چشم حسودش می درد     گر ز نقش بییوریا در پیییرهین بینییید مییرا

این باور جادویی . می مالیدند« پیه گرگ»قدما اگر می خواستند کسی را بی قدر و منزلت کنند، بر لباس یا تن او مقداری    

 :91و عامیانه، خالق بعضی از مضامین شعر صائب شده است

 (                                                                                                       4/214)ارد حییاصلی غیر از نییدامت حیلییه اخوان     به پیه گرگ نتوان زشت کردن ماه کنعان رانیید

 :مار -44

. 94اگر به دست آید، برای مداوای بعضی امراض خوب استقدما تصور می کردند که در سر نوعی مار غددی وجود دارد که    

 .به خصوص به عنوان پادزهر مفید می دانستند

                         (                                                                        2/631)تا به کی باشد دل از طول امل در پیچ و تاب       از فسون این مهره را از مار می باید گرفت

 :یا

 (                                                                                               4/2231)مار ۀمی کشد مهیر خمیوشی ز جگر زهیر سخن     زخم این مار شود به، به همین مهر

 :یا

 (                                                                                              4/231)مهره بیرون از دهان مار کردن مشکل استدر گذر صائب ز دل، افتاد چون در قید زلف       

 :عوام مار را پاسبان گنج ها می دانستند و اغلب از بردن نام او در شب خودداری می کردند

 (                                                                                                4/92)هیچ افسون چون ندیدن نیست روی مار را     گرچه بتوان از زبان خوش دهان خصم بست

مار »های المثل ضرب .«آخر زهر خود را می ریزد» دانستند و معتقد بودند کهرحمی و ناسپاسی میهم چنین او را مظهر بی

 .ناشی از همین پندار است« آخر زهر خودش را ریخت»و « آستین پرورش دادن در

 (                                                                                            2/414)کیرد خط سبز را، زلف سییاهش جییانشین   وقت رفتن زهر خود را عاقبت، این مار ریخت

 :د که مار خاک خوار استقدما معتقدن

 (                                                                                         2/4116)شِکّیر نصیب مییور بُوَد، خیاک رزق مار         روزی به دست کوته و دست دراز نیست

 :اردو به تجربه دریافته بودند که چون مار راست گردد، قصد حمله د

 (                                                                                         4/2431)قصد گزنید دارد، ماری که راست گردد          گر چیرخ شد مساعد، جای طرب نباشد
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 :برای گرفتن مار بر او افسون می خواندند

 (                                                                                        4/994)تبدیل چیون کنم به ریاضت، صفات را     افسون بیرون نمی بیرد از میار کجروی      

 :مورچه -41

هم اعتقاد دارند که رزق و روزیش تمام شده ۀ و گا. 93فرا رسیده است« اجلش»عوام معتقدند که اگر مورچه پر در آورد    

 .است

 (                                                                               4/2442)یال از دمیدن خط، بیی انتظام گردد             چون مور پر برآورد، عمرش تمام گرددخ

 :یا

 (4/243)ز حرص دانه درین کشتزار نزدیک است            که همچو مییور تو را، بال و پر شود پیدا

  :نتیجه گیری

راقم این سطور  .شناخت و آشنایی با عقاید و باورهای عامیانه بخشی از فرهنگ و زبان و ادبیّات فارسی به شمار می آید   

زبان و ادبیّات فارسی با این باورها آشنایی پیدا کنند، و از سوی دیگر،  مندان به رشتهکوشیده است تا دانشجویان و فراگیران و عالقه

ون بعضی بداندیشان و شکست خوردگان و اغلب بیگانگان، باورهای خرافی گوناگونی ساخته و پرداخته کردند و در میان مردم چ

اخالقی و  های بزرگ بهداشتی،زیان که اشاعه بعضی از آن ها،.. .طلسم و جادو و امثال و حکم زشت، ها،ج دادند مانند افسانهروا

ها و ها و مشقّت  این ها،افکارو عقاید اصیل و ارزشمندی وجود دارد که بیانگر رنج مّا در کنار همها 41اجتماعی را، به جای گذاشت

دهد که این مردم چگونه آرزوهای تحقق نیافته اند و نشان میعظیم مردم در طول تاریخ متحمل شده هایی است که توده عدالتیبی

س، جلوه گر ساخته و آن چه را که خود همواره به دنبال آن بوده اند و نیافته اند، در خود را در قالب اساطیری مقدّ ۀو امیال سرکوفت

این ها . های خویش را مطرح نموده اندها و آرمانجای داده اند و بدین ترتیب ارزش های خودقهرمانان، در داستان ها و افسانهوجود 

پس الزم است . 44ت که به تجربه، چنین باورهایی را حاصل نموده اند نتیجه و دستاورد افکار و عقاید مردمی است عاقل و خوش نیّ

-کنیم و این زمانی تحقّق پیدا می ها را مجزاکه ما اعتقادات بشری را به همراه مردم آگاه، و با حسن نیّت، مطالعه و روا و ناروای آن

بدین . کار خویش قرار دهیم سرلوحه دگان و شاعران،کند که ما بهترین منبع را برای مطالعه و بررسی آثار و اندیشه های نویسن

دانیم زیرا او شاعری مردمی بود صفویّه، شعر صائب را می منظور یکی از شاخص های شناخت عقاید و باورهای مردم به ویژه در دوره

زدند و در غم آن ها می« شادمانه»سرود و در میان آن ها حشر و نشر می کرد به طوری که در شادی مردم و شعر مردمی می

 بنابراین در این مقاله با شعر این شاعر هم سفر شدیم و به گستره. 42پوشیدسیاه بر تن می دادند و جامهآه و ناله سر می« غمگنانه»

 .آن دوره را نثار اهل فرهنگ و ادب کرده باشیم اعتقادات آن عصر سفری نمودیم تا رهاوردی از باورهای عامه

  :هانوشتپی
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 (7831-7831)گونه شناسی طنز های سیاسی عصر انقالب اسالمی ایران 
 علی نوذری                                   

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی                                  

                                                                                                                                                               چکیده

دستخوش دگرگونی  سیانقالب اسالمی متناسب با رخدادهای سیاسه دهه گذشته ازادبی در یک گونه غالب طنز به عنوان 

 .؛ به طوری که می توان گفت طنزهای این دوره با سیاست گره خورده استمحتوایی شده است

-4941)انقالب اسالمی طی سه دهه نخست انقالب  سیاسی عصر طنزهای گونه شناسیدر زمینه  کوششی است،مقاله این 

بیش ترین بسامد انتقادات طنزپردازان درخصوص دولتمردان ومسووالن  که نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده که(4931

ردان داخلی در یک سو نگری دولتم. شعار گرایی، نارسایی در خدمات و انتخابات می باشد داخلی  بوده وبه ترتیب شامل سه موضوع

تعامل با کشورهای صنعتی و پیشرفته  وبرقراری ارتباط با کشورهای عقب مانده و گمنام هم مهم ترین چالش انتقادی طنزپردازان 

 .در روابط خارجی بوده است

    ، دولتمردان، روابط خارجیانقالب اسالمی سیاسی، طنزهای ،گونه شناسی :هاهکلیدواژ

 مقدمه

. ن است که انقالب ها ذائقه انسان ها و نگاه و تلقی آنان را نسبت به جهان، جامعه وخویشتن تغییر می دهنید تاریخ گواه بر ای

فرهنگ و هنر یک ملیت   ،یکی از نمودهای آن در هر جامعه ای تاثیر انقالب ها و دگرگونی های سیاسی بر ساختار و محتوای ادبیات

پییروزی  . ست و از تحوالت سیاسی و اجتماعی بنیادین درون جامعه تبعییت میی کنید   زیرا که ادبیات یک پدیده روبنایی ا. می باشد

 و روی کارآمدن نظام جمهوری اسالمی،  4931بهمن  22انقالب اسالمی ایران در 

تیرین و اجتمیاعی    در واقع طنز به عنیوان مردمیی  . همچون انقالب مشروطه در رشد و دگرگونی طنز تاثیر بسیار داشته است

فکری حرکتی پر فراز و نشیب را طی کرده اسیت  و ه های ادبی در سه دهه اخیر انقالب اسالمی متناسب با تحوالت سیاسیترین گون

و به تناسب رخدادهای سیاسی و شکل بندی آرایش نیروهای اجتماعی ومیزان آزادی  های مدنی موجود در جامعه دستخوش تغییر 

الیل گسترش و رواج طنیز در جامعیه ورود آن بیه عرصیه مطبوعیات و انتقیادات و       یکی از د. و تحول موضوعی و محتوایی شده است

طنز به عنوان یکی از جیذاب  ، از آن جا که در دوره مورد بحث. چالش هایی بوده که در جامعه از سوی طنزپردازان عنوان شده است

 . جه نقد سیاسی در جامعه تبدیل  شده استادبی برای مخاطبان بوده است، به باالترین در یها گونه های ترین وفراگیر ترین

در . اشیاره کیرد   به دالیلی طنزدر جامعه شکل گرفته و رونق می یابد که می توان به مسائل و موضوعات سیاسیی، اجتمیاعی   

ز ایین  یکیی ا . برخی موارد به دالیل گوناگون نمی توان به صراحت از ناهنجاری ها، کاستی ها، معایب و مشکالت جامعه انتقیاد کیرد  

ضیح این که هر گاه به علت شرایط استبدادی و نبیود آزادی بییان و ظرفییت انتقیاد پیذیری      تو. دالیل سیاست حاکم بر جامعه است

میان سیاستمداران و حاکمان زبان و قلم از جدی گفتن باز می ماند، به شیوه  طنز آمیز مصائب و مشکالت و نابسامانی های جامعیه  

از طرفیی   ؛ممکن است که مطلبی آن قدر فجیع باشد که پوشاندن آن بهتر از آشکار جلوه دادن آن  باشید  هم چنین. بیان می گردد

نمی دهد که مسایل وموضوعاتی که دارای قبح و زشتی است، بیه   هم ادب و اخالق، آداب و سنن و قوانین اجتماعی چنین اجازه ای 

بایسیتی بیه   ، مشکلی وجود دارد که جهت توجه بدان و رفیع واصیالح آن    مواقعی هم در جامعه. صورت آشکار و بی پرده بیان گردد

آن بهترین دستمایه برای انتقاد اجتمیاعی   ولحن و شیوه بیانگی علت پوشید بنابراین؛ طنز به .کمک ابزار طنز آن را برجسته ساخت

 .معایب،و مشکالت به کارگرفته می شود ها، جهت اصالح و سازندگی ناهنجاری

این دورهاین  نکته را برای ما روشن  خواهد ساخت که چه مسائلی مورد توجه  طنزپیردازان و   ی سیاسیطنزهای گونه شناس

 مردم بوده

زییرا کیه ایین    . است تابانشان دادن این مسائل اهل فن و صاحب نظران را برای برطرف  کردن و اصالح آن هیا ییاری دهییم    

 .زندگی روزمره مردم درپیوند استطنزها مسائلی را به  چالش می کشد که هنوز با
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 طنزهای سیاسی -4

تدابیری است کیه حکومیت هیا در اداره امیور      ،در مفهوم خاص. سیاست در لغت به معنی هنر و عمل حکومت در کشور است

در .دگیرد  -میی کشور و تعیین شکل و محتوای فعالیت های خود اتخاذ می کنند و این تدابیر در دو مجرای داخلی و خارجی معمول 

امور کشیور را اداره میی کننید تیا      ،مجرای داخلی حکومت ها با اتخاذ تدابیری سنجیده و متناسب با شرایط مادی و معنوی مشخص

مجرای خارجی مربوط است به مناسبات حکومت ها با دولت های دیگر کیه آن   .اعضای جامعه به وظایف اجتماعی خود عمل نمایند

 ( 933: 4963 ،آراسته خو) .بتنی بر قوانین بین المللی استگویند و م را روابط بین الملل می

بیا  . اقتصادی و عقیدتی مشترک مردم  هر کشور جریان میی یابید  ،امور سیاسی هر کشوری متناسب با اوضاع واحوال فرهنگی

ر خیواهیم یافیت کیه    د ،ما حکومت کرده انید  سرزمینبررسی روند ساختار سیاسی و فرمانروایی حکومت هایی که از آغاز تا کنون بر

  .چگونه این حوزه های مختلف متاثر از شرایط سیاسی و سیاست حاکم بر جوامع بوده اند

انسان حیوانی ناطق یا عاشق معرفی  اگردر گذشته.در دوران مدرن اصوال تعریف و جایگاه انسان در هستی تغییر کرده است

 :4944 ،زرقانی) .سی در مرکز همه معادالت انسان کنونی قرار داردسیاست و قدرت سیا .حیوانی سایس است ،می شد، امروزانسان

یکی از زمینه هایی که همواره موضوع طنز و . بررسی طنزهای سیاسی این دوره این موضوع را روشن تر بیان خواهد کرد (41

با نگاهی اجمالی به  .ان بوده استسیاست و امور مربوط بد ،طنزپردازی شاعران و نویسندگان زبان و ادبیات فارسی قرار گرفته است

ساختار سیاسی و  متاثراز طنز کاهش یا گسترش این گونه ،که، دوره های مختلف گذشته زبان و ادبیات فارسی می توان دریافت

حنی گاه این طنزها ل. هر دوره به وجود می آمده است که برای شاعران و نویسندگان در ی بودهمیزان آزادی های ا وحکومت هتدابیر

  :سلطان محمود غزنوینکوهش مانند این شعر فردوسی درنرم وخیرخواهانه داشته، 

 

 

 

 (494 :4944 ،جوادی) 

 "ی در مانند انتقادات عبید زاکان. کنایه ودر پرده بیان می شده استه، به صورت لفافتربیش  ،تند و گزنده بوده چهیا چنان

حافظ هم با بیانی هنرمندانه وزیرکی و رندی خاص خود طنزهای سیاسی ، پس از عبید .است که اثری کامال سیاسی "موش و گربه 

جز این دو شخصیت خاص در ادبیات کالسیک فارسی به صراحت و ضرس قاطع نمی  .گزنده ای را در دیوان اشعار خود می سراید

 .  دز طنز به عنوان انتقاد سیاسی بهره جسته باشتوان گفت شاعر یا نویسنده ای ا

 .اوضاع به کلی دگرگون شد ،در دوره مشروطهیا عصر بیداری ایرانیان که پل میان ادبیات سنتی و مدرن را تشکیل می داد اما

ورود صنعت چاپ و رواج و  ،، انقالب کبیر فرانسهاروپاییاندلیل تحوالت روشنفکرانه ای که در اثر آشنایی ایرانیان با در این عصر به

و انعکاس آن در نظم و نثر این دوره به  ،دمکراسیگسترش روزنامه نویسی، هم چنین آشنایی با مفاهیمی چون آزادی، قانون، وطن

ها  سایه قرن،بی حد و حصری که در جامعه برای مردم به ویژه شاعران و نویسندگان ایجاد شد آزادی آنبه دنبال  کهوجود آمد 

 .آمدبار در جامعه امکان گفتن و اظهار نظر در اکثر زمینه ها به وجود نخستین و برای  ه شدق و زورگویی از سر مردم زدوداختنا

نویسندگان و شاعران که نسبت به مردم تعهد شدیدی احساس می کردند و نمی خواستند جز به خاطر مبارزه برای آزادی و 

 .ها و سروده های آنان با توجه به تحوالت درون جامعه به نحو چشمگیری سیاسی شدیک زندگی بهتر زندگی کنند؛ موضوع نوشته 

پیشگام شاعران و  .مجموعه این عوامل، تحوالت بزرگی را در ادبیات فارسی ایجاد کرده بود که یکی از جلوه های آن طنزنویسی بود

 .و کمال آن در سروده ها و نوشته های نسیم شمال بودو نقطه اوج « صور اسرافیل»نویسندگان در این زمینه دهخدا در روزنامه 

نکته ای که باید در این جا یادآوری کرد، این است که اغلب سروده ها و نوشته های طنزآمیز به دلیل رویکرد انتقادی شان در 

همچنان تا اواخر دوره آن پس از  ،در دوره مشروطه پایه ریزی شدکه  روزنامه ها و مطبوعات چاپ می شد از این رو، طنز مطبوعاتی

 ایاشییییاه محمییییود کشییییور گشییییای

 

 زمن گرنترسیی بتیرس از خیدای   
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به عنوان پرتیراژ ترین و مهم ترین مجله دوران پهلوی که عمر  «توفیق»مجله  .پهلوی توسط شاعران و نویسندگان دنبال می شد

  (333 :4911 ،فرجیان). نزدیک به پنجاه ساله آن حکایت گر اهمیت آن است، در راس همه نشریات طنز این دوره بود

بار  نخستین در این دوره مردم برای. ب اسالمی ساختار سیاسی و حاکمیت تغییر و تحولی اساسی یافتبا شکل گیری انقال

 ونمایندگان سیاسی را خود در سرنوشت سیاسی خود سهیم و دارای حق انتخاب شدند و بر اساس همه پرسی و انتخابات حاکمان

  .ایدئولوژی مردم بر اساس قوانین و آموزه های اسالمی پایه ریزی شد ماصول عقاید و باورها و در یک کال. تعیین و انتخابات نمودند

طنزپردازان جرات و جسارت بیش تری را برای خود جهت  ،با توجه به اینکه فضای جامعه چنین تغییراتی را به خود دید

، اصلی طنزهای انقالب اسالمییمضمون هااز یکیاز این رو، .اظهارنظردر مورد دولتمردان، مسؤوالن و سیاستمداران پیدا کردند

همان گونه که درسطور باال هم بدان اشاره شد، طنزهای سیاسی مسائلی را در برمی گیرد که بیش تر رفتار و . طنزهای سیاسی است

 .شدهاواقدامات مربوط بدان ها را به چالش می ک اعمال دولتمردان، مسؤوالن،کارگزاران وسیاست

تالش خواهیم کرد تا در پاییان بیه چنیین     ،طنزهای سیاسی این دوره هستیم هستیم نه شناسیگوکه به دنبال  مقالهدر این 

 چیست ؟  ،مهم ترین موضوعاتی را که طنزهای سیاسی انقالب اسالمی به چالش کشیده اند :سؤاالتی پاسخ گوییم

اسیالمی در خصیوص احیزاب     در میان موضوعات مطروحه بیش ترین بسامد مربوط به کدام است ؟ دیدگاه طنزهیای انقیالب  

گوناگون چگونه است ؟ آیا طنزهای انقالب اسالمی فقط دولتمردان داخلی را مورد انتقاد قرار داده اند ؟ در میان انتقادات مربوط بیه  

یی دولتمردان بیش بسامد مربوط به کدام است ؟ دغدغه های طنزپردازان در این موضوعات مورد انتقاد قرار گرفته حول چه محورها

 در گردش است ؟ 

 دولتمردان و مسؤوالن داخلی   -1

اقتصادی و یا اجتماعی هر جامعه ای که در راس خود هیأت حاکمه ،است برای افرادوگردنندگانامور سیاسی لقبی،دولتمردان

، شرکت دارنداجتماعی و سیاسی کشوری  -افراد و اعضایی که در اداره  امور مهم اقتصادی  ،به سخن دیگر.ای به نام دولت دارد

   (429 :4911 ،فرهیخته) .دولتمردان آن جامعه می باشند

تعدادی از طنزهای سیاسی این دوره را طنزهایی تشکیل می دهد که اعمال و رفتار،  اقدامات، ساز و کارها و سیاست های 

 .دولتمردان و مسؤوالن و مقامات مهم کشوری و نهادهای گوناگونه را به چالش می کشد

از نظر طنز پردازان در ارکان دیپلماسی دولتمردان  ت شناسایی بهترانتقادات در زمینه کاستی ها و معایبی کهاینک جه

  .داخلی وجود داشته، هر کدام از موضوعات را به ترتیب تحلیل و بررسی خواهیم کرد

  (وعده های بی عمل)شعار گرایی  1-4

ا و قول و وعده هایی است که دولتمردان و مسؤوالن در سمینارهای منظور از شعارگرایی یا وعده های بی عمل آن حرف ه

مصاحبه با خبرنگاران صدا و سیما، در روزنامه های دولتی و غیر دولتی، وقت مالقات با  ،مجالس سخنرانی ،دیدار با مردم ،مختلف

می خواهند مسؤولیتی را بر عهده  سران دولت های مختلف چه در هنگامی که مسؤولیتی را بر عهده گرفته اند و چه زمانی که

بگیرند، جهت تحکیم یا احراز قدرت به مردم و اقشار زیر دست خود می دهند  اما بسیاری از این وعده ها جنبه عملی پیدا نمی 

  .کند

                       :نمونه های زیر این نارسایی در عالم سیاست را بهتر بازگو خواهد کرد

 !طب سنتی 

  (دربحث بودجه)نماینده مخالف   .تورم کمر مردم را شکسته استگرانی و 

 (دربحث بودجه)نماینده موافق   .گرانی و تورم کمر مردم را شکسته است

را  "شیعار   "و  "حیرف   " :گفتنید  .ما با یک متخصص ارتوپدی جدید و یک متخصص شکسته بندی سنتی تمیاس گیرفتیم   

  (444 :4931 ،زروئی نصرآباد)! شکستگی خوب می شود  بندند، فوت کنند،قاطی کنند، به کمر بیمار بمالند، ب
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در این نوشته طنزپرداز به ظرافت تمام می خواهد بگوید که سیاستمداران و مجریان قانون به جای اینکه برای از بین بردن و 

او در پایان گوشزد  .بزنند و شعار بدهندحرف  ،فقط خوب بلد هستند ،حل مشکالت مردم در مقام عمل در بیایند و پا پیش بگذارند

می کند که حرف های این نمایندگان چه نمایندگان موافق وچه نمایندگان مخالف بحث های مطرح شده در مجلس جنبه عملی به 

 .خود نمی گیرد

 :مثال دیگر 

حوصله شنیدن شعار را  چون جوانان دیگر.  بحث های کالن را جامه عمل می پوشانیم " :رئیس سازمان ملی جوانان گفت

تقاضا می  ،ضمن تقدیر و تشکر از رئیس سازمان جوانان به خاطر توجه وافری که به جوانان و سر رفتن حوصله شان دارند .ندارند

  .کنیم در اولین فرصت نوع ادبی همین جمله شان را مشخص کنند تا ما بدانیم این جمله از چه نوعی است

 "بحث های کالن  "؟ در ضمن این طفلکی زبانم الل شعار است یا این که چی ،خبری است جمله ،پیام است ،رهنمود است

هم از ما خواست چون طفلکی از بس بدون جامه گشته هم حسابی سرما خورده هم  هر جا می رود انگشت نمای خاص و عام می 

 )4949 ،صابری فومنی) .شود

 نارسایی در خدمات  1-1

فقدان گوش شنوا و سهل انگاری  ،نادیده گرفتن مشکالت مردم و عدم دستگیری از بیچارگان ،قاتکم توجهی به سوانح و اتفا

مقوله هایی است که تحت عنوان نارسایی در خدمات در طنزهای سیاسی  این دوره در مورد دولتمیردان و مسیؤوالن از سیوی     ههم

  :مانند. طنز پردازان بیان شده است

 بدون شرح

 ! به سالمتگیرم و تنها کافی است دو خبر زیر را بخوانید و بعد هم شما را به خیر و ما را ت شما را نمیدر این بخش اصال وق

  .ترین گاز را از ایران خریدارزان 2113ترکیه در سال 

! مشکلی در گاز رسانی مواجه نشویم مردم باید در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا با :مدیر عامل جدید شرکت ملی گاز

  (44 :4944 ،ابری فومنیص)

 :نمونه دیگر

 !سقوط از جنبه هنری

ما می توانستیم بایک چرخ »: حداد عادل در خصوص ترکیدن الستیک هواپیمایی که قرار بود او را به ترکیه ببرد، گفت

 .«ترکیده هم در فرودگاه استانبول فرود بیاییم اما چون زیبا نبود به مهرآباد برگشتیم

ن مربوطه این گفته حدادعادل را آویزه گوش کنند وحداقل به خاطر اینکه جنبه زیبایی شناسانه یک امیدواریم مسووال

هواپیمای سقوط نکرده از یک هواپیمای سقوط کرده بسیار بیشتر است، دقت الزم را در کنترل قطعات وسیستم هواپیماها مبذول 

               (                        4: 4943صابری فومنی، . )فرمایند

  افترا  1-9

هر گاه شخصی فرد یا افرادی را به صراحت متهم به انجام اعمالی نماید که به لحاظ قانون آن اعمال از وی سر نزده باشد و 

یگر یکی د( 21 :4946وارسته، . )افترا زننده نتواند اتهامی که زده است، ثابت کند؛ این عمل به لحاظ علم قضا افترا نامیده می شود

برخی از این . از موضوعات مورد هجمه قرار گرفته در طنزهای سیاسی راجع به دولتمردان و مسؤوالن را، افترا وتهمت دربر می گیرد

ها تالش شده،  مسووالن ادارات و نهادهای مختلف کشوری را به دست داشتن در فساد مالی است که در آن نهتهمت ها بدین گو

 برخی دیگر از تهمت ها راجع به ترورها و قتل .ها را در نظر افکار عمومی جامعه پایین بیاورندق وجهه آنحکوم کنند و از این طریم

بدون هیچ شواهد و دلیل و منطقی از سوی  ،ها مشخص نمی شودآن امعه اتفاق می افتد و چون عامالنو کشتارهایی است که در ج

 .شودیگران افکنده میتی را به گردن  دبرخی مسووالن انجام چنین اقداما

 : مثال

 کار کار کیست ؟
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  :فرض کنید که

  .چهار نفر آدم در کشور کشته شده باشند

  .تعدادی آدم سر و مر و گنده چند سال این چهار نفر آدم را به قتل و مرگ تهدید کرده باشند

  .همین تعداد آدم سال ها علیه مقتوالن مقاله نوشته باشند

تا مدت ها هیچ  رد پایی از قاتیل   ،دو روز تمام اسناد و مدارک جاسوسی یک جاسوس پیدا می شوددر مملکتی که در عرض 

  .چهار تا آدم پیدا نشود

  .تمام شهر بدانند چه کسانی قرار است کشته شوند

  .هاست..  .کار ،اول اعالم می کنیم کار

  .هاست..  .اعالم می کنیم کار کار ،اگر مساله حل نشد

  .هاست...  کار ،ل نکرد اعالم می کنیم کاراگر کسی قبو

از جملیه قتیل    ،هر اتفاقی که در این مملکت میی افتید   :اعالم کرد (..  ).درست همزمان با وقوع قتل های زنجیره ای  :توضیح

  (421 :4913 ،نبوی) ...هیچ کس حرف او را باور نکرد از جمله .هاست.. .های زنجیره ای کار

 کلمات لفاظی و بازی با  1-1

منظور به کار گیری کلمات و جمالتی است که از سوی دولتمردان و مسؤوالن به کار برده می شوند،  گاه به خاطر پیچیدگی 

یا به کارگیری کلمات و جمالتی است که به صیورت میبهم بییان میی      .و عدم آشنایی، عوام از آن ها معنای روشنی درک نمی کنند

یا به کار گیری کلمات و جمالتی است که از نظر بار معنایی اصال ربطی بیه   .تفاوتی از آن می کندشوند و خوانندگان برداشت های م

هم ندارند، اما در مصاحبه ها و سخنرانی ها توسط دولتمردان  و مسؤوالن گفته میی شیوند کیه ایین خیود ییک اسیتراتژی و نقشیه         

  .ود را بدین شیوه پیش می برندسیاست های خ ،راهبردی است که دولتمردان با وجود آگاهی از آن

  :مانند

 کلیتی مشکل ریشه ای 

وزارت ارشاد با  " :باتوجه به این که وزارت ارشاد در خصوص جمع آوری کتاب های فروغ فرخزاد از نمایشگاه کتاب گفته

  :به نظرتان کدام گزینه صحیح است ."کلیت اشعار فروغ فرخزاد مشکلی ندارد 

  .مشکل دارد "اشعار فروغ فرخزاد  "وزارت ارشاد با  (الف

  .مشکل دارد "فروغ فرخزاد  "وزارت ارشاد فقط با  (ب

  .مشکل دارد "فرخزاد  "وزارت ارشاد فقط با  (ج

 ( 3 :4946صابری فومنی، ) .وزارت ارشاد کال با شاعر شدن بعضی ها مشکل دارد (د

  :مثال دیگر

 تفاوت های بی تفاوت

  ."ممنوع المصاحبه نیستم اما مصاحبه نمی کنم  " :گفت (ی وقت تهرانرئیس دادگستر)علی زاده 

  :ذکر موارد زیر الزامی به نظر می رسد ،جهت اطالع عزیزانی که تفاوت این دو مقوله را به طرز دقیق نمی دانند

 ! نمی کند گو اما شخصی که مصاحبه نمی کند با خبرنگاران گفت و  .مصاحبه نمی کند ،کسی که ممنوع المصاحبه است

اما شخصی که مصاحبه نمی کند به سؤال خبرنگاران  .شخص ممنوع المصاحبه از انجام هر گفت و گویی خودداری می کند

  .جواب نمی دهد

 ! مصاحبه نمی کند  ،ممنوع المصاحبه است اما کسی که مصاحبه نمی کند ،ممنوع المصاحبه

   (42 :4944 ،صابری فومنی)!( گ کرد هنوز قانع نشدید ؟ مخ من که هن! ای بابا )... 

 فرصت طلبی  1-0
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تعدادی از طنزهای این دوره که بیانگر اوصاف .خورند -انتقاد ازآن هیی است که نان به نرخ روز میاین گونه طنز ها 

تند و بیان موضع شفاف سیاسی خود که از چه حزبی هس  از رنگ عوض کردن این اشخاص و عدم ،شخصیت این گونه افراد است

 :مانند. چه دیدگاهی دارند، بیش ترانتقاد کرده اند

 در احوال شیخنا و موالنا ابوسعید احمد پور نجاتی

آن بانی شیبکه چهیارم و    ،آن شیر بیشه چهار مردان قم ،آن مسدود الباب ،آن طبیب نیاب ،آن ناطق حقایق ،آن واعظ خالیق

معاند پیتزا و همبرگر و روغن نباتی، شیخنا و موالنا ابوسعید احمد پورنجیاتی  پنجم، آن کاتب جریده ری، آن معاون فرخنده پی، آن 

  .در سیما مروج ورزش ها بود و عضو جمعیت دفاع از ارزش ها بود رضی اهلل عنه  

 :و گفیت  "همی در سرای خویش راست باشم و چون به شارع اندر شوم چپ شیوم   " :؟ گفت "چپ باشی یا راست  " :گفتند

و چندان بگفت که خلق  "در معیشت چپ نیکوست و در سیاست راست  " :و گفت ."ر مصیبت چپ باشیم ودر عافیت راست ما د "

  (434 :4913 ،نبوی) .از گفت او هیچ بندانست

 :مثال دیگر

 تذکره المقامات

 (1) "مال نصرالدین  " حفظه اهلل   "مهدی کروبی  "ذکر شیخ 

 ،آن صاحب کرامات ربوبی ،آن دانای فقه و اصول ،آن مختار رد و قبول ،ام الیتناهیآن واله مق،آن شیفته صفات الهی

از رجال بنام بود و از کرامات او این که تابود غم مردمان خوردی و اصحاب را  دامت افاضاته   "شیخ مهدی کروبی " ،صدرالوکال

از دیگران  ،و آن روز که هیچ غم نداشتی  " .داردخوش چیزی است غم که خواص بسیار  " :وصیت کردی به غم خوردن و گفتی

از ویژگی های وی،آن بود که گویند راست می گفت ! گفتندی  "موالنا شیخ الرئیس غمخوار  "قرض کردی و هم از این جهت او را 

 (493 :4943صدر، ) .و چپ می زد

 ارائه آمارهای نادرست   1-6

ارائه آمارهای نادرست و اشتباهی است  ،ن داخلی از سوی طنزپردازان مطرح شدهیکی از انتقاداتی که به دولتمردان و مسؤوال

  :مانند.دکنن می به مردم اعالم ،که یا از زبان خود یا از زبان کارگزاران منتصب خود

 دلیل اختالف

هیزار نفیر    611تا  911ا هزار نفر اعالم کرد ولی یک مرکز آمار رسمی تر این رقم ر 6تا  9سازمان بهزیستی آمار زنان ویژه را 

البته آمار گرفتن و آمار دادن و بلکه تمام مباحث آماری اصوال یک سری مسایل پیچیده اند که ما نمیی خیواهیم   ! برآورد کرده است 

ر اما احتمال می دهیم این تفاوت عمده بین دو آمار ذکر شده در اثر اخیتالف در سیاعت آمیارگی    .وارد آن ها شده و اظهار نظر بکنیم

  (44 :4949 ،صابری فومنی) .می باشد

 انتخابات   -9

یک یا چند نامزد را برای به عهده گرفتن برخیی مقامیات    ،مراد از انتخابات فرآیندی است که از طریق آن تعدادی از اشخاص

شدن مردم در امیور  درجه سهیم  ،در یک جامعه ی باز و پویا که اعضای آن از دانش و بینش نسبتا مطلوبی برخودارند. برمی گزینند

 ،در کشور ما مردم برای تعیین مقاماتی همچون ریاست جمهوری. سیاسی کشور باالست و مشارکت ارادی و آگاهانه انجام می پذیرد

که همه این انتخابات . اعضای مجلس خبرگان و شورای شهر و روستا در همه پرسی یا انتخابات شرکت می کنند ،نمایندگان مجلس

ت مجلس خبرگان که هر هشت سال یکبار برگزار می شود، به مدت چهار سال یکبار مردم به پیای صیندوق هیای رای    به جز انتخابا

انتخابات در هر کشوری نمود و مظهری از مردم ساالری و دمکراسی محسوب  .می روند و در سرنوشت سیاسی خود سهیم می شوند

 .می شود
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در این طنزها از وعده و .رمورد انتخابات و نامزدهای انتخاباتی گفته شده اندبخشی از طنزهای  این دوره، طنزهایی است که د

جامیه   احراز مسیوولیت وعیدها ی نامزدها مانند حل کردن مشکالت ازدواج جوانان،مشکالت مسکن،اشتغال که آن ها را هم در موقع 

  :مانند .عمل نمی پوشند،انتقاد شده است

 شغل کم دردسر و پردرآمد

 31دادن  ": هزار تومان به جوانان در صورت ریییس جمهیور شیدنش گفیت     31درباره وعده پرداخت ماهانه (  یمهدی کروب)

دوره های بعدی این مبلغ افزایش پیدا کند و  با این حساب اگر در ".هزار تومان به جوانان بلوف تبلیغاتی نیست و من آن را می دهم

می توانند دست از کار بکشند و شغلشان تنها این باشد، هر چهار سال یکبار رئییس  نان آوران کشور  ،شامل همه برادران جامعه شود

  (3: 4944صابری فومنی، ! )جمهورانتخاب کنند 

 حزاب ا 9-4

سیاسی نظرهای مخصیوص ییک جمعییت ییا ییک       ،حزب در سیاست گروه یا دسته یا فرقه ای را گویند که در امور اجتماعی

سیاسی با مردمیی کیه داوطلبانیه بیرای دسیتیابی بیه اهیداف         اجتماعی  ،حزب ارگانی است ،ت دیگربه عبار.طبقه را تعقیب نمایند

چنیین ارگیانی بایید دارای سیه رکین اساسیی مرامنامه،اساسینامه و نظیام نامیه           .برخاسته از ایدئولوژی مشترکشان گرد آمده باشند

  (4911:943 ،فرهیخته(.باشد

سی انقالب اسالمی بدان پرداخته است، مساله احزاب و جناح های مختلیف سیاسیی   از موضوعاتی که طنزهای سیا دیگر یکی

استفاده ابزاری از مردم برای بیان توجیهات خود و به طیور کلیی نشسیتن بیر اریکیه       ،در این طنزها از ناسازگاری میان احزاب. است

گیاهی طنیز    .آن ها را به سیخره گرفتیه انید   دوگانگی و همچنین خصوصیات  اخالقی و رفتاری و چگونگی وضعیت معیشتی  ،قدرت

پرداز هم سیاست ها و اهداف هردو جناح را مورد انتقاد قرار داده و بیان کرده که از نظر خط مشیی ایین دو در کشیور هییچ تفیاوت      

  .هرچند که در کالم هر کدام سیاست های خاصی را دنبال می کنند. عینی و واقعی ندارند

  :مانند

 ...راست و ،چپ

  :بعضی از تفاوت های این ها به شرح زیر است. احین سیاسی چپ و راست در مملکت ما تفاوت اساسی دارندجن

نیروهیای مخیالف خیود را کنیار گذاشیته و تنهیا        ،جناح چپ همواره نشان داده است که هر گاه قدرت را به دسیت آورده  (4

تنها نیروهای طرفدار خود را بیه   ،هرگاه در موضع قدرت قرار گرفتهدر حالی که جناح راست  ،نیروهای طرفدار خود را به کار گمارده

  .کار گمارده و نیروهای مخالف خود را کنار گذاشته است

در حالی که جناح راست معمیوال   ،جناح چپ معموال به دشمنی با آزادی بیان و مطبوعات و آزادی های اجتماعی پرداخته (2

  .اجتماعی دشمنی کرده است با آزادی بیان و مطبوعات و آزادی های

در حالی که جناح راسیت   .اما عمال از سرمایه داران حمایت کرده است ،جناح چپ معموال شعار عدالت اجتماعی  سر داده (9

  .معموال از سرمایه داران حمایت کرده و شعار عدالت اجتماعی داده است

در حالیکه جنیاح راسیت اساسیا در سیاسیت هیای       ،داشته (2)جناح چپ معموال در سیاست خارجی رفتارهای آنارشیستی (4

  .خارجی طرفدار رفتارهای آنارشیستی  بوده است

  .جناح چپ و راست تفاوت های اساسی دارند :نتیجه گیری اخالقی اول

  .چپ گرایی و راست گرایی تصادفی است :نتیجه گیری اخالقی دوم

  .شرایط فعال سیاسی ضروری است استفاده از بادنما در :علمی نتیجه گیری اخالقی 

  .سعی کنید دست راست و چپتان را از هم تشخیص بدهید :تربیتی نتیجه گیری اخالقی 

 ،نبیوی ) .در گذشته های دور چپ ها طرفدار منافع مردم و راست ها طرفدار دولت بیوده انید   :سیاسی نتیجه گیری اخالقی 

4914: 29)  
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د که در جامعه ما بر خالف آن چه از سوی افراد درخصوص جناح های مختلیف سیاسیی   در طنز فوق طنزپرداز عنوان می کن

 .این دو هیچ تفاوتی از نظر واقعی و عینی ندارند ،وتفاوت ها و اختالف های میان آن ها گفته می شود  (چپ و راست)

دم و راست ها طرفدار منیافع دولیت   جناح چپ  طرفدار منافع مر ،او در پایان یادآور می شود که هر چند در گذشته های دور

 .اما امروز شرایط فرق کرده است و همه این جناح ها خط و مشی شان یکسان شده است ،بوده اند

  :مثال دیگر

مردمی نوگرا و جوان هستند که اراده قاطع خود را به سمت و سوی توسعه متوجه کیرده   "ملت ایران  " :جریان راست مدرن

  .اند

از اصول و ارزش های ما دفیاع   ،باید با مشت محکم به دهان دشمنان و یاوه گویان کوبیده "ملت ایران  " جریان راست سنتی

  .کنند

  .بقیه ملت ها بدند .خیلی ملت خوبی است "ملت ایران  " :جریان راست معمولی

 .وامل اجانب هستندع ،کسانی که نوکر ما نیستند .نوکر ما هستند "ملت ایران  " :جریان راست افراطی آنارشیست

  .غارتگران و زحمتکشان :بر دو دسته اند "ملت ایران  " :جریان چپ

  .هم طرفدار ما باشند "ملت ایران  "هستیم به شرط اینکه  "ملت ایران  "ما طرفدار  :جریان چپ مدرن

  .یه روز اون وریه  ،یه روز این وریه "ملت ایران  ": جریان چپ سنتی

 ! "ملت ایران  "ره بیچا :نتیجه اخالقی

  .دارند "ملت ایران  "هر گروهی یک  ،نداریم "ملت ایران  "ما یک  :نتیجه سیاسی

   (421 :4914 ،نبوی) ."ملت ایران  "بیندازید گردن  ،از هر کاری نتوانستید دفاع کنید :نتیجه غیر منطقی

 دولتمردان خارجی  9-1

اعم از غرب و شرق لب  رد  دولتمردان و سردمداران کشورهای خارجیتعداد دیگری از طنزهای سیاسی  این دوره در مو

انگییزی و وطین فروشیی و خیانیت در برمیی       موضوعات محوری این گونه طنزها را تجاوز وغارتگری،فتنیه  .اند به انتقاد گشوده

ولییت هییای از میییان دولییت هییایی کییه دولتمییردان و سیاسییتمداران آن هییا مییورد مییذمت واقییع شییده، مییی تییوان بییه د .گیییرد

بیش ترین انتقیادات بیه ترتییب راجیع بیه سیه دولیت        . مصر و فلسطین یاد کرد ،عربستان،کویت،عراق ،آمریکا،اسرائیل،انگلیس

البته نکتیه ای را کیه   . آمریکا،اسرائیل و انگلیس و کمترین انتقادات به ترتیب مربوط به دولت کویت و سپس عربستان می باشد

ن است که ممکن است این سؤال پیش آید که دولت هیای همچیون فلسیطین، کوییت ومصیر کیه       در این جا باید یادآور شد، ای

 رابطه کشور ما با آن ها رابطه ای مسالمت آمیز بر پایه صلح و دوستی است، انتقادات مطرح شده در چه زمینه ای است ؟ 

وطن فروشی و خیانیت رهبیران آن    انتقاداتی که طنز پردازان در خصوص این کشورها مطرح کرده اند،بیش تر مربوط به

اما انتقادات مطرح شیده در خصیوص دولیت هیایی چیون آمریکیا، اسیرائیل و        .مانند یاسر عرفات و حسنی مبارک. می باشد ،ها

 .  باشد _فتنه انگیزی و خونریزی و کشتار مردم می ،انگلیس در زمینه تجاوز و غارتگری

  (تجاوز و غارتگری)جنگ طلبی  9-1-4

از طنزهای سیاسی انقالب اسالمی که در مورد تجاوز و غارتگری و جنگ و خونریزی دولتمردان خارجی انتقیاد  آن گونه 

در این گونه طنزها از سیاست حمله نظامی، تهدید و ارعاب با بمب و موشیک  .کرده اند، زیر مجموعه این موضوع قرار می گیرند

  :دمانن .های دور و برد  و غیره سخن به میان آمده است

و دسیسه جویی و تحریک و آشوب میان ملت ها یکی دیگر از موضوعات طنزهای سیاسی در میورد دولتمیردان    یفتنه انگیز

همچنین به حمایت های  .در این فتنه انگیزی ها بیش تر از همه به نقش آمریکا و پس از آن اسرائیل اشاره شده است .خارجی است

  :مانند .عوامل نا امنی و آشوب ها در خلیج فارس و میان اعراب انتقاد شده استآمریکا از اسرائیل به عنوان یکی از 

 شعری از دیوان یک دیوانه

 

 پیش پیش اسباب خونریزی مهیامی کنم چوقصد فتنه برپا می کنم"بیلم"من همان
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 دست باال می کنم  ،چون لوازم شدمهیا

 

 شور و غوغا می کنم آشوب برپا می کنم 

 

 میگذارم فتنه برپامی کنمهر کجا پا 

 (43: 4913خرمشاهی،)                                                                                       

  :مثال دیگر

 

 دوبیتی های شناور در خلیج فارس

 

 خلیج فارس آلوده به دوده

  

 تمام فتنه ها در این حدوده 

 

 یکی پرسید از اوضاع گفتم 

 

 همه زیر سر آل سعوده 

 

 سخن هرجا زبحران خلیجه 

 

 از این بحران سرمن گیج و ویجه

 

 همه مشتاق نفت این خلیجند 

 

 مگرنفت خلیج آب هویجه

 (46: همان)                                  

 وطن فروشی  9-1-1

است در این گونه طنزهیا از وطین    ن خارجیوطن فروشی یکی دیگر از زیر مجموعه های طنزهای سیاسی راجع به دولتمردا

 ،فروشی و خیانت های یاسر عرفات،رهبر فلسطینی ها به خاطر صلح و سازش با دولتمردان اسرائیل،دزدی و خیانت حسینی مبیارک  

کیوهش  باج دهی پادشاه کویت به عراق و آمریکا در زمان جنگ نفت کیش هیا انتقیاد و ن    ،دیکتاتور مصر، در نوکری آمریکا و انگلیس

  .شده است

  :مانند

 به ابوحمار

 حماریات

 مزد زحمات ابو عمار

 

 آن که در عالم خاکی همه خاکش به سر است

  

 رانده اهل نظر است  ،یاسر خاک به سر

 

 آن که می گفت همه ریخت به دریا باید 

 

 خصم را، حال خودش نوکر آن بی پدر است 

 

 است (3) "رابین"غرض از بی پدر آن دیو صفت 

 

 با همه بی پدری آن پدر و این پسر است 

 

  (69 :4913 ،خرمشاهی)

 :مثال دیگر

 (32: همان )
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 خارجی روابط   9-9

چنیان کیه در گذشیته هیم     .بهبود روابط خارجی امروزه یکی از سیاست های اصلی همه جوامع و کشورها محسوب می شیود 

جهیانی را مطیرح میی     هاما امروز به خاطر گسترش تکنولوژی و فناوری اطالعات و ارتباطات که بحث دهکید .  همین گونه بوده است

ع که زیر بنای هر جامعه ای است و وابستگی هایی که کشورهای مختلف به مواد خیام  کنند و تحرک و پویایی چرخه اقتصادی جوام

احساس می کنند، نیاز به روابط خارجی بیا  خودصنعتی و همچنین دست یابی به بازارهای مهم جهانی جهت فروش کاالها و اجناس 

عالوه بر این بیرای کسیب وجهیه بیین     . ن بدانددیگر کشورها بیش از پیش احساس می شود و کشوری نیست که خود را بی نیاز از آ

  .المللی محبوبیت جهانی در میان سایر کشورها هر کشور درصدد است تا در این خصوص از هیچ کوششی فروگذار نکند

یکی از موضوعاتی دیگری کیه کیه در طنزهیای سیاسیی انقیالب اسیالمی میورد چیالش قیرار گرفتیه،روابط خیارجی ییا بیه              

در ایین خصیوص   .ی دولتمردان ما با کشورهای گوناگون جهان و از جمله جوامع صنعتی و توسعه یافتیه اسیت  عبارتی،سیاست خارج

طنزپردازان به عنوان یکی از منتقدین اصالحگر و سازنده مشکالت موجود در جامعه تالش نموده اند تا مهیم تیرین موانیع و نقیصیه     

  :مانند.دهندقرارهایی را که بر سر این راه وجود دارد را مورد انتقاد 

آن هیا بیه هییچ     همه کشورها نیازمند ایران هستند و قطع ارتباط اقتصادی ما با »: گفت( نماینده مجلس)حسین مرادی 

 . «وجه چرخه اقتصاد کشور را خدشه دار نخواهد کرد

ویه کنیم و با قطع حاال که این طور است به نظر شما بهتر نیست یک بار برای همیشه حسابمان را با کشورهای جهان تس

یک من ماسیت ممکین اسیت چیه     ۀ روابط اقتصادی مان همه شان را به خاک سیاه بنشانیم تا حساب کار دستشان بیاید که گا

 مقادیر کره داشته باشد؟ 

بسیار فروتن هستیم و اگر بعضی کشورهای جهان در رابطه با پرونیده هسیته ای چیوب     ها البته ما ایرانی: نتیجه اخالقی

چرخمان نمی گذاشتند، محال بود به این زودی ما این مسیأله را بیه روی شیان بییاوریم و منیت رابطیه اقتصیادی میان را         الی 

 ( 4944:46صابری فومنی، ! )سرشان بگذاریم

  

  : مثال دیگر

 چند فایده مهم قطع رابطه با آمریکا  

 "مبارک"دل آزارمردی به نام

 

 ماند  "شامیر"که خلقش به شمرو

 

 برآن بود تااز ره بد نهادی 

 

 نه آتش نشاند که آتش فشاند 

 

 زروی نصیحت  به فرزند خود گفت 

 

  کسی عیب کار تو جز من نداند

 

 زدزدی بپرهیز و هم از خیانت 

 

 بری باش کز ما جز این برنشاید

 

 مکن دوستی با رفیقان ناباب 

 

 و گرنه تو را آبرویی نماند 

 

 پسر در جواب پدر خنده زد گفت 

 

 مپندار خط تو را کس بخواند 

 

 درست است این ها که گفتی و لیکن 

 

 "رطب خورده منع رطب کی تواند"

 



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

452 
 

اقتصادی قرار می گیریم و وقتی در فشار اقتصیادی  مهم ترین فایده قطع رابطه ایران با آمریکا این است که ما در فشار  -4

قرار گرفتیم، تعداد مستضعفان زیاد می شود و وقتی تعداد مستضعفان زیاد شد،آن ها به تعداد زییادی وکییل و وصیی    

احتیاج پیدا می کنند،در نتیجه از تعداد آقایان بیکاری که جز حرف زدن از طرف مستضعفان کار دیگری بلد نیستند و 

 .ال های اخیر بیکار شده اند،کاسته می شود و نهایتا با مشکل بیکاری مقابله می شوددر س

دومین فایده قطع رابطه ایران با آمریکااین است که ما می توانیم با کسانی که از قیافه شان خو شمان نمی آید مبیارزه   -2

 ،مااز قیافه اش خوشمان نمیی آیید  کنیم، چون طبیعی است که درصورت قطع بودن رابطه ایران و آمریکا هر کس که 

چون طبیعی است که در صورت قطع بودن رابطه ایران وآمریکا هر کس کیه میا از قیافیه اش خوشیمان     . مبارزه کنیم

نیاید یا جاسوس آمریکاست یا مزدور او، در حالی که اگر رابطه ما با آمریکا برقیرار شیود، مجبیوریم دیگیران را تحمیل      

 . دن با آمریکا خیلی راحت تر از تحمل کردن مردم استاست که جنگیۀ کنیم وبدی

در صورت قطع نشدن رابطه ما با آمریکا، ما مجبور می شویم به جای خرید های با واسطه از آمریکا مستقیما از آن هیا   -9

جنس بخریم و وقتی مستقیما از آن ها خرید کنیم قیمت کاالهای وارد شده کاهش میی یابید و وقتیی قیمیت کاالهیا      

این امر باعث می شود که اوال مردم پررو شوند و هرروز بخواهنددوم خرداد راه .هش یابد،از میزان گرانی کم می شودکا

 .بیندازند

اگر رابطه ما با آمریکا قطع نشود،احتماال بخشی از استادان دانشگاه های ما که به آمریکیا میی رونید و دیگیر بیر نمیی        -4

استادانی هم که رفته اند به آغوش وطین بیر میی گردنید تیا میا آن هیا را در        گردند،در همین جا می مانند، بخشی از 

 .آغوشمان به سختی فشار دهیم

 .  اگر آمریکا نبود، دشمنانش از گرسنگی می مردند: نتیجه گیری غذایی

 .در طول تاریخ هیچ کشوری مثل آمریکا از دشمنانش این همه سود نبرده است: نتیجه گیری تاریخی

 (413:4913نبوی،.)شجاعت وصداقت: در هر جنگی دو موضوع نقش اساسی دارد: اخالقینتیجه گیری 

 . سفر خاتمی به فرانسه را لغو کنید :مثال دیگر

در راستای ارتباط با این که قرار است خاتمی به فرانسه برود و چند روز آن جا بماند و با توجه به این که جز دییدار روژه  

خواهیان   عناصر ضید امپریالیسیت    ما  ،سیاسی اصولی برای سفر وی به فرانسه وجود ندارد  هیچ دلیل فرهنگی (4)گارودی

  :لغو سفر خاتمی به دالئل زیر هستیم

که سفر قبلی ها به بور کینیا فاسیو، ولتیای     در حالی ،سفر خاتمی به فرانسه  هیچ فایده اقتصادی برای ما ندارد -4

  .هر دو دهه گذشته استوسطی و کنگو فواید اقتصادی برای ما در 

مسووالن در گذشته بارها و بارها در مورد قطع رابطه  با عربستان تذکراتی دادند و مسؤوالن هم تصمیم گرفتند  -2

 . لذا الزم به ذکر است هر گونه سفر به فرانسه لغو شود .اصال به عربستان نروند

ترک عادت شده وبیماری ها افزایش پییدا میی    ،ویمبا توجه به اینکه به انزوا عادت کرده ایم و اگر از آن خارج ش -9

 ( همان. )کند، لذا به دالیل بهداشتی هم باید سفر خاتمی به فرانسه لغو شود

  گیرینتیجه

درصد  64/29طنزهای سیاسی شعار گرایی دولتمردان و مسووالن داخلی  با  موردانتقاد قرار گرفته در عاتواز میان موض -4

مورد انتقاد واقع  کمترین موضوعی هم که.که موردانتقاد طنزپردازان انقالب اسالمی واقع شده بود بیش ترین موضوعی بوده

سایر موضوعات مورد انتقاد .استدرصد  رابه خود اختصاص داده  1/2 4شده،ارائه آمارهای نادرست دولتمردان و مسووالن بود که 

درصد که این خود نشان می دهد که در  41/44نارسایی درخدمات  :کمترین چنین است ترین به قرار گرفته به ترتیبی از بیش

این موضوع شامل زیر  یادآوری است که الزم به.زمینه خدمت رسانی، مردم آن طور که باید از دولتمردان ومسووالن رضایت ندارند

بیش ترین انتقادات  هک درصد 99/4انتخابات با .انگاری وغیره می شود شاخه هایی همچون نادیده گرفتن مشکالت، سهل

درصد  23/6افترا همچنبن درصد69/1احزاب  به دنبال آن .طنزپردازان در خصوص وعده های بی عمل نامزدها و کاندیداها می شد
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بودند و بیش ترین افتراها در مورد فسادهای مالی و ترورهایی بود که در جامعه  که در آن مسووالن داخلی را مورد هجوم قرار داده

درصد که در این فرصت طلبی ها بیش تر از عدم بیان  46/4فرصت طلبی هم  ،درصد 33/3لفاظی و بازی با کلمات .افتاد بوداتفاق 

 روابط خارجی با دولتمردان خارجی.موضوع شفاف سیاستمداران و بی ثباتی اظهارات آن ها در موقعیت های مختلف انتقاد شده بود

 .می گرفت درصد از انتقادات را در بر 46/4هم  

با کشورهای عقب مانده و گمنام  دولتمردان ما رابطه ینکته قابل ذکر در روابط خارجی این بود که طنز پردازن از برقرار 

ازسیاست یک جانبه گرایی یابه عبارتی یک سو نگری دولتمردان ما در خصوص کشورهای  همچنین.کرده بودندنتقاد ترا بیش

 .اتژی مناسب ومنطقی جهت ارتباط با کشورهای صنعتی وپیشرفته زبان به طعن گشوده انداستر یک پیشرفته ونبودصنعتی و 

درصد بود  23تمامی طنزهایی را که در خصوص دولتمردان خارجی از سوی طنزپرداران  انقالب اسالمی مطرح شده بود   -2

و درصد  6/1سپس فتنه انگیزی . ر گرفته  بوددرصد پیش تر از سایر موضوعات مورد انتقاد قرا 43/49که موضوع جنگ طلبی  با  

درصد  کمترین موضوعی بود مورد انتقاد طنزپردان واقع شده بود که این موضوع از  46/4وطن فروشی و خیانت دولتمردان خارجی 

دولتمردان و  بیش ترین قشری که مورد انتقاد واقع شده اند، .مصر و کویت بیش تر تجاوز نمی کرد، چند کشور عربی چون فلسطین

بیانگر آن است که طنز پردازان این دوره فضای باز تر و در نتیجه جرات و  ،این آمار از یک طرف.درصد بوده اند22/93مسؤوالن با 

اقدامات  حاکی از آن است که اعمال و رفتار، ،از طرف دیگر .جسارت بیش تری برای انتقاد از اعمال و رفتار حاکمان خود داشته اند

 ومطلوب های  دولتمردان و مسؤوالن با کاستی ها و نواقص بسیاری روبرو است و هنوز تا رسیدن به شاخصه های اسالمی و سیاست

 .ه زیادی داردفاصل

به ترتیب بوده است و دولتمردان و مسووالن داخلی بیش ترین بسامد در میان موضوعات مورد انتقاد شده در خصوص -9

نارسایی در خدمات وانتخابات بود و کمترین موضوعات انتقاد شده به ترتیب مربوط به ارائه  شعار گرایی، موضوع مربوط به سه

 .آرماهای غلط، فرصت طلبی و لفاظی و بازی با کلمات بود

بیش ترین انتقادات طنزپردازان در خصوص دولتمردان خارجی به ترتیب مربوط به سه کشور آمریکا، اسرائیل و انگلیس و  -4

ادات آنان به ترتیب مربوط به دو کشور کویت و عربستان بوده است که انتقادات مطرح شده در مورد دو کشور کویت و کمترین انتق

 . است عربستان بیش تر در خصوص وطن فروشی و خیانت دولتمردان این کشورها به مردمشان بوده

شده، رنگ وبوی اصالح و سازندگی دارد اصلی طنزپردازان در طنزهایی که در خصوص دولتمردان داخلی مطرح  دغدغه -3

نوع . خصمانه و موضع گیرانه داردهجوآمیز و بیش تر جنبه  ،که در خصوص دولتمردان خارجی مطرح شده اما در طنزهایی

 . تشبیهات و تمثیالت و کلماتی که در این گونه طنزها آمده صحت این گفته را بیش تر تأیید می کند

معایب وناهنجیاری هیا موجودیکسیان نبیوده     ، مفاسد ها،کژی ها، -درزمینه نابسامانی ها،کاستی رویکرد همه طنز پردازان -6

 .است

 :هاپی نوشت

 .نام مستعار ابالفضل زروئی نصرآباد از طنز پردازان انقالب است :«مالنصرالدین»(1)

ز همه قیود و قیمومت ها و اجتماعی است که خواستار آزادی فرد ا -یک گرایش سیاسی :«آنار شیست یا آنارشیسم»(2)

 انسان ذاتا کفایت نفس و قابلیت عمل دارد؛ :آنارشیست ها می گفتند.حاکمیت هاست و طالب حذف بالقوه و بالفعل حکومت هاست

از آن جا که تجارب زندگانی اجتماعی و سیاسی بشر نشان داده است، هر جا و هر موقع حکومتی در  .لذا به حکومت محتاج نیست

لذا طالبان حذف حکومت را هرج ومرج طلب نامیدند و آنارشیسم را هرج ومرج طلبی  ده، هرج ومرج رخ نموده است؛کار نبو

 (42:4944 ،آراسته خو) .خواندند

نظامی و سیاسیتمدار اسیرائیلی از حیزب کیارگزار، نخسیت وزییر رژییم اشیغالگر          (4333-4322)اسحاق رابین :«رابین»(3) 

 ری فلسطینیان در سرزمین های اشغالی به موفقیت حزب چپ سیاست او در خود مختا.قدس

که به خاطر نوشته .  درمارسی زاده شد،استاد دانشگاه، فیلسوف ونویسنه فرانسوی است(4349ژوئیه41) :«روژه گارودی»(4)

ه دین اسالم ب4342ها و موضع گیری های سیاسی اش به عنوان یک منکر هولوکاست توجه عمومی را به خود جلب کرد و در سال
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او پس از .هیچ یک پیامی بیش از گفتار نیک،پندارنیک و کردار نیک نیاورده اندۀ او گفته است بر این باورم که پیامبران ال.گروید

به سناتوری 4333به نمایندگی مجلس ملی فرانسه و در سال4336در سال.را برای خود برگزید«رجاء»پذیرش مذهب اهل تسنن نام 

با نوشتن رساله ای تحت عنوان فرضیه مادی گرایانه شناخت به اخذ درجه دکتری در 4369ه انتخاب گردید و درمجلس سنای فرانس

او .به استادی فلسفه در دانشکاه پوآتیه منصوب گردید 4363دانشیار دانشگاه کلرمون فران ودر سال 4333در سال.فلسفه نائل آمد

 .نیا زندگی می کندعضو حزب کمونیست فرانسه بود وهم اکنون در اسپا

 منابع ومآخذ

 نشر گسترده: چاپ اول، تهران. اجتماعی -نقد و نگرش بر فرهنگ اصطالحات علمی(. 4963. )آراسته خو، محمد-4

 ..انتشارات چاپ پخش: اول، تهران چاپ. اجتماعی-نقد و نگرش بر فرهنگ و اصطالحات علمی(. 4944.)_________-2

 .انتشارات کیهان: چاپ اول، تهران .ای میالدطنزه(. 4913.)هی، محمدشاخرم-9

 .نشر ثالث: چاپ سوم، تهران .چشم انداز شعر معاصر ایران(. 4944.)زرقانی، مهدی-4

 .کتاب نیستان: چاپ اول، تهران. حدیث قند(. 4931. )زروئی نصرآباد، ابوالفضل-3

 .گل آقا: تهران. هفتم شماره. سال چهاردهم .سالنامه گل آقا. (4949) کیومرثصابری فومنی، -6

 انتشارات گل آقا: چاپ اول، تهران .سال پانزدهم   ------( 4944)_________-1

  .گل آقا:تهران.شماره هفتم.سال شانزدهم_______________(4943) _______________-4

 .گل آقا: تهران. شماره هفتم. سال هفدهم______________(4946) _______________-3

 .انتشارات سخن: چاپ اول، تهران (.به طنز امروز ایرانۀ نگا)برداشت آخر(. 4943).ویاصدر، ر-41

انتشارات [: بی جا]چاپ اول، .حقوقی-واژه ها و اصطالحات سیاسی. فرهنگ فرهیخته(. 4911. )فرهیخته، شمس الدین-44

 .زرین

 .انتشارات روزنه: هرانچاپ سوم، ت .راپورت های یومیه وتذکره ها(. 4914) .نبوی، سیدابراهیم-42

 .نشر جامعه ایرانیان: چاپ اول، تهران .چهل ستون(. 4913) ----------------

: چاپ اول، تهران. طنز سرایان ایران از مشروطه تا انقالب(. 4911. )نجف زاده بار فروش، محمد باقر و مرتضی فرجیان-49

 .نشر بنیاد

 .انتشارات امیر کبیر: چاپ اول، تهران .فرهنگ جامع حقوقی(. 4946. )وارسته، حمید-44
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 زُهد در عرفان اسالمی  اندیشه
 «گلشن راز»به مفهوم زُهد در « شیخ محمود شبستری»و نگاهِ 

 موانع  تا  نگردانی ز خود دور

 دل، نایدت نور درون خانه

 (93: 4944شبستری، )

 یحیی نورالدینی اقدم

 غالمرضا غیبی

  :چکیده

ه خود مشغول داشته اند و از موضوعاتی هستند که از دیرباز، ذهن و ادراکِ پاره ای از آدمیان را ب های زاهدانهاندیشه

هایی عالوه بر هترین صورت، عملی جهت پاالیش و رهایی از قیود و تمنّیات نفسانی به حساب آمده اند؛ چنین اندیشدر عالی

فَریسیان در آیین : نیز نمودهای واضح و روشنی بر جای گذارده اندابراهیمی  اساطیری، در میان ادیان سه گانهادیان کهن و 

 .یهود، عُرفای عزلت طلب و رُهبان در آیین مسیح و زاهدان در آیین اسالم

-اء پدید آمدند؛ پس از چندی، چهرههای پیدایش آیین نبوی، افرادی همچون بُکائیه و قُرّدر اسالم، از نخستین سال

وان زاهدانِ معروف صدر اسالم همچون ابوذر، ربیع بن خثیم کوفی، معضد بن یزید عجلی، های شاخص و مطرحی به عن

 های مختلف تصوّف و فرق اسالمی به این متفکّران، بهد که در نهایت، با اتّصالِ سلسلهمطرح شدن... حذیفه بن یمان و

 .زهد در اسالم کمک کرده اند نهادینه کردن اندیشه

رویکردهای زاهدانه در تاریخ عرفان اسالمی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در این  در مقاله حاضر، مهمترین

قرن هفتم، شیخ محمود شبستری ی و به ویژه مثنوی عرفانیِ گلشن راز ی جایگاه ویژه ای دارد؛ برهمین  ۀمیان، در محدود

نه و ریاضت طلبانه در اسالم و بخصوص در مبنا، پژوهشِ حاضر، در پی آن است تا ضمنِ پرداختن به اندیشه های زهدا

 . اندیشه شیخ شبستری، جنبه های مختلف یکی از مهمترین ساحات اندیشه های عرفانی را بیش از پیش، تببین نماید

 عرفان اسالمی ی زهد ی شیخ محمود شبستری ی گلشن راز :هاکلیدواژه                 

 (: عرفت جوییِ اعتقادیساختارشناسیِ مباحث مربوط به م)مقدّمه 

، اگرچه موضوعی درازدامن و بسیار پر طول و تفصیل است و نظراتِ «پرستش»بررسی در چارچوب ها، کمیّت و کیفیّتِ 

آن ابراز شده است، امّا به همان نسبت بر غموض و پیچیدگیِ آن نیز افزوده شده است به طوری که آن را از امری  ۀگوناگونی دربار

ریافت برای همگان، به موضوعی چندبُعدی، پوشیده در الیه های مختلفِ معنایی و همراه با اظهارنظرهای گوناگون و بسیط و قابل د

را از حالتِ ابتدایی و متوسّعِ خویش « اَمرِ قُدسیِ پرستش»چنین برداشت هایی، عالوه بر آنکه  ۀگاه متناقض بدل ساخته است؛ نتیج

مذاکرات فلسفی و کالمی مبدّل ساخته است؛ این مباحثِ پر طول و تفصیل، بیش از آنکه دور ساخته، به موضوعی پرحاشیه در 

ماهیّت عملیِ ایمانِ مذهبی را مورد استناد و توجّه قرار دهد، جنبه های نظریِ آن را مورد بازنگری قرار داده و دین را به عنصری که 

ر است، تقلیل داده است؛ چنین نگرشی نسبت به موضوعِ پرستش و بیش از هرچیز بر پایه های فلسفی، اجتماعی و تاریخی استوا

اگرچه از دیرباز محلّ بحث و گاه مناقشاتِ آبای مذهبی و متولّیان امرِ دین بوده است امّا از « دین»عینی ترین شکلِ آن، یعنی 

سفیِ خاص به دین شکل گرفت که عالوه حدود اواخر قرن هجدهم و به ویژه نوزده و بیست میالدی در غرب، پایه های نوعی نگاهِ فل

بر تغییر در فهم بنیان های دینی، نگرشِ سایر اندیشمندان غیر غربی را نیز نسبت به موضوعِ دین، تحت شعاع قرار داد و موضوعی 

 .در بسترِ خاصّ تاریخیِ دوران معاصر، شکل گرفت« الهیات نوین»به عنوانِ 

زخوانی و رجوعِ مجدّد به عناصر و بنیان های مذهبی بود البته نه برای تعمیق ایمان منطقیِ این برداشت های خاصّ، با ۀنتیج

بر مبنای چارچوب « دین ۀمسئل»آموزه های دینی و توصیفِ ساختارهای عقالنی و عاطفی  ۀو ادراک مذهبی، بلکه برای فهمِ دوبار
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در قالب نظریاتِ  4«دهری گراییِ طبیعی گرا»سوی های خاصّ فلسفی یا کالمی؛ این نگرش در کنار هجمه های سنگینی که از 

به کلّ اعتبار دین صورت می گرفت در نهایت، دین را به عنصری که ریشه در ساختِ احساسی، .. .و« تَحصُّل گرایی»، «مادّه گرایی»

پرداختند؛  2«روحانیِ بشر ۀتجرب»هیجانی و عاطفیِ روانِ بشر داشت، تعریف کردند و از آن منظر به تعریفِ دین به عنوانِ نوعی 

بسیاری از بزرگترین متفّکرانِ الهیات در قرون نوزدهم و بیستم میالدی، پیش فرضِ اصلی خویش را بر همین جنبه استوار ساختند 

وراء دین را نوعی از تالشِ روانی بشر برای کسبِ معرفت تلقّی کردند و این معرفت را نه در ما« عناصر عبادی»و « عناصرِ معرفتی»و 

همین تلقّی های خاصّ است که آموزه های گوناگونی  ۀبلکه در وجودِ خودِ انسان تلقّی کردند؛ بر پای« وحی» ۀروانِ بشر و پدید

نوعی جستجوی .. .و« مراسم و رفتارهای عبادی»، «ریاضت و رهبانیت»، «زُهد و ورع»، «ادعیه و اذکار»، «حُسن و قُبح»همچون 

 ( 4. )ماوراء انفُسیِ وحی و وجودِ قادر مطلق ۀعرفتی که ریشه در نهاد انسان دارد نه در پدیدمعرفت تلقّی می شوند، م

در مقابل چنین برداشت هایی، پیروان معتقد ادیان، با شدّت و حدّت به سنّت مذهبی توجّه کرده و با بهره گیری از آموزه 

ند، از یکسو ایشان با طرح مباحث دنیای مدرن، تعریف و برداشتی های اصیل مذهبی، در دو محور به تالشِ مذهبیِ خویش ادامه داد

با دنیای جدید پرداختند و از سوی دیگر با پافشاری بر آموزه های سنّتیِ دین، به نقد و مقابله با پیروانِ ۀ نوین از دین در همرا

ی گذشته را عمدتاً در سه محور طبقه بندی می پرداختند؛ با این گفته ها، پژوهش های دینی در دهه ها« تقلیلِ دین به امرِ بشری»

 :کنند

پژوهش های مبتنی بر نگاهِ دهری و غیر مذهبی که برای دین، هیچ کارکردی جز نقش اجتماعی یا سیاسی در  .4

 .دوره های خاصّ قائل نیست
ای وحیانی پژوهش های تلفیقی که دین را نه امری یکسره بیهوده و پوچ تلقّی می کنند و نه آن را به آموزه ه .2

متّصل می کنند؛ این پژوهش ها بیشتر قائل به ارزش اجتماعی، روانی و عاطفی برای دین هستند و از آن به عنوان امری 

 .در کنترل اجتماعی و مسائل جامعه شناختی داشته باشد، می نگرندۀ وجدانی و روحانی که می تواند نقشِ قابل توجّ
ان موضوعی آسمانی و وَحیانی؛ در این پژوهشها دین موضوعی ست پژوهش های مبتنی بر اصالت دین به عنو .9

جهان ی یعنی خداوند ی برای رستگاری بشر با قواعد و قوانینی خاصّ تعیین شده است و  ۀکه از جانب نیروی تعیین کنند

و آموزه های  استناد این پژوهش ها، کتبِ آسمانی ۀدو بخشِ حیاتِ انسان در دنیا و آخرت را مورد توجّه دارد؛ عمد

 ( 2. )رهبرانِ معنوی ست و دین را به عنوان، حقیقتِ غایی حیات بشر تلقّی می کنند
پیچیدگیِ مسائلی ست که در طولِ زمان، بر جنبه های مختلفِ  ۀدین، نشان دهند ۀاین گستردگی در پژوهش های حوز

 .دینی را تحتِ شعاع قرار داده استدینی، عارض شده است و در نهایت، چندگانگی و توسّعِ حوزه های ادراکِ 

وجود دارد، عموماً در تمامیِ ادیان، نوعی نگاهِ معرفتی ی اِشراقی نیز ( شَرع)= در کنار برداشتی که از ساحتِ رسمیِ دین 

، مباحث به این حوزه کشیده می شود ۀتعبیر می شود و هنگامی که دایر« عرفانی ۀتجرب»یا « عرفان»وجود دارد که از آن به 

پیچیدگی ها، چندگانگی ها و کثرتِ تعابیر فوق العاده بحث برانگیز می شوند؛ پدیداری عرفان و نگاهِ معرفت جویانه به دین را بیش 

 . دانست« چراییِ حیات»و « کیفیّت»و تدبّر در « (خداوند)= وجودِ متعالیِ جهان  ۀاندیشیدنِ انسان دربار»از هر چیز باید حاصلِ 

سایر کتب دینی ی غایت خویش را در هدایت انسان قرار داده اند و برمبنای تعالیم دینی، سعی دارند تحوّلی  اگرچه قرآن ی و

انسان ها  ۀباطنی شان، دیگر احکام صریح و سرراستی نیستند که هم ۀدر مرتب»: در مسیر کمال انسانی ایجاد کنند امّا در حقیقت

در ساحتِ درک ذهنیِ محض، قادر به رمزگشایی از آنها باشند؛ در عین حال، این  علمی و هوشی به طورِ یکسان و ۀبا هرنوع بهر

« اسرار ناگشودنی نیز نیستند زیرا اگر برای تمامِ انسان ها ناگشوده و رمزآلود باقی بمانند، حکیمانه بودنشان زیر سؤال می رود

اندیشه های بسیطِ  ۀها رخ می نمایند، و دینی که بر پای از همینجاست که کثرتِ تأویالت و اقاویل و برداشت( 49: 4943رحمتی، )

اوّلیه شکل گرفته است به تلقّی متکثّر و متوسّعی از الهیات، جهانبینی، عرفان، عبادات، ادراکات و اشراقاتِ روحی و ذهنی تبدیل می 

 .شود

                                                           
1 - Naturalism 
2 - The religious experience of mankind 
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ست و تعالیمِ خویش را بر پایه های آن تصوّف اسالمی، بی گمان بیشترین آموزه های خود را از مبادیِ اسالمی وام گرفته ا

استوار ساخته است؛ امّا این سخن به آن معنا نیست که از دخل و تصرّف سایر نحله ها و اندیشه ها برکنار مانده و مراوده ای با جهان 

اندیشه های مسیحی  بینی های غیر اسالمی نداشته است؛ به عنوان مثال، از عناصر اصلی عرفان و تصوّف که اشتراکات فراوانی با

 :دارد می توان به موارد ذیل اشاره کرد

 .مجاهده و سخت گیری و افراط در زهد (4
 .تحقیر دنیا و پست شمردنِ عالئق دنیاوی (2
 .محبّت مفرط نسبت به طبیعت و انسان ها (9

 :از مسائل فرعی و جنبی نیز می توان به این موارد اشاره کرد

 .عزلت گزینی و انزواطلبی (4
 .ه های بسیار خشن و پشمینه پوشیپوشیدنِ جام (2
 ( 9.)سیاحت (9
 .سکوت (4
 .تجرّد و عدم گرایش به ازدواج (3
 .ذکر مداوم (6
 .خودداری از خوردنِ غذاهای گوشتی (1
 ( 4. )تأسیس دیر و خانقاه (4

 (19: 4944استیسِن، . )عناصر فوق، مقارن با تکوینِ تصوّف اسالمی، در مسیحیت وجود داشته است

اتی که اغلب پزوهندگان عرفان به عنوان موضوعی مسلّم به حساب می آورند این است که یز فرضیی اییر، یکیری دیگیاز منظ

تلقّی می « اتّحاد با خدا»عرفانی را نوعی ۀ عرفان، پدیده ای دینی ست؛ اینان با در نظر داشتن ادیان غرب، به ویژه مسیحیت، آگا

اَنفُسی، وحدتِ بی تمایز است و اتحاد  ۀمورد وثوق باشد، چراکه جوهر تجربکنند؛ این نظر، در عینِ مقبول الوجهه بودن، نمی تواند 

با خدا فقط یکی از تعابیر ممکن آن به حساب می آید که بنا بر همین دلیل، نمی تواند تعریفی دقیق به شمار آید؛ چنین تجربه ای 

هریک از ادیان رسمی و « دین»به عالوه اگر مراد از می تواند غیر توحیدی نیز تعبیر شود چنانکه در آیین بودا، چنین شده است؛ 

خود را  ۀرا می توان، عرفایی نامتدیّن شمرد چراکه چارچوبی فکری، که تجرب« دیوجانُس»یا « فِلوطین»معروف جهان باشند، آنگاه 

پدیده ای دینی نیست و ممکن بر وفق آن تعبیر می کردند، نظاماتی فلسفی بودند نه دینی؛ لذا باید توجّه داشت که عرفان، ذاتاً 

این موضوع به شکلی است که ( 933: همان)است با یکی یا چند دین پیوند داشته باشد درحالی که این پیوند، همیشه الزامی نیست 

معموالً هر عارفی در هر فرهنگی، احوالِ خویش را بر وفق آیینی که در دامنِ آن پرورش یافته است، تعبیر می کند و اگر از 

: همان. )عرفانی اش را حفظ کندۀ تگیری و تعصّب فراتر رفته باشد می تواند معتقدات دینی خویش را کنار بگذارد و همچنان آگاسخ

936 ) 

از همین جاست که می توان عناصر دخیل فراوانی را در آموزه های صوفیانه یا عرفانی مشاهده کرد که بیش از آنکه بر جنبه 

 ۀد نوعی حقیقت جویی و توسّع دایره ی معرفتِ دینی را در دستور کار خود قرار داده اند؛ بنا به عقیدهای شرعیِ دین، تکیه دارن

 :«سید حسین نصر»دکتر 

او را می ( خداجویی)= معنوی  ۀ، هست(مادّی)= به همان دلیل که سرشت آدمی دو بُعدی ست؛ غشای زمینی »

تن از این وضعیت فرا می خوانَد، دین به طور عام و طلبِ عرفانی به طور پوشاند در حالی که هسته مزبور، او را به فراتر رف

خاصّ، همانند سرشتِ آدمی همیشه ماندگار است و به دلیل مذکوره، آدمی نمی تواند هیچگاه جستجوی نامحدود و اشتیاق 

رضایت دادن به وضعیتِ  ۀو الزمبشری ست  ۀانسان بودنِ انسان، تعالی جُستن او از مرتب ۀتعالی جویی را کنار گذارد؛ الزم

 ( 31: 4942نصر، )« ...مادونِ انسانی است ۀبشریِ صِرف، سقوط در مرتب
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همین معرفت جویی و خواستِ فراتر رفتن از چارچوبِ بهیمی، عامل اصلی ساختار انسان را تشکیل می دهد و ویرا به کشفِ 

جستجوی »مباحثِ عرفانی مهم جلوه می کند  ۀنچه برای پژوهندطرق گوناگون در رسیدن به معرفت و حقیقت فرا می خوانَد؛ آ

 (93: 4949ابراهیمی دینانی، )« .ماهیت و ریشه های این معرفت جویی است

مشهودی در مباحث اخالقی دارد و جنبه ای از  ۀمعرفت جویی، اگرچه هدفِ طلبِ عرفانی شمرده می شود امّا در واقع زمین

به عنوان یکی از .( ق. هی 4441ی 4419)« موالنا حزین الهیجی»ق و نفس به حساب می آید؛ عناصر دخیل در امر تهذیب اخال

اهمّیت تهذیب اخالق به عنوان یکی از عناصر اصلی در رفتارِ عرفانی  ۀمهمترین دانشمندانِ متأخّر در مباحث حکمی و عرفانی، دربار

 :معتقد است

نقاد ساختن قوّت عملیّه مر قوّتِ نظریّه را که در هیأت و آثار که یکی، مُ: در تهذیب اخالق، دو غرض و مقصود است»

از اعمال در نفس مرتسم می شود و مضادّ هیأت علمیّه که از جهت قوّت نظریّه حاصل می شود، نباشد و بعد از مفارقت 

مهیّا ساختن نفس برای  موجب تأذّی و انجذاب به سوی عالیق جسمیّه نگردد تا از کمال سعادت عقلیّه محروم نشود؛ دوم،

وجود نفس ناطقه است و برای حصول غایات مطلوبه از قوّت عملیّه که  ۀبه کاربردنِ نظر و تکمیل قوّت نظریّه که غایت اصلیّ

 ( 61و  33: 4913حزین الهیجی، )« .متعلّق است به حفظ بدن و نظام بر وجه صواب به طریقِ سهولت

ریاضت، تحت انقیاد درآورد ولی  ۀپایه استوار است که می توان روحِ بهیمی را به وسیل اعتقاد بخش اعظمی از صوفیان بر این

هرگز نمی توان آن را نابود ساخت؛ هنگامی که فعالیت روح، تعدیل و منظّم گردد، موجبِ پیدایش افکار صحیح می شود؛ شخص 

ابر وساوسِ شیطانیِ نفس، در زندگیِ اجتماعی خود را از شرّ باید با اعراض از دنیا و در پیش گرفتنِ زندگی زاهدانه و مقاومت در بر

 (39: 4913حقیقت، . )هوا و هوس برهانَد

 :مرحوم بدیع الزّمان فروزانفر در تعریف ریاضت، می نویسد

ریاضت نوعی از کُشتن است زیرا آرزو و خواهش های نفسانی از مظاهر حیات هستند، خاصّه به نظر اهل ظاهر که »

نیست و با وجود پندارند و ریاضت چیزی جز خالف نفس و برکندنِ ریشه هوی همین تمتّعات و لذائذ حسّی میرا زندگی 

 (949: 4914فروزانفر، )« .کند برای آنکه به کمال و حیاتِ خوشتر دست یابدتحمّل می های صعب رااین، مرید، ریاضت

 مباحثِ نظریِ زهد در عرفان اسالمی

شود، از حدود اواسطِ قرن دوم هجری آغاز های صوفیانه و زاهدانه مربوط میو مباحثِ فکریِ اندیشه های نظریآنچه به جنبه

آنچه در این میان ؛ به مرتبه رفیعی از نظریاتِ معرفتی نائل گردید« محی الدّین بن عربی»گردید و در اوجِ خود با اندیشه های 

المی ست ها و مباحثِ وی در عالَم تصوّف و عرفان اسنظری اندیشه بلکه حوزهعملی،  دهد نه جنبهای به ابن عربی میتشخّص ویژه

عد جزء کتب های وی، پس از مناقشات فراوان، باالخره در میانِ مکاتب مختلف تصوّف از قرن هفتم به ببه همین دلیل نیز اندیشه

 ( 496: 4941سجادی، : ک.ر. )شودته میشناخ« نیانگذار عرفانی علمیب»گیرد؛ و وی به عنوانِ درسی متصوّفه قرار می

میان عرفا برانگیخته است، مباحث متعدّدی را نیز در  در عالَم عرفان اسالمی، مسبوق به سابقه بود و یکی از نظریاتِ وی، که

د چنانکه در آراء شوقدّمان صوفیه و عرفا نیز دیده میطوالنی دارد و در آراء و اقوال مت ؛ این بحث پیشینهاست« انسان کامل» نظریه

عنوان  شود و انسان کامل بهه میبنیان های اصلی این رویکرد دید «والمُخاطَبات المواقف» کتاب در «النِفَّری عبدالجبّار بن محمّد»

 (  3و  4.: م4393النِفَّری، . )معرّفی شده است.( تواند همنشین خدا شودکسی که می)« جَلیس اللّه»

 و  نبی صور در را  آن  تجسم و ، کرده  تثبیت  اسالمی  عرفان  شناسی جهان و  شناسی انسان در را  کامل  انسان  بحث «ابن عربی»

 است؛  ساخته خود  وجودی  وحدت تفکّر  مهم  ارکان از  یکی را  آن و ، داده  موضوعیت او  شخصیت  پیرامون در راۀ ال ِ خالفت نیز و ، ولی

  که  هموست و ، نیست  الهیه کلمه و  آدم جز او و  است بشر ِ نخستینِ نمونه  آفرینش،ۀ ال مظهر  واالترین و  ترین مهم  «عربی  ابن» نظر  به

نیز وارد  «شیخ محمود شبستری» از جملهدر آثار سایر عرفا ؛ این نظریه بعد از ابن عربی نیز گسترش یافت و  است  کامل  انسان

، «انسان کامل»در کتاب « نَسَفی محمد بن عبدالعزیز»مچنین در آراء افرادی همچون ه (43: 4949محقّق داماد، : ک.ر. )گردید

 در«  جیالنی  عبدالکریم»، « رقوطی  مرسی  سبعین  بن نصر  ابن محمد  بن  ابراهیم  بن  عبدالحق  الدین قطب ابن سَبعِین، ابومحمد»

 .بازنمود داشته است... و«  عینیهال النوادر  فی الغیبیۀ البوادر»  به مشهور بلند،  ای قصیده
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  کسانی  غنایی اشعار در و ، است آشکار بسیار  عرفانی  ادبیات ، در(ص)محمّد   حقیقت و  در صورت  کامل  انسان نظریه تأثیر

)=   کامل  سانان  شخصیت  «شبستری محمود  شیخ» و  «کرمانی  اوحدالدین» ، «عراقی  فخرالدّین» ، «مولوی» ،«عطّار» ، «سنایی»  چون

  تعبییراتی در و ، ساقییی ، تَرسییا بچیه ، بت  چون  هایی استعاره در شود؛ و می تصورۀ ال  جمال مظهر و  معشوق  همچون غالباً( مَردِ تمام

ی  344: 4، ج4914الهیجی، : ک.ر) .کند می  جلوه ها آن جز و  مطرب ، فروش  می پیر قلندر، ، ماه ، آفتاب هُمیا، ، سیمیرغ ، آینیه  چون

331) 

، «انسان کامل»بدین ترتیب مشخّص است که در تاریخ عرفان اسالمی، عرفا و متصوّفه، با تأکید بر مفاهیمِ مترادفی همچون 

ه عرفانی، خود را ب ۀکوشیده اند با طیّ مدارجِ عالی... و« محقَّق»، «عین العالَم»، «شَجَرَۀُ الکَون»، «عقل کُل»، «حقیقتِ محمّدیه»

 . چنین حقیقتی نزدیک سازند

معیّنی از زهّاد بود که در قرن دوم هجری به صورتِ  ۀاسم طایف« صوفی» ۀدر ابتدای شکل گیریِ جنبش صوفیانه، کلم

معرفت  ۀخودجوش و تحتِ تعالیم اسالم و البته برخی از برداشت های فکری و فلسفی از سایر نحله ها و ادیانِ آن روزگار در حوز

نسبت به معصیت مبالغه می کردند و با اندک خالفی که در امور شرعی روی می داد، به دشوار ۀ ایشان در آگا»روز کرد؛ اندیشی ب

 (92: 4914نیکلسون، )« .ترین کفّاره ها می پرداختند

بود « کوفه»و  «بصره» ۀرفته رفته این جنبش های زاهدانه، دچار گستردگی شد و از موطنِ اوّلیه اش که به قرائن بسیار، ناحی

گسترش یافت که هر یک از آنها خود، موطن مکتبی گردیدند که به نام محلّ ظهور، « بغداد»و « خراسان»به دو مرکز عمده یعنی 

 .شهرت یافتند

تأکید آنها بر فقر و القیدی نسبت به برداشتِ عامّه تا  ۀتصوّف را تشکیل می داد که عمد ۀ، بخش از جامع«مکتب خراسان»

می خواند و از میان همین مکتب « اهل دل»صوفیانِ مکتب خراسان را « جُنید بغدادی»لب مالمت و تهمت مشهور بود؛ ج ۀدرج

جنبش مالمتیه در خراسان ظهور کرد و بیشترین مدافعانی خویش را نیز در همین « حمدون القصّار»خراسان بود که با رهبریِ 

می دانند که ( هجری 463حدود : فوت)« ابراهیم ادهم»مؤسّس مکتب خراسان را  سرزمین یافت؛ بسیاری از تاریخنگارانِ تصوّف،

در سرزمین خراسان است و از تبدیلِ زندگیِ یک شاهزاده عالیمقام به « شیکامونی بودا»داستان زندگیِ وی، گونه ای انعکاسِ حیاتِ 

 ( 931: 4، ج4944فرای، . )یک موجود زاهد و منوّر به نور اشراق یاد می کند

ابومسلم »البته زهاد و صوفیان خراسان در قرن دوم هجری، منحصر به ابراهیم ادهم نبودند؛ خاموشیِ کانونِ سیاسیِ عهد 

مانوی و نیز پیروان « سائحینِ»فعّالیت  ۀاهل خراسان و به ویژه مجاورت این ناحیه با حوز ۀ، جاه طلبی های ارضا ناشد«خراسانی

 (942: 2396زرین کوب، . )نِ عراق، کانون تمایالت پرجوش و خروش زاهدانه و صوفیانه کرده بودبودا، خراسان را همچون سرزمی

در عراق، تمایالت زاهدانه و گرایش های پرهیزکارانه کمی پس از تسخیر این نواحی به دست اعراب و به ویژه از آغاز حکومت 

شناخته می شدند در آنجا زیست می کردند؛ « عبّاد»تحتِ عنوان  اموی شکل گرفت و دسته های فراوانی از زاهدان و پرهیزگاران که

 :این دسته از زهّاد، از همان نخستین ادوار اسالم، افراط در پارسایی را در دوجنبه پی می گرفتند

 .افراط در نیایش و عبادت .4
 .افراط در مسائل اخالقی .2

و در تمامِ مکاتبِ آن، پایگاهِ خویش را حفظ کرده است؛  جلوه کرد که در تمامِ ادوار تصوّف« ذکر»در عنصرِ « نیایش»بخشِ 

افراط در ذکر، باعث شد که پارسایان و زاهدان اوّلیه از محدود ساختنِ عبادت به زمان های معیّنی در  ۀبه نظرِ گلدزیهر، این جنب

یکی از واجباتِ  ۀات، ارزشِ ذکر را تا درجنمازها و سایر اوق ۀطول روز، سر باز زده و با الزام به خواندنِ قرآن و ذکر خدا در میان

همین اذکار است که در سلسله های گوناگون اهل تصوّف به عنوان یکی از آدابِ اصلی ( 941: 4931گلدزیهر، )حتمی باال ببرند 

 .از الزمه های مراحل سیر و سلوک دانسته شده است« ذکرِ جَلی»و « ذکرِ خَفی»طریقت شمرده شده و در انواعِ 

و نیز دوامِ ریاضت های جسمی و روحی، نشان « تفویض»و « توکّل»بخشِ مسائلِ اخالقی نیز توجّه بسیار به موضوعِ در 

 .افراط در زهد و پارسایی ست که در ادوار مختلف، خود را در فِرق صوفیان به شیوه های گوناگون نشان داده است ۀدهند
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توجّه می باشد آن است که زاهدانِ متصوّف، زهد را به  ۀتصوّف، شایست نکته ای که در مورد ماهیّت زهد در نگاهِ پیروان

حقایق شناختند و احساسِ ایشان نسبت به زهد،  ۀعنوان مجموعه ای از قواعد و عبادات تلقی نکردند بلکه آن را حقیقتی از زمر

 :نیکُلسون ۀاحساسِ خوف از خداوند بود، به گفت

با گسترش افکارِ سایر نحله ها در زهد [ امّا.. ].بیم از خداوند فراخوانده بود همان احساسی که ایشان را به خوف و»

اسالمی، این زهدِ ساده به زهدی صوفیانه تکامل یافت و دیگر به عنوان وسیله ای برای رهایی از عذاب آخرت مطرح 

برای شناختِ خداوند، محبّت نسبت روح بود تا روح، استعدادِ بیشتری  ۀنبود،بلکه اسلوبی از اسالیب شستشوی جان و تصفی

 (99: 4914نیکلسون، )« .به او و اتّصال به او پیدا کند

همین درهم آمیختگیِ زهد و اخالق، تصوّف را از حالتِ یک جنبشِ بالنسبه محدود در میانِ نخبگانِ شهری، به حرکتِ عامّه 

و طبقاتِ اجتماعی و مراتب علمی را به خود جذب کرد و به صنوف  ۀگرا و گسترده ای تبدیل کرد که حلقه های آن، پیروانی از هم

 .در میانِ صوفیان پدید آید« زهد»مرور باعث شد تا تألیفات و دستور العمل های گوناگونی برای تئوریزه ساختنِ مفهوم و ماهیّت 

 :دکتر شفیعی کدکنی در مورد تألیفات صوفیه در موضوعی زهد، می نویسد

یکی از قدیمی ترین متون باقی مانده در موضوع زهد ( هجری 444. ف)عبداهلل بن مبارک « قالزهد و الرقائ»کتاب »

نوشته است و همچنین ( هجری 461. ف)« ابوصلت کوفی زائده بن قدامه»زهد،  ۀگویا نخستین کتاب را در حوز.. .است

و ( هجری 221. ف)بشر حافی « وّفالتص»یا « الزهد»و بعد از او کتاب ( هجری 441. ف)فضیل بن عیاض « الزهد»کتاب 

« الزهد»و کتاب ( هجری 249. ف)حارث محاسبی « الزهد»و کتاب ( هجری 244. ف)احمد بن حنبل « الزهد»نیز کتاب 

زهد پرداخته شده، بسیار زیاد بوده و بخش عظیمی از  ۀاینگونه کتابها که ویژ... است( هجری 213. ف)ابوداوود سجستانی 

اینگونه کتاب ها افزایش یافته و یکی از مهمترین  ۀدر قرون چهار و پنج هجری سلسل... امل می شده استتألیفات قدما را ش

است که از بزرگترین ( هجری 434. ف)ابوبکر احمد بن حسین بیهقی خسروجردی « الزهد»نمونه های اینگونه کتاب ها 

قدیم و مقداری شعر در  ۀت و مأثورات زهّاد و صوفیدانشمندان قرن پنجم هجری است و هم مجموعه ای است از قرآن و سنّ

 ( 43و  44: 4941شفیعی کدکنی، )« ...قلمرو زهد

مأثورات مربوط به زهد می داند و  ۀرا احتماالً جامع ترین منبع قدیمی در زمین« الزهد الکبیر»در جای دیگر نیز، وی کتاب 

 (62: همان. )ا و تمثیل های صوفیانه، اثری ممتاز می شماردبسیاری از اندیشه ه ۀآن را از لحاظ تاریخ تصوّف و سابق

اسالمی،  ۀپایان قرن سوم هجری و ابتدای قرن چهارم، زمانی ست که زهد اسالمی خود را به عنوان حرکتی دینی در جامع

ماهیت ذات »و « ودوحدت وج»تثبیت می کند و به مرور با ورود اندیشه های جدید به ویژه در تکمیل و تعمیق مباحث مربوط به 

معارف خویش وارد  ۀپرداختند و مباحثِ نظری را در حوز« و نامتناهیۀ تشریک متنا»و « ماهیت پیوند انسان و خدا»و « الهی

ساختند؛ به موازات این تحرّکات، پشمینه پوشی و رفتارهای زاهدانه، اگرچه همچنان از اقبال و توجّه فراوانی برخوردار بودند امّا در 

 :تلقّی شدند و حتّی با روایاتِ طعنه آمیزی نیز مواجه گردیدند« ریاکاری»خودنمایی و  ۀعدّه ای به عنوان نموننظر 

: مگر تو را از این پشم خوش آید؟ گفت: پشمین بر تن دارد، پرسید ۀحسن بصری، مالکِ دینار را دید که جام: آورده اند که»

 (44: 2396زرین کوب، )« !ه استپیش از تو بر تن گوسفندی بود: بلی؛ حسن گفت

ظهور شخصیت هایی همچون حسین بن منصور حالّج، به عنوان نقطه عطف مهمّی در تاریخ تصوّف تلقّی می شود؛ حالّج با 

وارد ساختنِ مباحثِ جدید و تأکید بر مسائلی که برای برداشت های سطحی از تصوّف، ناآشنا بود، به مرور جریان های رادیکالی را 

یر تاریخیِ تصوّف پدید آورد که ناگزیر، موافق و مخالف وی را به اظهار نظر واداشت؛ حالّج اگرچه به سببِ رفتارهای خاصَ اش در س

سلوک و  ۀاسالم داشت، معروف است امّا گزارش هایی نیز از نحو ۀو نیز نظراتِ خاصّ سیاسی که در حوز« پرستش ۀنحو» ۀدر زمین

در مجموعه سخنان و روایاتی نیز که از  (34و  31: 4943باطنی، . )هد نیز آمیخته بودند، در دست استوی که با ز ۀعباداتِ عاشقان

موسوم است، برخی از اندیشه های وی که با مباحثِ نظریِ زهد بی ارتباط نیستند، دیده می « اخبار حالّج»وی برجا مانده و به 

 :شود

ه کندو از آنچه میان آن دو هست چشم پوشی نماید، توحید را اثبات کسیکه ازلیّت و ابدیّت را مالحظ: گفت[ حالّج]»

کرده است، و کسی که از ازلیّت و ابدیّت چشم پوشی کند و آنچه را که میان آن دو هست بنگرد، عبادت به جای آورده 
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حالّج، )« .انداخته است است، و کسی که از ازلیّت و ابدیّت و آنچه میانِ آن دو هست روی گردانَد، به دستاویزِ حقیقت چنگ

4941 :92) 

البته همیشه چنین نگاهِ معنوی و متعالی نسبت به صوفیه و پیشوایانِ ایشان صورت نگرفته است؛ هرچند، عارفان و صوفیان 

رگ قرن چهارم و آغاز قرن پنجم بر اثر زهد و نیکورفتاری و نظم خانقاه ها بسیار مورد توجّه بودند و در بسیاری از شهرهای بز

، دسته های بزرگی از آنان در خانقاه ها به سر می بردند و به ترویج افکار و ...همچون خراسان و بغداد و فارس و دمشق و نیشابور و

نفوذ خود در میانِ عامّه می افزودند، امّا گسترشِ نفوذِ آنها مصادف بود با  ۀعقاید خویش می پرداختند و روز به روز بر گستر

اک فراوان میانِ ایشان و زُعَمای سایر مذاهب اسالمی که در بسیاری از جنبه های دینی و اعتقادی با ایشان به برخوردها و اصطک

: 4، ج4914صفا، )« .گاه، کار این انکار و درگیری به تهدید، قتل، آزار و ایذاء می کشید»مرور، دچار اختالف شده بودند و البته 

 .    ور و عین القضات همدانی، اجماعِ فقها بر قتلِ ایشان، مُهر تأیید زده بودچنانکه در ماجرای قتل حسینِ منص( 236

به موازاتِ این، ادبیاتِ عرفانیِ فارسی، بستر مساعدِ دیگری است که مَجالِ بحث و تبیین اندیشه های زاهدانه را فراهم ساخته 

ادنِ مرکَبِ خیال در دشتِ فراخِ اندیشه های عرفانی، عناصر ادب فارسی به مدد بهره گیری از عناصر زبانی و بیانی و جوالن داست؛ 

زهد و ترک دنیا و دوری از لذائذ را به موضوعی پر شور و حال و سرشار از جذبه و الهام و عشق و حال تبدیل  ۀخشک و خَراشند

انه در غالبِ هنر را در شعر فارسی بسط کرد؛ از این نظر، باید خود را مدیون سنائی غزنوی بدانیم که بیانِ آموزه های عرفانی و صوفی

داد و باید رهینِ منّتِ استعدادهای شگرفی همچون عطّار، موالنا، سعدی، حافظ، جامی، خواجه عبداهلل انصاری، ابوسعید ابالخیر، عین 

نام های  ، اوحدی مراغی، خواجوی کرمانی، بیدل دهلوی، امیر خسرو دهلوی، صائب و بسیاریشیخ محمود شبستریالقضّات، 

 بشری برجای گذاردند که هر شیفتهدیگر باشیم که با جوهره هنر و شور و شوقِ خویش، آسمانی پرستاره و بسیارْ نقش برای معارف 

 .عشق و جذبه و حال را، به ماورای جسمِ خاکی پرواز می دهد و از قفسِ تنگِ تَن، باز می رهانَد

 شیخ محمود شبستری و موضوع زهد

از عارفان مشهور ایرانی .( ق 121 ی 614) «تبریزی شبستری بن امین الدّین عبدالکریم بن یحیی محمودن سعدالدّیشیخ »

نیز ذکر کرده اند که بر این . ق141سالِ مرگ او را به اختالف، حتّی ( 169: 2/9، ج 4914صفا، )در قرن هشتم هجری است؛ 

وی را  (39: 2، ج4943ابن الکربالئی، . )ت سال از قول مشهور استسال، در نتیجه بیس 39اساس، سنّ وی، در زمان مرگ، حدود 

دانند که هم اکنون، مزار شبستری، در کنارِ آرامگاه می« شیخ بهاءالدّین یعقوب تبریزی»عرفای زمانش به ویژه  ۀشاگردِ برجست

است؛ نخست آنکه وی را می توان جزء  چند منظر در حوزه ادب و عرفان اسالمی صاحب ارزش و اعتبار جایگاهِ شبستری، از. )اوست

حلقه های مهمّ ارتباطی میان عرفان شرق و غربِ جغرافیای ایران محسوب کرد؛ از سوی دیگر، جامعیّت علمی و معرفتیِ او سبب 

گلشن »: های منثور و منظوم ویمی باشد؛ عالوه بر آن، نوع نوشتهشده است از همان دیرباز، صاحب مرجعیّتِ علمی و حِک

های معرفتی و نظریِ اندیشه های او ی بخصوص نشانگر بنیان ...و «مرآۀ المحقّقین»، «نامهسعادت»، «شاهدنامه» ،«الیقین حقّ»،«ازر

 .در حوزه عرفان اسالمی ی است

شیخ بهاءالدّین  ۀی مرید و خلیف« امیر سید حسینی هروی»های عرفانی ست در پاسخ به پرسشاۀ گلشن راز، مثنوی کوتا

فشرده و متراکمی است از مهمترین مسائل عرفانی که در آن روزگار، ذهن  و در واقع، مجموعه( مقدّمه: 4944شبستری، )تانی ی مول

جامع و چندبُعدی، ضمنِ ۀ و زبان عرفا و اهل تصوّف را به خود مشغول داشته است؛ شبستری در این مثنوی کوشیده است با نگا

 .به هرکدام، در نهایت ایجاز، پاسخ هایی شایسته و قابل اعتنا بدهد، «سید حسینی هروی»طرح پرسش های 

صراحتاً به مسائلی اشاره کرده است که مناسبت تامّ و تمامی با  «شیخ محمود شبستری» ،«گلشن راز»از  در چند موضع

سلوک و شرطِ اصلیِ تحقّق  ۀمزهد دارد؛ او صافی شدن و تَرکِ تعلّقات را که مهمترین کارکردِ زهد محسوب می شود، الز ۀاندیش

راهِ حق، زمانی می تواند خود را در مسیر حقیقیِ عرفان قرار دهد که با  ۀکشف و شهود در وجودِ سالک می داند؛ به نظر او جویند

 :تَرکِ تمامی تعلّقات، زمینه را برای ظهور انسانِ کامل فراهم سازد

 اصل خویش آگاه  کسی  کاو  شد  ز  دگر  گفتی مسافر  کیست  در  راه

 ز خود صافی شود، چون آتش از دود  مسافر  آن  بوَد  کاو   بگذرد   زود

 سوی  واجب  به  تَرکِ شَیْن و  نقصان  سلوکش سیر کشفی دان ز  امکان
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 رَود   تا    گردد     او     انسان    کامل  به  عکسِ   سیر   اوّل    در   منازل

 ( 94: 4944شبستری، )

سروری و خواجگی می داند و شرطِ رسیدن به بقای حقیقی را فنای فی اهلل می  ۀرهایی از منیّت و غرور را الزمشبستری، 

 :شناسد

 کند  با   خواجگی  کارِ  غالمی  کسی مردِ تمام   است  کز  تمامی

 نهد  حق  بر  سرش  تاج خالفت  که ببرید او مسافت ۀ پس  آنگا

 روَد  ز  انجامِ  ره  دیگر  به آغاز  فنا   باز  بقایی   یابد   او   بعد   از 

 (94: همان)

 :در جای دیگر نیز با اشاره به همین اصول عرفیانی، ضمینِ تأکیید بیر گیراییش هیای زهیدآمیز می گوید

 مهیّا کن مقام و جای محبوب  دل  را   فرو  روب  ۀبرو تو خان

 و جمالِ خود نمایدبه تو بی ت  چو  تو  بیرون  شدی،  او اندر آید

 به الی  نفی کرد او خانه جاروب  کسی کاو از نوافل گشت محبوب

 نیابد   علمِ   عارف،  صورتِ عَین  ز   هستی   تا   بوَد  باقی بر او شَین

 دل    نایدت نور   ۀدرون   خان  موانع  تا  نگردانی   ز   خود   دور

 (93: همان)

پاکی از غیریّت و »و « اخالق ذمیمه»، «معاصی و وَساوِس»، «احداث و انجاس»ار عاملِ شبستری، موانعِ درکِ معارف را چه

 :می داندۀ برمی شمارد و طهارت و پاکی از این موانع چهارگانه را سرّ وصال محبوب ال« شِرک

 طهارت کردن از وی هم چهار است  موانع چون در این عالَم چهار  است

 دوم  از  معصیت  و  از   شرّ  وسواس  اسنخستین  پاکی  از  احداث و انج

 که با وی آدمی همچون بهیمه  است  سیُم  پاکی  ز  اخالقِ   ذمیمه   است

 میگرددش   سِیر   ۀ که  اینجا   مُنت  چهارم   پاکی   سر   است   از    غیر

 شود    بی شک     سزاوارِ    مناجات  هر آن کاو کرد حاصل این طهارات

 (41و  93: همان)

« ترسایی» رمزِ با   تجرّد، و زهد( 64ی  61: 4946آریان، )« تجرّدِ ترسایان»در نگاهِ شبستری، متأثّر از مفهومِ تاریخیِ 

نود و  مقام را تجرید ،«السایرین منازل» در «انصاری عبداللّه خواجه» این نگاه، مسبوق به سابقه است، چنانکه؛ شناخته می شود

 از پیش و جنون از پس «نامه محبت» رساله در و زهد، مقامِ ۀنتیج و چهاردهم مقام «صد میدان» در جود،و مقام از پس و هفتم

 (316و  934: 4، ج4912انصاری، ) .است آورده قرب مرتبه

نفسِ »، «سدُروح القُ»، «ترسا»، «دیر»، «هعیسی روح اللّ» شناور و رمزآلودِ مفاهیمِ با توجّه به« شیخ محمود شبستری»

می کوشد از لحاظ نظری نیز گرایش های زاهدانه را در بستر عرفان و تصوّف قابل « تجرید»و « مَلَک»، «نفس ناسوتی»، «هوتیال

 :توضیح و تفسیر معرّفی کند

 دمید  دیییتقلی  ۀیرِبق  از   خالص     دیدم  دـجریتَض   رَییغَ   ،یــتَرسایز           

 است  انییا   را  آشیییرغِ   بقییکه  سیم            ستان ایج رِـیدِدت یدس وحیاب قیجن

 پدیدار    آمد   دُسـروح   القُکه   از      ت    این   کاریدا   گشیپی   هروح   اللّز   

 است  اندر  وی نشانی   قدّوسکه  از     در   پیش   تو  جانی  است  هاللّهم  از   

 قدسِ  الهوتابِ   یدر   آیی   در    جن  تنفسِ  ناسوی   خالص   از   یاگر   یاب

 بر    چارُم   فلک    شد   هروح اللّچو     دیش کـمَلَون یچمجرّد هر آن کس کاو 

 (  46: همان)
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آن چنان که پیداست، در گلشنِ راز، تارِک دنیا شدن و تفکّر رُهبانی، رد شده است، به همین دلیل نیز ریاضت و زهدی که 

برخی شارحانِ گلشن راز، در تفکّر  ۀطرح می شود، معنایی فراتر از دریافت های رایج دارد؛ حتّی به گفتدر سخن شبستری م

هر عملی ی فعلی، کاری ی که انسان را از کمال، دور نماید، گناه شمیرده می شیود، و »: وجود ندارد بنابر این« چیزِ رایج»شبستری 

 ( 26: 4، ج4934عمرانی، )« .مِ قُرب برسدبیر ایین اسیاس، انسیان باید بکوشید به مقا

مرکزیِ  ۀفکریِ شبستری، جایگاه واالیی دارد؛ رِجعَت بخشی از هست ۀنیز در منظوم« رِجعت»به موازاتِ این تفکّر، موضوعِ 

ما سَوِی اللّه، به  عرفانِ شبستری است که با زُهد، مناسبتی چندسویه دارد؛ در این دیدگاه، انسان با قطع تعلّقات دنیوی و عریانی از

این جهان، مَجازی است و جهانِ پس از این، همان جهانی »: هستی باز می گردد و نَزدِ خدا سُکنی می گزیند؛ بدین معنا که ۀحلق

آن جهان است و آن جهانِ بعدی، همان جهانِ آغازین است که ما به آنجا  ۀاست که ما آن را جهانِ غیب می خوانیم؛ این جهان، سای

 (21: 4همان، ج)« ...می گردیمبر 

که در کنار خداوند سُکنی گرفته، مسیر کمال و فنای فی اللّه را به سمتِ والیت حقّ ادامه می « مردِ تمام»در چنین دنیایی، 

یری است؛ در معروف ترین شرحِ گلشن راز، مفاتیح اإلعجاز، اس« زهد و تقوا»دهد؛ و چنانکه پیداست، یکی از اصلی ترین صفاتِ او 

 :می نویسد( 94: 4944شبستری، )« که را گویم که او مَردِ تمام است؟»الهیجی در شرحِ این پرسشِ هروی از شبستری 

یعنی از منازلِ شهوات طبیعی و نفسانی عبور نماید و از لباس صفاتِ بشری منخَلِع گردد و از ظلمتِ تعیّنِ خودی، »

طعِ منازل که از سلوک است از امکان و تعیّنات به جانب واجب، کشفی است و ق.. .صافی گردد و چون آتش از دود جَال شود

 (13.:  ق4942اسیری الهیجی، )« .که به تَرک شَین و عیب اقوال و افعالِ قبیحه و تَرک و نُقصان و صفات ردّیه موقوف است

 :و در جای دیگر نیز اشاره می کند

 معارف و حقایق و تَعَیُّنیّات و حِکَمیّات و عقلیّات از باطنه، و ظاهره معلو جمیع در که آن است کامل ولیِّ کمال غایت و»

 و معروف تقوی و زهد به که باید ولی آن و باشد؛( ص) پیغمبر حضرت باطن و ظاهر وارث تا باشد ماهر و عارف و عالِم تعیّنیّه،

در عواقب امور، و از نفسِ  حق است از ترسیدن تقوی ؛ ودارد تعلق بدنیا آرزوها که و دنیا از آمدن است بیرون زهد، باشد؛ و مشهور

 ( 39و  32: همان)« .خود، مبادا که در مهالک اندازد

گلشن راز، با چنین درونمایه ای، تأثیر شگرفی بر عرفان اسالمی، پس از عصر شبستری گذارده، چنانکه این کتاب، یکی از 

تم هجری به این سو محسوب می شود؛ اهمّیتِ این اثر را می توان در کثرتِ مهمترین متونِ مَدرسیِ حلقه های عرفانی از قرن هش

شروحی که بر آن نوشته شده، دریافت، چنانکه بر مبنای احصای یکی از پژوهشگران معاصر، شروحِ قدیم و جدیدِ گلشن راز به زبان 

این  ۀصحیحات و توضیحاتی که اروپاییان دربارهای فارسی و غیر آن، منظومه هایی که متأثّر از گلشن راز سروده شده است یا ت

از این میان، چند شرح، اهمّیت و ارزشِ مشهودتری ( 96ی  92: 4911مانی، . )عنوان می شود 33کتاب معمول داشته اند بالغ بر 

اثر « شرح گلشن راز مفاتیح اإلعجاز در»دارند چنانکه در عالَم عرفان، به عنوان متون معتبر شناخته می شوند؛ نخستین شرح معتبر 

با .( ق494متوفّی )« شاه نعمت اللّه ولی»است؛ سپس می توان به شرحِ « اسیری الهیجی»عارف مشهور قرن نهم و دهم هجری 

همچنین یکی از قدیمی ترین و کاملترین شروحِ این کتاب، شرح ( 166: 2/9، ج4914صفا، . )اشاره کرد« روضه اطهار»عنوان 

شیخ »است؛ این شرح چنان مورد پسند . ق461نوشته شده به سال « شجاع الدّین کُربالیِ شیرازی»اثر « عارفحقیقۀ الم»موسوم به 

از دیگر شروح ( 932: 4944بصیری پور، . )واقع شده، که او را از نوشتنِ شرح بر گلشن راز منصرف ساخته است« عبدالرحمن جامی

معاصر شاه .( ق331ی  411) (الهی)متخلّص به « اردبیلی بن عبدالحق حسین الدین شرح کمال»: مشهور این اثر می توان به

، «بدیعی الدین حسام بن ادریس شرح»، «شیرازی علی مظفرالدین شرح»، «اللّه الی داعی شاه از گلشن نسایم»اسماعیل صفوی، 

عالّمه ۀ ز بر اساس تقریرات شفاشرح گلشن را« راز دل»و از شروح معاصران به « نخجوانی محمود بن اهلل نعمت بابا شیخ شرح»

می توان اشاره ... و« شرح گلشن راز نوشته غالمحسین عمرانی»، «شرح گلشن راز نوشته محمّد نقی تسکین دوست»طباطبایی، 

که « آن راز و شروحِ گلشن تحقیقی رساله»با عنوان  « احمد گلچین معانی»کرد؛ همچنین نباید از تحقیق جامع و عالمانه استاد 

 (42: 4944گلچین معانی، . )شروح و تأثیرات گلشن راز بر شعر عرفانی فارسی دارد، غافل بود العات بدیعی دربارهاط

اشاره کرد « الوان»مشهور به « شیخ ولی شیرازی»اثر « شرحِ منظوم گلشن راز»همچنین از شروح مهمّ گلشن راز می توان به 

او، برگردانِ محض نیست و در بسیاری از جاها به تحلیل و تفسیر  وده است؛ ترجمهزبان تُرکی سراثر خود را به . ق423که در سال 
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آیینه میراث، بخش معرّفی کتاب، . )ابیاتِ شبستری پرداخته است و مفاهیم فلسفی و عرفانی دیگری را نیز به ترجمه افزوده است

4944 :39) 

 :گیری نتیجه

آشکار شده در »ه های دینی صورت می گیرد، حضور خداوند نه به عنوان در بن مای 4«عرفانی» ۀنخستین برداشتی که از واژ

است؛ چنین حضوری، غایت دین را از امور این جهانی به کرانه ای « مؤثّرِ بی واسطه بر روان انسان»، بلکه به عنوان «محیط مادّی

فاق می افتد؛ چنین برداشتی عمالً الیه های شهودی اتّۀ آن نوعی اتّحاد یا همرا نهایت پیوند می دهد که در نتیجهمتوسّع و بی 

را در می نوردد و تصویری دیگرگون از عبادت عرضه می کند که بیش از هرچیز بر یگانگیِ انسان و « پرستش»پنهان و متراکم 

ی و جسمی است خالق تکیه دارد؛ این تعامل دوسویه در پیشفرض ها و بنیادها مستلزم نوعی ایثار و از خودگذشتگی یا پاالیشِ روح

« ریاضت»حصولِ آن، با عنوان  و از نحوه« زُهد»ین پاالیش، به کیه شیرایط را بیرای درک حقیایق و معیارف آمیاده می سازد؛ ما از ا

یاد می کنیم؛ زهد و ریاضت با عرفان اسالمی پیوندی عمیق و چندبُعدی دارد که بسیاری از مناظر و مظاهرِ ادراکِ حقایق را تحت 

در گروه هایی )زهد از ریاضت های رُهبانی  ۀئع خود قرار داده است؛ البته باید در نظر داشت که در عرفانِ اسالمی حیطالشعا

در اکثر سالسلِ تصوّف می انجامد؛ شیخ محمود ( غیر رُهبانی)= « زُهدِ حَسَن»آغاز می شود و به ( همچون بُکائیه یا حتّی قلندریه

هبانی از غیر رُ ،و در عین حالعرفانی تعریفی  اسالمی، نظریه پرداز و مؤثّر عرفانشاخص، ه های به عنوان یکی از چهر، شبستری

فنای فی »، «عدم دلسپردگی به مادّیات»، «نیّت و غروردوری از مَ»، «تَرکِ تعلّق»زهد ارائه می دهد و می کوشد مضامینی همچون 

 .معرّفی نمایدو تقرّب به مقام انسان کامل، ۀ ه و راهِ وصالِ معارفِ الرا به عنوان رفتارِ مقبول زاهدانه، وسیل... و« هاللّ

 :یادداشت ها و توضیحات

سخن گفته و مباحثِ معرفتیِ آمیخته در روانِ بشر را « دینی تجربه»انی که درباره مسئله معروفترین متفکّر ی از جمله 4

  .اشاره کرد.. .و« پُل تیلیش»، «رِدولف اِتو»، «جان هیک»، «مزویلیام جِی»، «فردریک شالیرماخر»مطرح کرده اند می توان به 
 ۀنخست و دوم پژوهش ها بیشتر در میان متفکّران غربی و یا جنبش های روشنفکری شرقی دیده می شود؛ دست ی دسته 2

 .دیده می شود.. .و سوم نیز بیشتر در میان روحانیون رسمی و متولّیان معنوی ادیان همچون روحیانِ مسلمان، مسیحی، یهودی

ی در بسیاری از اشعار جاهلی، آداب و رسوم ترسایان مسیحی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته، در همین اشعار، از  9

سائحین و سائحات که معنای پَرسه زنندگان و جهانگردانِ مرد و زن را می رساند، یاد شده است؛ پیامبر نیز پیش از بعثت، نمونه 

الرَّاکِعُونَ  السَّائِحُونَالتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ : *442ه افراد را دیده بود؛ این دو واژه در قرآن در سوره توبه آیه هایی از اینگون

در کنار توبه کاران و عابدان و رکوع و * ینَالسَّاجِدونَ اآلمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِ

عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَکُنَّ أَن یُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَیْرًا : *از اینگونه افراد یاد شده است 3سجود کنندگان آمده است؛ در سوره تحریم نیز در آیه 

الرهبانیۀ فی )= ؛ در روایتی دیگر نیز از حدیث منعِ رُهبانیت *ثَیِّبَاتٍ وَأَبْکَارًا سَائِحَاتٍ مِّنکُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ

سخن به میان آمده است که نشان می دهد رهبانیت با سیاحت، مترادف یکدیگر بوده اند؛ « السیاحۀ فی اإلسالم»به صورتِ ( االسالم

کثر مفسّران و پژوهندگان سائحون از مسجدی به مسجد دیگر و از محلّی به محلّ ا ۀبه عقید( / 943و  944: 4931گلدزیهر، : )ک.ر

دیگر به گردش و پَرسه زدن می پرداخته اند و عالوه بر آنکه هدفشان عبرت آموزی از احوال مردم سایر بالد بوده است، با بیانی 

: 9، ج4944قَرشیّ، : )ک.با کفّار نیز پیشقدم می شده اند؛ رپرداخته اند و گاه در جهاد بخشی مردمان میۀ موعظه گر، به تنبیه و آگا

این گردشگران و پرسه زنندگان عموماً بدون هیچگونه زاد و توشه ای راه می افتادند و با کمک های مردم زندگی می کردند؛ ( / 964

در عرفان ( / 443: 4914تمداری، شریع: )ک.ایشان در خوردنِ غذا به شدّت امساک می کردند و اکثر اوقات روزه داشته اند؛ ر

اوّل که همان معنای ظاهر و صوری سیاحت و گردش را می رسانَد و بسیاری از  و گردش دو جنبه پیدا کرد؛ جنبه اسالمی این سفر

 واژهتأویلی و تمثیلی است که از دوم، معنای  ۀعرفا و صوفیان، بخشی یا تمامِ عمر خویش را در سفر و سیاحت گذارنده اند و جنب

سیاحت و سفر در میان صوفیان و عارفان مطرح بوده است بر این مبنا، سفر عبارت از سیر قلب به طرف حقّ با ذکر  بوده است و در 

                                                           
1 - Mystical  
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اِکمال و اتمام می دانسته اند و مقامِ بقاء بعد از فنا و فرق بعد از جمع  داشته است و انجامِ آن را مرحلهنظر ابن عربی، چهار مرحله 

 (644و  641:  4913غنی، : )ک.ه اند؛ رمی خواند

جامی، : )ک.شام به دست یکی از اُمرای ترسا بنا شده است؛ ر« رَمله»ی بنا به نظر جامی، نخستین خانقاه صوفیان در  4

 .«ابوهاشم الصّوفی»ذیل شرح احوال ( 21: 4913
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 اثر ابراهیم گلستان« لنگ»تحلیل ساختاری و محتوایی داستان 
 دکتر الیاس نورائی

 ت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه عضو هیئ

 احترام ابراهیمی

 دبیر ادبیات فارسی آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه

 چکیده

. قالب مشروطه و اتفاقات تابعۀ آن در جامعۀ فرهنگی ایران قالب های جدید شعر و داستان به وجود آمددر پی شکل گیری ان

داسیتان  . یکی از قالب های جدیدی که در عصر مشروطه و به تبعیت از فرهنگ غرب وارد حوزۀ ادبیات ایران شد، داستان کوتاه بیود 

به بعد شکل گرفت  4991ولی دهۀ دوم داستان نویسی ایران که از سال . بودهای دهۀ اول دارای ساختار کالسیک و بیشتر رئالیسم 

با پشت سر نهادن سنت های کالسیک وارد حوزۀ مدرنیسم گردید به طوری که ابزارهایی مانند شکست زمانی، به هم ریختگی طرح، 

ابراهیم گلستان، صادق چوبیک و هیدایت را    .شکل تازه ای به داستان نویسی این دوره بخشید.. .چندصدایی، ساختار سوررئالیستی و

بیا سیاختاری متفیاوت از    « شیکار سیایه  »از مجموعۀ « لنگ»داستان . می توان از پیشروان سبک جدید داستان نویسی ایران دانست

ه داستان های کالسیک فارسی و با رویکردی ناتورالیستی به بیان شکست، واخوردگی و تالش های بی حاصل مردمی می پیردازد کی  

تحلیلیی و بیا بهیره گییری از      -پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی. پهلوی به انزوا و افسردگی کشیده شده اند در نظام اداری فاسد عصر

 .اثر ابراهیم گلستان می پردازد« لنگ»منابع کتابخانه ای به بررسی ساختار و محتوای داستان 

 یم گلستانپیرنگ، سیالن ذهن، ناتورالیسم، لنگ، ابراه: هاکلیدواژه

 لهمقدمه و بیان مسئ

در . شکل گیری تدریجی طبقۀ متوسط و اندیشۀ تجدد در دورۀ قاجار، خواست مشروطیت، حکومت و قانون را به همیراه دارد 

ادبیات . چنین وضعیتی ارزش های تثبیت شدۀ کهن اهمیت خود را از دست می دهند و ملت و آزادی های بورژوایی اعتبار می یابند

ه که متاثر از فرهنگ غرب است با پرداختن به مبرم تریم وسایل اجتمیاعی و انتقیاد از اسیتبداد، خرافیات و موهیوم پرسیتی       این دور

از روشنفکران ایرانیی در  ۀ در همین روزگار گرو(.43: 4963رک، میرعابدینی،)نقشی متفاوت با نقش ادبیات اشرافی بر عهده می گیرد

امیر کبیر و ورود صنعت چاپ به ایران با جلوه های جدیدی از فرهنگ آشینا شیدند و    ،س میرزاپی اقدامات فرهنگی کسانی مثل عبا

در پی آن به نقد ادبیات سنتی ایران پرداختند زیرا به زعم این روشنفکران ادبیات کهن و سینتی دیگیر بسیتر مناسیبی بیرای بییان       

اقتضیای شیرایط موجیود    ». وبی نشانگر واقعیت های جامعیه باشید  واقعیت های جامعه نبود و آنان در پی قالب جدیدی بودند تا به خ

ولی در ایران اگرچه شرایط در دوره هایی تا حیدودی مهییا شید، از قبییل رشید      . جامعۀ نویسندگان را به سمت واقعگرایی سوق داد

، وفیور فسیاد میالی در    طبقۀ متوسط جامعه در عصر مشروطه پس از آن وجود فقر و فحشا چه در عصر قاجار و چه در عصیر پهلیوی  

هیچگاه مکتبی ادبی با عنوان رئالیسم پدید نیامد که عده ای نویسنده در لوای آن به نگارش آثار داسیتانی  .. .اداره ها و مراکز دولتی و

در . نید به بیان واقعیت های زمان خویش پرداخت.. .نویسندگانی مثل جمالزاده، علوی، آل احمد و(.42: 4943اکبری بیرق،)« بپردازند

دوره های بعد، داستان نویسی ایران وارد مرحلۀ پیشرفته تری شد و نویسندگانی مثل صادق هدایت، چوبک و ابراهیم گلستان ظهیور  

نمودند که بر خالف دورۀ قبل داستان های آن ها از سبک های واقع گرایی کالسیک فاصله گرفت و وارد حوزه های جدیید داسیتان   

 .نویسی مدرن شد

م گلستان پس از هدایت و چوبک، داستان های ذهنی می نویسد و عالقه ای ندارد که به شییوۀ واقیع گراییان سینتی،     ابراهی 

واقعیت را به صورت حوادثی که به طور منظم و در پی هم می آیند و داستان را در زمینۀ خاص به پیش می برند، تصویر کند، بلکیه  

دی از زمان حال را می گیرد و در خالل آن زمان گذشتۀ طیوالنی تیری را بییان میی     به شیوۀ داستان نویسان مدرن واقعیت و محدو
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داستان های ابراهیم گلستان هم مانند صادق چوبک پا از دایرۀ واقعیت فرا می گذارد و به بیان جزئیات معضالت اجتماعی عصر . کند

انعکاس واقعیت های اجتماعی و زنیدگی  ». است ان فارسیقاجار می پردازد و این واقعیت گرایی عینی حاصل ترجمۀ آثار غربی به زب

داسیتان  (. 42: 4943اکبیری بییرق،  )« مردم عادی که از اصول مکتب رئالیسم بود، در آثار داستانی دورۀ مشروطه قابل رد یابی است

بییان اضیمحالل و   اثر ابراهیم گلستان با رویکردی ناتورالیستی پا از دایرۀ واقعیت خیاص سیبک رئالیسیم فراتیر نهیاده و بیه       « لنگ»

جامعۀ عصر پهلوی به انزوا کشیده شده اند، آدم های سرخورده ای که انیدوه و تنهیایی   ۀ شکست مردمی می پردازد که در فساد و تبا

همچنین در این داستان اصلی ترین درون ماییه هیای داسیتان هیای ناتورالیسیتی از      . شان نشان دهندۀ پایان یک نسل و دوره است

دیییده مییی « قییا، حیییوانی بییودن طبییع انسییان، جبییر زیسییت شییناختی و ناکییامی در اعمییال کییردن ارادۀ فییردی دشییواری ب»قبیییل 

عالوه براین ساختار متفاوت این داستان با داستان های دورۀ قبل نشان از ورود داستان نویسیی اییران بیه    (. 914: 4934پاینده،)شود

و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسیی سیاختار و محتیوا در    تحلیلی  -پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی. سبک مدرنیسم دارد

 :می پردازد و می کوشد تا در حین پژوهش به سواالت زیر پاسخ دهد« لنگ»داستان 

 داستانی رئالیستی است یا ناتورالیستی؟« لنگ»(. 4

 چگونه قابل توجیه است؟« لنگ»ن دالیل مدرنیستی بودن داستان های ابراهیم گلستان با تکیه بر ساختار داستا(. 2

 یک داستان پیکارسک است؟« لنگ»به چه دلیل ( 9

 پیشینة پژوهش

در مورد ابراهیم گلستان و سبک داستان نویسی وی پژوهش هایی در ادبیات داستانی فارسی انجام شده که به شناخت بهتیر  

روایت واقعگرا در آثار »در پژوهشی به بررسی ( 4931)بیرق اکبری : به عنوان مثال. سبک و سیاق آثار وی کمک فراوانی نموده است

پرداختیه  « فرمالیسم در مجموعیۀ آذر میاه آخیر پیاییز    »لیال مرادی در پژوهشی به بررسی . پرداخته است« داستانی ابراهیم گلستان

ار ابییراهیم در آثیی 4992مییرداد  24بییه بررسییی بازتییاب کودتییای  »در پژوهشییی( 4931)همچنییین بیگییدلی و همکییاران  . اسییت

در مورد ویژگی های سبکی و زبانی داستان های ابراهیم گلستان مقاالت خوبی نوشته شده است؛ اما پژوهشیی  . پرداخته اند«گلستان

از مجموعۀ شکار سایه پرداختیه باشید؛ تیا کنیون در ادبییات      « لنگ»که از نظر بررسی گونه روایی، ساختار و محتوا فقط به داستان 

و از حسن های دیگر پژوهش حاضر این است که با تکیه  لزوم پژوهشی از این دست را الزم شمردیمبنابراین. ه استفارسی انجام نشد

 .می پردازد«لنگ»بر جدید ترین نظریه های ساختار گرایی و روایت شناسی به بررسی ساختار طرح و محتوا در داستان 

 (نقد محتوایی: )«لنگ»یستی بودن داستان بدبختی ناشی از فقر و الزام به کارسخت، عامل ناتورال 

حسن و مادرش انسان هایی فقیر و بیکار هستند کیه بیرای کیار و بدسیت آوردن     . طرحی به غایت ساده دارد« لنگ»داستان 

مخارج زندگی از روستا به سمت شهر حرکت می کنند و قرار است که حسن در خانۀ ارباب متمول، پسرش منوچهر را که فلج میادر  

حسین همیراه میادرش از روسیتا بیه      : بخش نخست. داستان از سه بخش اصلی تشکیل شده است. است بر دوش خود حمل کند زاد

حسن در خانۀ ارباب مشیغول بیه کیار    : بخش دوم. سوی شهر حرکت می کند و ماجرای رسیدن وی تا خانۀ ارباب توصیف می گردد

ه در جای جای داستان با استفاده از ابزار فالش بک بیه آن اشیاره میی    می شود و شاهد صحنه های تلخ فراوان است و بخش سوم ک

 . شود،جدال حسن با خویش جهت نابودی چرخ و خالصی وی از بیکاری است

شخصیت اصلی لنگ کودکی فقیر است که از مواهب اجتماعی برخوردار نیست و برای کار همراه میادرش کیه او نییز کیارگر     

پسرکی کم سن که حوادث داستان حول شخصیت وی و اعمالش شکل می گیرد، او به قشری . رود است، از روستا به سوی شهر می

او . پایین از جامعه تعلق دارد و برای گذران امور زندگی خویش ناچار همراه مادرش صبح زود برای کار به سمت شهر روانه می شیود 

از سرنوشت پدرش در داستان چیزی بیان نشیده  . رخوردار نیستهمان گونه که جایگاه اجتماعی ثابتی ندارد از هویت مشخصی نیز ب
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و آنگاه دیده بود که میادرش کنیارش نیسیت و    »:است و مادرش نمونۀ یک مادر زمخت و بد اخالق است که مادام او را کتک می زند

همید که خانم صیدایش میی   و او نف! حسن: خانم گفت»، «زیر گریه زده بود و بعد مادرش سراسیمه رسیده بود و توی سرش زده بود

اگیه بخیواد نیق    : زند و نمی دانست چه کند و مادرش دوان آمد و زدش که چرا جواب نمی دهد و او از خانم می ترسید و خانم گفت

در وجود هیچ مادری طبیعت خشونت و بداخالقی قرار نداده . «نقی باشه که نمیشه و مادرش باز زدش و خانم به مادرش گفت نزنش

 . در جهان داستان ناتورالیسم این گونه نیستۀ از مادر انتظار شخصیتی مهربان و رئوف داریم منت و همۀ ما

از ابتدا مادر حسن خشن و بد اخالق نبوده است، بلکه شرایط اجتماع و جبر روزگار از او شخصیت نامهربان و میادری خشین   

ود تا زن ارباب او را نپذیرد، با حسن تندی میی کنید زییرا نمیی     او به این دلیل که می ترسد مبادا گریۀ حسن باعث ش. ساخته است

. بنابراین حسن را تنبه می کند. خواهد موقعیت کاری پیش آمده را از دست بدهد و بیشتر از این در منجالب فقر و بدبختی فرو رود

: خیانم بیه میادرش گفیت    »:م می آورددر جای دیگر رفتار خشونت آمیز تند او با حسن دل هر خواننده ای را نسبت به پسرک به رح

و پیش افتاد و برگشت و نگاه تندی به او انداخت و دسیتش را گرفیت و دنبیال خیود کشیاندش،      « بیا»: و مادرش گفت« بیارش باال»

تن پسرک به دلیل این که با خانه و خانوادۀ ارباب آشنایی ندارد و از آنجایی که از زن ارباب می ترسید در رفی  . «سخت و سپس کمتر

 .درنگ می کند ولی با برخورد بسیار خشن مادر خود رو به رو می شود، به طوری که با قساوت تمام او را به دنبال خود می کِشد

شخصییت هیای   »از ویژگی های شخصیت ها و اعمال آن ها می توان به وضوح حکم به ناتورالیستی بودن داسیتان داد زییرا    

ی بی سیواد ییا کیم سیواد از اقشیار تحتیانی طبقیۀ متوسیط و ییا پیایین تیرین طبقیۀ جامعیه              داستان های ناتورالیستی عمدتا افراد

و از آنجا که این داستان ها به بیان معضالت و گرفتاری هیای اجتمیاعی حیاکم بیر ییک جامعیه میی        (. 916: 4934پاینده،)«هستند

-از آنجیایی . قاجیار و فسیاد حیاکم بیر آن دانسیت      پردازند، بنابراین می توان داستان لنگ را نمونۀ کامل زندگی مردم جامعیۀ عصیر  

داستان های ناتورالیستی صرفا به منظور نمایش پلشتی ها نوشته نمی شود، بلکه این نوع داستان پژوهشی است دربارۀ معضالت »که

« جامعیه میی زنید   نویسندۀ داستان های ناتورالیستی مانند عالم علوم اجتماعی است که دست به تحقیقات دربیارۀ اوضیاع   . اجتماعی

ابراهیم گلستان نیز در این داستان همانند یک محقق علوم اجتماعی با چشمی بینا و دیدی گسیترده بیه بییان    (. 4934:912پاینده،)

روایت به تصویر کشیدن مبارزۀ انسان در « لنگ»در واقع می توان گفت داستان . چند و چون زندگی مردم عصر قاجار پرداخته است

حکایت تنازع بقا و کشمکش انسان هیایی اسیت کیه    . نز تلخ دگرگونی های تاریخی و اجتماعی جامعۀ روستایی استجهان و بیان ط

 . درگیر و دار زندگی و جزر و مد های زمانه گرفتار شده اند و از حداقل امکانات بی بهره اند

بینندۀ آگاه عصر خویش »می توان گفت او گلستان در این داستان به بیان جزئیات زندگی حسن و روزگار او پرداخته است و 

است که قصد دارد آن را خوب بشناسد و نیز بشناساند، بنابراین دنیای داستان را جایگاه مناسبی می یابد و برای بیان دیدگاه هیایش  

« ن زمانه می باشید تقطیر روح روزگار و نشان داد»در واقع دغدغۀ اصلی گلستان در داستان هایش . دربارۀ اجتماع و مردم عصر خود

قضیاوت در  ۀ البتیه گیا  . این ویژگی داستان های ابراهیم گلستان، را به سبک ناتورالیسم نزدیک تر میی کنید  (. 264: 4941گلستان،)

مورد داستان های گلستان دشوار است، زیرا داستان های وی هم سبقۀ رئالیستی و هم ناتورالیستی دارد و نمی توان جنبۀ رئالیستی 

اگر چه در عالم هنر نیز تشخیص مرز دقیق بین رئالیسم و ناتورالیسم دشوار است و به راحتی نمی تیوان میرز   . نادیده گرفت آن ها را

ناتورالیسم از بطن رئالیسم پدید آمد و این دو شیوۀ داستان نویسی، در مبنای نظیری و روش هایشیان   »معینی بین آن ها ایجاد کرد

الیست ها اعتقاد داشتند همان طور که دانشمندان علوم طبیعی با رویکردی کامال عینیت مبنا طبیعیت  ناتور. اشتراکات فراوانی دارند

را مطالعه می کنند، نویسندگان و شاعران نیز باید با نگرشی معطوف به واقعیت های عینی موضوعات آثارشیان را بپروراننید بیه ایین     

ا با مشاهدۀ پدیدها آغاز می کنند، نویسنده باید با دقت و بیا چشیمانی تییز    منظور همان گونه که دانشمندان علوم طبیعی کار خود ر

فقر و بیکاری از مضامین اصلی داستان های ناتورالیستی و رئالیستی (. 233: 4934پاینده،)« بین چند و چون زندگی را مشاهده کند

با ویژگی های سبک ناتورالیستی هم پوشانی دارد  پرداخته شده است که بیشتر« لنگ»اما این مضمون به گونه ای در داستان . است

« ناتورالیسم از صرف نمایش واقعیت فراتر می رود تا بر ناگذیر بودن تنگناهای اجتماعی تاکید گیذارد »زیرا . تا داستان های رئالیستی
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هیا را بیه   زنیدگی شخصییت   زئییات ای جها، به گونهعالوه بر نشان دادن واقعیت« لنگ»اما ابراهیم گلستان در داستان (. 991:همان)

 .های زندگی این افراد، بیانگر فساد اجتماعی زمان قاجار و مردمان جامعه نیز هستها و خشونتگذارد که عالوه بر پلشتینمایش می

نه تنها بیکار و توسری خور مادر خویش است، بلکه دیگر افراد جامعه نیز برای شخصییت وی  « لنگ»شخصیت اصلی داستان 

او آن قیدر  . قائل نمی شوند و او در بین آنها جایگاه اجتماعی ای که بیانگر ارزش وی به عنوان عضوی از اجتماع باشد، نیسیت  ارزش

سن کمی دارد که نمی داند بیماری منوچهر مادرزادی است و ربطی به دمل ران او ندارد و تصور می کند پس از مداوای دمیل، فلیج   

چند روز بستری بود و او نمی دانست پس از نشتر زدن شلی منوچهر می رود یا می ماند بیا ایین کیه    منوچهر تا »: او رفع خواهد شد

در جای دیگری از داستان می خوانیم، که حسن از دیدن مردی که بر (. 31: 4946گلستان،)« دانسته بود منوچهر شل مادرزاد است

منوچهر را گذاشیت و رفیت و از الی   »:نیز گویای سن کم وی استاثر مصرف زیاد تریاک غش کرده، شب خوایش نمی برد و این امر 

مردم گذشت و دید مردی افتاده است و از دهانش کف تیره رنگی بیرون آمده است و از الی دندان های کلید شده خرخر می کنید و  

عالوه بر این که میادرش   همچنین(. 61:همان)« مردم گفتند تریاک خورده است و او حالش به هم می خورد و آن شب خوابش نبرد

: قلی نوکر دیگر ارباب او را اذیّت می کند و با او رفتار ناشایسیتی دارد . او را کتک می زند، در خانۀ ارباب نیز با وی بدرفتاری می شود

و  و پیش از آن که بشنود ضربۀ تیزکی میان انگشت خم شده و از فشار شصت سخت قلی را حس کرده بود که به سینه اش خیورد »

بچه های کوچه گروه دیگری هستند کیه او را  (. 62:همان)«مادرش ماه ها بود که در آن خانه نبود و او نمی دانست او کجا رفته است

اما یک روز از مییان راه ناگهیان   ». اذیت می کنند و به سمتش سنگ پرتاب می کنند و او هیچ ابزار دفاعی غیر از صبر و تحمل ندارد

فتادند و هوشان کردند و او چیزی نداشت بگوید و نمی دانست چرا چنان می کنند و از فردا هیر روز بچیه هیا از    چند بچه دنبالشان ا

میان راه به آن ها می رسیدند و اگر هم زودتر از در مدرسه بیرون می آمدند و تندتر می رفت باز بچه ها از میان راه می رسیدند و او 

بودند و منوچهر و او را دشنام می دادند و با زبان می آزردنید و بچیه هیا سینگریزه سویشیان      نمی دانست چه بایدش کرد باز بچه ها 

عالوه بر این هر روز که مورد آزار بچه ها قرار می گیرد نسبت به عکس (. 11:همان)«پرتاب می کردند و او نمی دانست چه باید بکند

در واقع او عالوه بر نگرانیی  . برایش دارند و چگونه او را آزار خواهند دادالعمل فردای آن ها نگران است و نمی داند فردا چه نقشه ای 

 .زیرا هم از خانوادۀ ارباب می ترسد و هم بار مسئولیت زیادی در قبال منوچهر بر دوش دارد. خود بیشتر نگران منوچهر است

ی و عقده های روانی و اجتمیاعی در وی  این همه رفتار های ناخوشایند در اجتماع با بچه ای خردسال و تنها باعث سرخوردگ

می گردد و یکی از زمینه های اصلی و درونمایۀ اصلی در داستان های ناتورالیستی نیز همان گونه که قبال بیان نمودیم، دشواری بقیا  

میاعی در آن  است که زمینۀ عینی روییداد هیای ناخوشیایند اجت   ۀ داستان کوتاه ناتورالیستی آزمایشگا». و جبر زیست شناختی است

کاویده می شود و نویسندۀ چنین داستانی همچون زیست شناسی عمل می کند که در آزمایشیگاه واکینش گونیه هیای زیسیتی بیه       

پس از این که شیاهد بیی رحمیی هیا و     « لنگ»شخصیت اصلی داستان (. 994: 4934پاینده،)« شرایط مختلف زیست را می سنجد

ه با معصومیت بچگانه و دنیای بی آالیشی که دارد، تن به دوستی و رفتار مالیم با منیوچهر  رفتار های نادرست اجتماعی است، باالخر

 . پسر ارباب می دهد و با او همبازی می شود

او پسیرکی  . «ناکامی شخصیت اصلی در اعمال کردن ارادۀ فردی خویش اسیت »از دیگر ویژگی های ناتورالیستی این داستان 

روستا به سمت شهر حرکت می کند، پس از طی کردن راه زیاد و ساعت ها پرسیه زدن در کوچیه    کم سن است که همراه مادرش از

حتیی هنگیامی کیه جهیت     . او مادام از دست مادرش کتک می خورد و از خود هیچ اختیاری ندارد.ها باالخره به خانۀ ارباب می رسد

مایی در آن سوت می زنند، با این که آب بسیار داغیی را  استحمام او را مادرش به حمام کثیف و تاریکی می برد که سوسک های خر

اگیر چیه   »:بر روی شانه هایش می ریزد، او جرات و قدرت اظهار عقیده و اعتراض ندارد و سعی می کند این وضعیت را تحمّل نمایید 

ود را ابیراز کنید و بیا    حتی اجازه ندارد گرسنگی خی (. 39: 4946گلستان،)«هنوز می فهمید که خیلی داغ است، اما چیزی نمی گفت

و او دلش می خواست که مادرش تکّۀ دیگری نیانش میی داد، امیا میادرش     »:وجود گرسنگی نمی تواند از مادرش درخواست نان کند

از ویژگی های دیگر ناتورالیستی « حیوانی بودن طبع انسان»(. 44:همان)«نان را باز در پارچه پیچیده بود و پشت کمر خود بسته بود

 .تان استاین داس
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در یکی از صحنه های داستان که حسن و منوچهر در یک عروسی حضور دارند، او منوچهر را که نمی تواند راه برود به خانیۀ  

و در رختخواب دراز کشید و چشم بیه  »:این پیرمرد در پستی زندگی می کند. پیرمردی برده است و این پیرمرد پدربزرگ داماد است

هر را میان شرشر باران از ناودان ها می شنید و گفتگوی دور افتیاده و گرفتیۀ زن هیا را میی شینید و      سقف دوخته بود و نفس منوچ

. دویید و او بیوی ادرار را شیناخت   ۀ چهار خانه های مورب سقف را می نگریست و به خود ور می رفت تا این که بوی تیزی الی سییا 

م مضامین داستان های گلستان مسائل اجتماعی است و از آن جیا کیه در   اهّ(. 62:همان)«پیرمرد زمین گیر در خواب ادرار کرده بود

بیان مضامین اجتماعی و اعمال شخصیت های داستان از دایرۀ واقعیت پا فراتر می گذارد و از رئالیسم گذشته وارد مکتب ناتورالیسم 

س و شکست تحیت تیاثیر ناکیامی هیای     مضامین داستان های وی به سه دسته، مضامین اجتماعی، سیاسی و مضامین یا». می شود

 (.www.pendarparandedarband.blogfa.com)«اجتماعی و سیاسی تقسیم می شود

بیا ورود چیرخ بیه خانیۀ     . به صورتی نمادین نشان دهندۀ شکست و واخوردگی انسان های زمان قاجار اسیت « لنگ»داستان  

تا با نابودی چرخ دوباره جایگاه اجتماعی خویش را بیه دسیت آورد و    ارباب، حسن که خود را بیکارو بی هویّت دیده است، سعی دارد

از سویی واکنش حسن را می توان تکرار تجربۀ تاریخی زحمت کشان در جوامع تازه صنعتی شده دانست کیه وصیف گوییای آن را    »

نکبیت  . خ را خصم خود می دانندچر -به گفتۀ مارکس، کارگران در آغاز تجربۀ تجدد ماشین را. مارکس در کتاب سرمایه آورده است

و ناکامی هستی خود را در همین ماشین سراغ می کنند و الجرم وقتی به مبارزه بر می خیزند، واکنش کور و خشم انگیزشیان نیابود   

از سویی دیگر، سرنوشت غمبار حسن و منوچهر را می توان تمثیلیی از سرشیت   . واکنش حسن هم جز این نبود. کردن ماشین است

تجییدد در ایییران دانسییت کییه تجییدد خواهییانش شییل مییادرزاد و مییدافعان سیینتش هییم هییویتی جییز کییولی دادن            تجربییۀ

شخصیت اصیلی داسیتان   . از طرفی نوعی تنازع بقا در داستان به نمایش گذاشته شده است(. www.leilasadeghi.com)«ندارند

ه بودن ناکام می ماند به گونه ای که در نهایت بازنده اسیت و  در تالش برای فرار از بیکاری و زند( چرخ)به دلیل ورود شی ناشناخته 

از سویی توصیف جدال درونی حسن با خودش جهیت شکسیتن چیرخ و عیدم موفقییت وی نشیان       . موفق به نابودی چرخ نمی شود

 .دهندۀ این است که هر کس در برابر مدرنیته قد علم کند سرنوشتی جز شکست ندارد

 ، یک داستان پیکارسک«لنگ»

پیکارسیک بیر   . قالبی در ادبیات داستانی است که در قرن شانزدهم میالدی در اسپانیا پدید آمید ( Picaresque)پیکارسک 

شخصییت  . و به اصطالح ایرانی ها هفت خط روزگار است( Rogue)و شیّاد ( Friona)گرفته از لفظ اسپانیایی پیکارو به معنی دغل 

ایین سیبک بیه توصییف ماجراهیای زنیدگی       .هویت و آواره ای از طبقات پایین جامعه است اصلی در این داستان ها معموال آدمی بی

ایین  . کودکان بی سرپرست و آدم های دغل می پردازد که در هنگام کودکی والدین خود را از دست داده و با سختی بزرگ شده انید 

ربابی به خدمت اربابی دیگر می روند و معمیوال بیه   شخصیت ها در طول زندگی دائما در گرسنگی به سر می برند و مادام از خدمت ا

 .انگیزۀ تجارت و ماجراجویی به سفرهای طوالنی می پردازند

آنچه از البه الی کتب و توارخ مربوط به پیکارسک به دست می آید این است که نمی تیوان بیرای آن تیاریخ دقیقیی تعییین      

و رمان پیکارسک از سدۀ . پدیدار شد( پادوی آشپزخانه)picarodecozin))در عبارت 4323نمود، اما این واژه نخستین بار در سال 

از جملیه  .معنای ضمنی صراحتا منفی به خود گرفت4343واژۀ پیکارسک در حدود سال . شانزدهم تا پایان سدۀ هجدهم رواج داشت

را  9اثرمیاتئو آلِمیان   2ن الفاراچیه ای با مولفی ناشیناس وگوثمیا   4اولین رمان های سبک پیکارسک می توان دو رمان الثاریوی ترمسی

 (.413و3صص :4943سیبر،)برشمرد 

 :اما آنچه در اکثر فرهنگ ها و دایره المعارف های ادبی ذیل پیکارسک آمده است به شرح زیر است

                                                           
1
. La sariyoeTermasi 

2. Grossman Alfarachei 

3. Mateo Aleman
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اسیپانیایی  پیکارو در . روایت پیکارسک قالبی در ادبیات داستانی است که در قرن شانزدهم میالدی در اسپانیا پدید آمد(: الف

شخصیت اصلی در روایت پیکارسک معمیوال آدمیی بیی    . معادل انگلیسی آن، پیکارون، به معنی آدم دغل و دودره باز و نانجیب است

هویت، آواره، با هوش و در عین حال زیرک است که شخصیت وی به ندرت دستخوش تغییر می شود نگاه طنز آلود به اجتمیاع تیک   

 (.4914:439داد،)از ویژگی های روایت پیکارسک است  شخصیتی بودن و حوادث مستقل

. پیکارسک نوعی داستان انگاری در ادبیات اسپانیایی سده های میانه است که شخصیت هایش اراذل و اوبیاش بیوده انید   (: ب

هزینۀ دیگران مردمی که به . درواقع پیکارسک رمانی است که شخصیت هایش از طبقۀ خاص و از فرومایگان و ولگردان برخاسته اند

عمدتا خود را در ورای مرز عرف و قراردادهای اجتماعی قرار می دهند و از طریق حیله گری صرف، در پرتو تخیلی . زندگی می کنند

شخصیت داستان های پیکارسک معموال آدمیی بیی هویّیت و آواره    (. 261-233: 4942 ،رضایی..)بارور، بی هدف زندگی می گذرانند

در واقیع پیکارسیک سرگذشیت خیود     ». دریوزگی روزگار می گذراند و معموال به کارهای طاقت فرسا میی پیردازد  ای گدا است که با 

« نوشت یک پیکارو، یک قالش و از این جنبه مشکلی از هجیو اجتمیاع و اشیخاص زمانیه اسیت کیه فیرد در آن میی زیسیته اسیت          

ر برای آن ها غنیمت و فرصتی اسیت تیا بیه واسیطۀ آن پیولی      این افراد در زندگی هدف خاصی ندارند و گذران عم(. 4943:4سیبر،)

 . بدست آورند

از پدر حسن نامی به میان نیامیده اسیت و   . یعنی حسن و مادرش چنین سرنوشتی دارند« لنگ»شخصیت های اصلی داستان

ت و یکی از خصوصییات  مادرش نیز مثل یک نامادری خشن با او برخورد می کند و از آنجا که هویت وی برای نویسنده مشخص نیس

. را یک داستان پیکارسیک نامیید  « لنگ»برجستۀ شخصیت های پیکارسک نامعلوم بودن هویت فرد است، بنابراین می توان داستان 

از خصوصیات دیگر داستان های پیکارسک است که معموال در قالب یک سیفر طیوالنی اتفیاق میی     « ماجراهای فراوان»عالوه بر این 

نیز عالوه بر مکان ناپاک داستان، حوادثی از قبیل حرکت از روستا به شهر، گرسنگی، حمام سییاه و تارییک   « لنگ»در داستان . افتد

از حوادثی است که یکی پس از دیگری برای شخصیت پیکارسک در .. .با سوسک های خرمایی،ماجراهای خانۀ ارباب، خریدن چرخ و

از « گرسینگی دائیم  ». پیی پیکیرۀ داسیتان هیای پیکارسیک را شیکل میی دهید         این داستان اتفاق می افتد و همین اتفاقات پیی در 

شخصییت اصیلی داسیتان    « حسین »خصوصیات دیگر داستان های پیکارسک است و همان گونه که در بطن داستان نیز بییان شید،   

ش باز نان را در پارچه و او دلش می خواست که مادرش تکۀ دیگری نانش می داد اما مادر»:مادام در گرسنگی به سر می برد« لنگ»

همچنین شخصیت های داسیتان پیکارسیک بیا سیختی بیزرگ میی       (. 44: 4946گلستان،)« پیچیده بود و پشت کمر خود بسته بود

تمام این . شوند، دائم در گرسنگی به سر می برند، تن به کارهای سخت و طاقت فرسا می دهند و اغلب خانه به دوش و آواره هستند

بچیه هیای خیابیان و    . او بارها توسط مادرش تنبه میی شیود  . دیده می شود« لنگ»شخصیت اصلی داستان  «حسن»خصوصیات در 

مادرش نیز مانند خودش آواره و فقیریست، که حتی از خرید لباس برای حسین عیاجز اسیت و از    . افراد خانۀ ارباب اذیتش می کنند

ببیرش تیو سیرما میی     »:خانم گفیت . ها اندازه اش بود؟ و او نفهمید لباس»:پرسید( زن ارباب)خانم »زن ارباب برایش لباس می گیرد

همان گونه که از متن داستان نیز بر می (. 34: 4946گلستان،)«و او نمی دانست منوچ کیست. بیا باال پیش منوچ: و بعد گفت« خوره

 .را یک داستان پیکارسک خواند« لنگ»آید، می توان داستان 

 «نگل»معناشناسی مکان در داستان 

دو مکیان واقعیی دییده میی     « لنگ»در روایت داستان . مکان دارای بار معنایی است« لنگ»در تخیّل شخصیت های داستان 

که این دو مکان در داستان تشکیل دو قطیب متفیاوت   . مکان واقعی در این داستان به دو مکان روستا و شهر تقسیم شده است. شود

 :داده است
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هنگامی که حسن همراه مادرش از روستا به شهر حرکت می کند، . در این دو مکان واقعی شکل می گیردکنش های داستان 

بد نیست بدانیم که در تخیل حسن از آنجا که قرار است او برای اولین بار وارد . شهر را دارای منظره ای سیاه و تاریک تصور می کند

و او به دنبال مادرش می رفت و شلیتۀ مادرش که خاک گرفته بیود  »وشایند استشهر شود و به کار بپردازد، شهر مکانی غریب و ناخ

شهر با گنبد های سیاه خود و چشم انیداز خانیه هیای خیود، آن سیوی      ۀ به این سوی و آن سوی تاب می خورد و اینک پیش او سیا

میان جلگۀ گسیترده دم میی زد و او دنبیال     درختان خزان زده، روی سینه رس تپه ها و بعد دو سوی نوار میان رو راه، زیر آسمان و

گنبد های سیاه و درختان خزان زده در تخیّل حسن به نوعی با بخت سییاه و خیزان زدۀ او   (. 41: 4946گلستان،)« مادرش می رفت

 .و بدبختی عجین تر می شودۀ ارتباط برقرار می کند، زیرا هر چه او به شهر نزدیک تر می شود، با سیا

او همیشه در این راه از مادرش عقب می ماند و مادام این راه را با سختی و مشقّت فراوان به سمت شیهر طیی   از طرف دیگر  

و همین که راه به سرباالیی کشیده شده بود، از مادرش جدا افتاده بود و نفسش تند شده بود و مادرش که از جلو می رفت »می کند

آنگاه نفسش تند تر می زد و باز از مادرش جدا مانده بود و مادرش که جلو افتیاده  . برسدسرش داد زده بود و کنار راه مانده بود تا او 

مسلما این معنا در ذهن ایجاد می شود که اگیر وضیع زنیدگی    (. 46:همان)«بود، سرش داد زده بود و کنار راه ایستاده بود تا او برسد

ایین نشیانه هیا در    . در راه رسیدن به شهر بر او متحمل می شدحسن در شهر بهتر از آنچه که هست می شد، نباید این همه سختی 

متن داستان این موضوع را به ذهن متبادر می کند که حسن در شهر نه تنها زندگی اش بهبیود نخواهید یافیت بلکیه سیختی هیای       

همچنیین در  . ن قضیه استکما این که از همان ابتدای حرکت از روستا به شهر همه چیز دال بر ای. بیشتری به سراغ وی خواهد آمد

مهمانی کیه چنید هفتیه پییش از     »جای دیگری از داستان تهران در نظر حسن یک شهر خیلی غریب و دور دست جلوه نموده است

دور دست، این چرخ را برای منوچهر فرسیتاده  ( همه چیزش نا آشنای باور نکردنی)تهران آمده بود، بعد که برگشته است از آن شهرِ 

ایجاد قطب نموده است و یک قطب آن روستا و قطب دیگر آن شهر است « لنگ»پس مکان در داستان (. 13: 4946،گلستان)« است

 .و قطب شهر در اندیشۀ شخصیت دارای بار منفی است و ناشناس جلوه می کند به طوری که او نمی تواند با آن ارتباط برقرار کند

 «لنگ»طرح شناسی داستان 

بر خالف داستان کالسیک که روایت آن خطی است، در این . تان، خطی نیست و از گونۀ مدوّر استساختار روایی پیرنگ داس

از آنجا که این اثر یک داستان رئالیستی است و داستان های واقع گرا معموال از اصل . داستان نظم روایی حوادث جا به جا شده است

در داستان های رئالیستی، هیر واقعیه ای از   ». ای روایتی غیر خطی استعلت و معلولی پیروی می کنند ولی ساختار این داستان دار

واقعۀ پیشین منتج و خود به واقعۀ بعدی منجر می شود به سخن دیگر زنجیره ای از وقایع به صورت علت و معلول پیرنیگ داسیتان   

 :های رئالیستی را به وجود می آورند که می توان آن را با نمودار زیر نشان داد

 ... ←ت←پ←ب ←الف

در هیر  . نخستین رویداد داستان، وضعیتی مفروض است که به سبب وجود یک کشمکش موجیب روییدادی دیگیر میی شیود     

در ادامیۀ داسیتان   ( ب)حکم معلول را دارد، اما خود روییداد  ( ب)حکم علت و واقعۀ بعدی ( الف)داستان رئالیستی وضعیت نخستین 

در پیرنگ داستان های کالسیک بین وقیایع  (. 33: 4934پاینده،)« است( ت)و علت ( ب)که معلول ( پ)علتی می شود برای رخداد 

جییم سیردش بیود،    »مثال هنگامی که دو جملیۀ . در ارتباط است( ب)با ( الف)یعنی رویداد . داستان رابطۀ علّی و معلولی برقرار است

بعد متصل شده است و در واقع جملۀ نخست حکم  به جملۀ« جیم سردش بود»جملۀ . پشت سر هم می آید« بنابراین درب را بست

 مکان

 شهر روستا

قطب های مکانی در داستان : 4شکل

 لنگ
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ولیی  . در داستان های کالسیک نیز هر واقعه به همین ترتیب علّتی برای واقعۀ بعدی به شمار میی آیید  . علت برای جملۀ دوم را دارد

ر آن بیشیتر بیه   اثر ابراهیم گلستان دارای روایتی خطی نیست، اگر چه مضمون داستان رئالیستی است ولیی سیاختا  « لنگ»داستان 

با ظهور مدرنیسم زمان و مکان در داستان متحول شد، یعنی همراه بیا  . داستان های مدرنیسم شباهت دارد تا داستان های کالسیک

نویسندگان مدرنیسم به جای بیان خطی رویداد ها بیشتر گرایش داشتند تیا  . جا به جایی زمان، مکان نیز به تبعیّت از آن عوض شد

میرگ را بییان میی کیرد، در حیالی کیه       « علیت »و بعید  « میرگ »مثال نویسندۀ مدرنیسم ابتیدا  . بعد علّت را بیان کننداول معلول و 

که یک داستان با ساختار مدرنیستی به شمار می « لنگ»در داستان کوتاه . نویسندگان کالسیک در پی به هم ریختن پیرنگ نبودند

روایی نیست، بلکه ساختار پیرنگ آن دچار تحول  -و وقایع داستان دارای نظمی خطیآید، ابتدا معلول و بعد علت بیان گردیده است 

گردیده است، یعنی انتهایِ داستان در ابتدای آن آمده است و داستان با نقطۀ اوج آغاز می شود بعد نویسنده با فیالش بیک زدن بیه    

از سه رویداد اصلی تشکیل شده است که به « لنگ»داستان در مجموع ساختار . گذشته ابتدای داستان و میانۀ آن را بیان کرده است

 :صورت زیر است

A←  حسن همراه مادرش برای کار به شهر می رود ←ابتدای داستان. 

B←  برای منوچهر از تهیران چرخیی فرسیتاده انید و حسین در      .حسن پسر فلج ارباب را به دوش می کشد ←میانۀ داستان

 .جدال است تا چرخ را بشکند

C← جدال درونی حسن جهت شکستن چرخ به اوج خود می رسد و او موفق به این کار نمی شود←های داستان انت. 

بر خالف داستان های کالسیک از نقطۀ اوج و وسط داستان شروع می شود، به طوری که میتن داسیتان نییز    « لنگ»داستان 

تابیهای پیوندی اکنون در نیمۀ تیاریکی شیامگاه بیاالی لبیۀ     دید آفتاب از روی برگ های نارنج پریده است و ب»: گویای این امر است

دلیش  . حوض آویزانند و آب که از دهان گرد و گشاد سنگی بیرون می ریزد و به رویۀ حوض چین می افکند تیا از لبیه بییرون لغیزد    

پیدا کند، چون اگر امشب  ۀسخت می زد و می دانست که می خواهد برود و چشم به آن در نیاندازد و توی اتاق خوابش بتمرگد و را

نکند پس کی کنید؟ در اتیاق از مییان جیام هیای چیرک از دود هیا و غبارهیای گذشیته، تیاریکی شیب را میی دیید کیه فیرو میی                 

این قطعه به عنوان شروع داستان، هیجانات درونی و تشویش حسن را برای شکستن چرخ نشیان میی   (. 43: 4946گلستان،)«نشیند

از عواملی است که بر هیجان و نقطۀ اوج داستان افیزوده  .. .حسن، کم بودن زمان برای شکستن چرخ و تاریکی شب، تپش قلب. دهد

همچنین بیکاری و . را به خواننده القا می کند« بی قراری و هیجان»حس « دلش سخت می زد»نویسنده با تکرار مداوم جملۀ . است

برای حسن و تاریکی شب باعث تحریک حسین بیرای شکسیتن چیرخ     ترس از بیکاری، بیگانه بودن چرخ به عنوان یک شی خارجی 

اربیاب باعیث   ۀ شده است ولی از طرف دیگر ترس از ارباب و عواقب وخیم کار و همچنین سر و صدای ناشی از شکستن چیرخ و آگیا  

د چرخ را بشکند یا خییر؟  او نمی داند آیا بای. شده است که نوعی کشمکش درونی در حسن ایجاد شود و او را از این کار بر حذر دارد

ایین عبیارت باعیث    « بعد چه خواهد شد؟»مخاطب مادام سرگردان است . از شگرد های خاص گلستان در این داستان است«تعلیق»

کشش و ایجاد حس تعلیق در مخاطب می گردد تا حوادث داستان را دنبال نماید، البته چندین دفعه گلستان در داسیتان حسین را   

یعنی داسیتان هییچ وقیت    . چرخ قرار می دهد ولی او موفق به این کار نمی شود و مادام در حالت تشویش استدر وضعیت شکستن 

همان گونه که قبال نیز بیان نمودیم، ایین داسیتان از   . قرار دارد« تعلیق و هول و وال»نمی شود و مادام در حالت « نقطۀ بزنگاه»وارد 

یا ژانیر وحشیت   (Gothic)لی در این گونۀ داستانی بر خالف گونۀ داستانی گوتیک است و( Picaresque)گونۀ داستانی پیکارسک 

 . کمتر دیده می شود« نقطۀ بزنگاه»

مثال در داستان های ادگیار آلین پیو    . پرورده شده است« نقطۀ بزنگاه»در داستان های سبک گوتیک یا ژانر وحشت به خوبی 

یق کوتاه وارد نقطۀ بزنگاه می شود و در کمترین وقت ممکین شخصییت مفیید    حوادث پس از تعل« گربه سیاه»و « قلب رازگو»مثل 

شخصییت  « قلب رازگیو »مثال در داستان ( وگاها خشونت آمیز و وحشت ناک ترین کار را)ترین کار را به زعم خویش انجام می دهد 

ناگهیان در  . می گردد تا او را نابود کندداستانی مدت هاست که از چشم های کرکس مانند پیرمرد بیزار است و مادام در پی فرصتی 
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شبی تاریک و دهشت ناک پس از ساعت ها کشمکش درونی در حالی که نفرت وی از چشم های پیرمیرد بیه اوج رسییده اسیت، در     

 و اینک، در دل شب، در مییانِ سیکوت آن  . آری، هستم: به شما گفتم که عصبی ام»: یک حرکت آنی با یک ضربه او را نابود می کند

با این همه، چند لحظۀ دیگر نیز خویشتن داری کیردم و  . بنای قدیمی، صدایی چنان غریب، دهشتی مهار ناپذیر را در من برانگیخت

ممکن بیود  : و بعد، دلشورۀ تازه ای مرا در بر گرفت. اندیشیدم که قلبش خواهد ترکید! بلندتر. اما تپش بلند تر شد. بی جنبش ماندم

او یک . با فریادی بلند درپوش فانوس را گشودم و به درون اتاق جهیدم! زمان مرگ پیرمرد فرا رسیده بود. وندهمسایه ها صدا را بشن

بعد، از این کیه کیار تیا آنجیا     . لحظه ای نپایید که بر زمین انداختمش و بستر سنگین را رویش کشیدم. تنها یک بار -بار جیغ کشید

به عنوان نمونیه  « قلب رازگو»همان گونه که در این قطعه از داستان (. 441: 4941ن پو، آل)« پیش رفته بود، به شادمانی لبخند زدم

می شود و شخصیت دست به عکس العمیل میی   « بزنگاه»ای از داستان گوتیک دیده می شود، داستان در یک لحظۀ آنی وارد نقطۀ 

موفق به چنیین کیاری نمیی    ( حسن)وقت شخصیت نیز نوعی از آن است، هیچ « لنگ»زند ولی در داستان های گونۀ پیکارسک که 

اول، وجود شخصیت های متفاوت : از نظر نگارندگان این جستار، به دو دلیل در داستان های پیکارسک نقطۀ بزنگاه وجود ندارد. شود

ش می کنند در در داستان های گوتیک معموال شخصیت های بیمار و جنون آمیز ایفای نق: در دو گونۀ داستانی از نظر روان شناسی

فیرار از وضیعیت موجیود و نااندیشییدن بیه      : دوم. حالی که در سبک پیکارسک این گونه نیست و شخصیت دارای تعادل روانی است

در داستان گوتیک بر خالف سبک پیکارسک شخصییت واهمیه ای از عواقیب کیار نیدارد و همیین خصیصیه در        : آینده و عواقب کار

اثر ادگار آلین پیو بیدون تیرس از     « گربه سیاه»مثال قهرمان داستان . داستان گوتیک می شود شخصیت، باعث اعمال وحشت ناک در

از همیین  « بشیکۀ امینتییالدو  »در داستان دیگری بیه نیام   . آینده همسر خود را با تبر در زیر زمینی سرد و نمناک به قتل می رساند

 . ر سردابی تاریک قطعه قطعه می کندنویسنده قهرمان یکی از دشمنانش را بدون واهمه از عواقب کار د

از هوشنگ گلشیری نیز عبداهلل بدون ترس از اعتقادات اهالی روستا، به مترسک نزدیک می شیود و  « معصوم یک»در داستان 

نمونه های فراوانی از عدم اندیشه به عواقب کار، شخصیت داسیتان هیای گوتییک را وادار بیه عکیس      . به دست اجنه به قتل می رسد

حسن مدت ها در صدد شکستن چرخ است ولی . مل آنی می کند، در حالی که در داستان های پیکارسک چنین اتفاقی نمی افتدالع

ترس از عواقب کار او را بر حذر می کند و این گویای این امر است که شخصیت در داسیتان هیای پیکارسیک بیر خیالف گوتییک از       

با نقطۀ اوج آغاز می شود و بالفاصله بعید از آن  « لنگ»ابتدای بحث بیان شد داستان  همان گونه که در. تعادل روانی برخوردار است

مزۀ خواب پریده توی دهانش سینگین بیود و   »:می پردازد( حسن)در پارۀ دوم راوی به بیان ابتدای داستان و گذشتۀ شخصیت اصلی 

شب که از ده راه افتادند و همیین  ۀ نمانده بود مگر سیاسگ ها میان بوی آغل ها پارس می کردند و در بینایی بیداریش دیگر نقشی 

که به سر باالیی کشیده شده بود، از مادرش جدا افتاده بود و نفسش تند تند شده بود و مادرش که از جلو میی رفیت بیر سیرش داد     

ازین داسیتان آمیده اسیت، راوی وارد    در این قطعه که بعد از پاراگرافِآغی (. 4946:46گلستان،)«زده بود و کنار راه مانده بود تا او برسد

دیگر آفتاب میان آسمان بود و تند شده بود و او »:ابتدای داستان می شود و به چگونگی زندگی حسن و رفتن وی به شهر می پردازد

ا شیهر بی  ۀ به دنبال مادرش می رفت و شلیتۀ مادرش که خاک گرفته بود به این سو و آن سوی تاب می خورد و اینک پییش او سییا  

گنبد های خود و چشم انداز خانه های خود آن سوی درختان خزان زده روی سینه رسی تپه ها، و بعد دو سیوی نیوار مییان دو راه،    

هنگیامی کیه ایین داسیتان را میی      (. 4946:41گلسیتان، )« زیر آسمان و میان جلگه گسترده دم می زد و او دنبال مادرش می رفیت 

آغیاز  ( B)اگر چه داستان بیا نقطیۀ اوج   . هستیم( A,B,C)نویسنده به نقاط سه گانۀ داستان خوانیم، به وضوح شاهد فالش بک های 

ادامه می دهد و بعد از دو صفحه دوباره به نقطیۀ اوج  ( Aنقطۀ )می شود، بعد از آن نویسنده در پاراگراف دوم داستان را از ابتدای آن 

(B )داستان را دنبال نماییم به عبارات زیر می رسیم که همان نقطۀ اوج اسیت به طوری که اگر بعد از قطعۀ باال . فالش بک می زند :

اکنون شب اتاق را انباشته بود و از زغال دانی که درگاه بی درش میان دیوار بسیطی تیره و خالی می نمود خرت خرت سبکی میی  »

م فرسوده می نگریست که از زیر پرتو چراغ اتاق رسید و او می دانست که تنها همین امشب را دارد و همچنان خیره به تار و پود گلی

های دیگر که از الی نرده های آهنین پنجره و جام های کدر دریچه درون می سریدند چند لکه روشنی گرفته بود و او میی دانسیت   

اگر نشکند پس چیه   -کنداگر در را باز نکند اگر آن را خراب نکند، نش. که همین امشب را دارد، اما هنوز زود است و هنوز دو دل بود
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داستان به همین ترتیب ادامه می یابد یعنی راوی بعد از هر چند پاراگراف، دوباره به نقطیۀ اوج داسیتان   (. 4946:41گلستان،)«کند؟

 :باز می گردد و ساختار داستان به صورت زیر ادامه می یابد

B→A→C→B→A→C→B→… 

دوبیاره  ( B)انتها ادامه پیدا می کنید، بیه طیوری کیه بعید از قطعیۀ فیوق        این جابجایی زمانی و فالش بک در تمام داستان تا 

مسجد بزرگ بیود و آسیمان   »:نویسنده به ابتدای داستان برگشته و به تفسیر حرکت حسن و مادرش از روستا به شهر اشاره می کند

سیر ییک برکیه    . از هر سو دوانیده بودندآبی بود و درخت ها تنومند بودند و ریشه های کنده شدۀ خود را به نیرومندی و کهن سالی 

« ...چند تن وضو می ساختند و خودش در دهنۀ یک شبستان کنیار میادرش نشسیته بیود، خسیته بیود و انگیار خیوابش بیرده بیود          

از سیاختارگرایانی کیه پیژوهش پیراپ را در سیطحی      . از نظر علم ساختارگرایی نیز می توان این داستان را تبیین نمیود (. 44:همان)

. بود که با تکیه بر مطالعات معنا و ساختار توانست فرضیۀ مدل کنشی را ارائیه دهید   4رده مبنا قرار داد آلژیرداس ژولین گِرِماسگست

در واقع گریماس الگویی را طراحی نمود که از نظر معنا و ساختار به روایت می نگریست به طوری که تحلیل ساختار قصه بر اسیاس  

در (.223: 4943میوران،  )باط و نسبت میان رابطۀ کنشگرها به کشف معنای نهفته در قصه کمک میی کنید  این الگو به کشف نوع ارت

این الگو که شامل شش کنشگر داستانی است، نقش های کنشگر از انعطاف پذیری بر خوردار است و میی تواننید بیه جیای یکیدیگر      

گرمیاس سیعی   .کنشگر یاری دهنده ایفای نقش نمایید و بیاالعکس   مثال کنشگر گیرنده می تواند در نقش فاعل یا. ایفای نقش نمایند

اگر فعیل گرانیگیاه و مرکیز ثقیل جملیه      . کرد بین ساختارهای یک اثر ادبی و ساختار های یک جمله، نزدیکی و پیوندی برقرار سازد

م می دهد و یا عملیی روی او  کنشگر آن کسی یا چیزی است که عملی انجا. باشد، کنش گران همان کار را در روایت انجام می دهند

واژۀ کنشگر از شخصییت داسیتانی فراتیر میی رود زییرا      . هر دو می توانند کنشگر باشند« مفعول»و « فاعل»در واقع . انجام می گیرد

در ایین الگیو   (. 413: 4931عباسیی، )«باشید ( آزادی)کنشگر می تواند یک نفر، یک شی، یا گروه و حتی می تواند یک واژۀ انتزاعیی  

 :کنشگر به ترتیب زیر نقش نمایی می کنند شش

میثال  عشیق و دوسیت    . شخصیت یا نیرویی است که کنشگر را به دنبال هدفی می فرسیتد  کنشگر فرستنده، .4

کسی است که از عمیل کنشیگر    کنشگر گیرنده،. 2. داشتن که در قصه های قدیم  پرنسس را به دنبال سیندرال می فرستد

، معمیوال مهیم تیرین شخصییت     کنشـگر . 9. که از عمل خویش سود می برد، گیرنیده اسیت   در اینجا پرنسس. سود می برد

در این جا پهلوانی که میامور آوردن پرنسیس اسیت،    . داستان است که عملی را انجام می دهد و به سوی شی ارزشی می رود

در اینجیا سییندرال شیی    . ، هدفی است که کنشگر به سمت آن می رود(مفعول)شی ارزشی. 4. کنشگر اصلی داستان است

در اینجا میی  . ، کسی است که کنشگر را از رسیدن به شی ارزشی محروم می کندکنشگر بازدارنده. 3.ارزشی داستان است

به شی ارزشی جلوگیری می کنند، کنشیگران  ( پهلوان)توان گفت حریفان پرنسس و اطرافیان سیندرال، که از رسیدن کنشگر

در اینجیا وعیده هیای    . ، کسی که کنشگر را در رسیدن به شی ارزشی یاری می کنداری دهندهی. 6.بازدارندۀ داستان هستند

شیکل زییر شیش    . مادی پرنسس به ماموران و همچنین دیگر افراد گماشته شده جهت این کار نقش ییاری دهنیده را دارنید   

 .موقعیت داستانی گریماس را نشان می دهد

 

 

 

 

                                                           
1. A .J.Gremas
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 الگوی کنشگر گریماس( 1)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (07: 4936آستین، : )ماخذ

 

 

 بر اساس الگوی گریماس« لنگ»تبیین داستان

بیکـاری و  »در ایین داسیتان    «فرستده»: بر اساس الگوی گریماس شش منطقۀ داستانی دیده می شود« لنگ»در داستان 

اشاره شد، بر اساس الگوی گریمیاس کنشیگر   همان گونه که قبال نیز . شهر کرده استۀ که حسن و مادرش را از روستا را. است «فقر

کنشـگر  ». نباید حتما یک فرد باشد و حتی واژه های انتزاعی از قبیل فقر، بیکیاری، عشیق و آزادی نییز میی توانید کنشیگر باشید       

ن کیار  بنابراین سیود حاصیل از ایی   . زیرا به انگیزۀ کسب درآمد و پیدا کردن کار به شهر می رود. است« حسن»در این جا « گیرنده

کنشگر داستان است زیرا مهم ترین شخصیت داستان است و او کسیی اسیت کیه بیه      «حسن»: «کنشگر». نصیب خود او می شود

شی ارزشی حسن است زییرا مهمتیرین هیدف وی    « کار و پول»در این داستان : «شی ارزشی». سمت شی ارزشی حرکت می کند

یکی در پارۀ نخست و دیگری در پیارۀ  : خته است، دو شی ارزشی وجود دارددر این داستان چون طرح آن به هم ری. شمرده می شود

اسیت ولیی در   « پول و کـار »در پارۀ نخست داستان، شی ارزشی : بنابراین می توان گفت. دوم که حسن می خواهد چرخ را بشکند

در پیارۀ نخسیت،   : جاد می شیود در داستان ای «نیروی بازدارنده»به همین ترتیب دو . شی ارزشی است« شکستن چرخ»پارۀ دوم 

ترس درونی حسن از تبعات شکسـتن  »نیروی باز دارنده است و در پارۀ دوم، « مشکالت راه و بدرفتاری اطرافیان با حسن»

اسیت  « نیروی یاری دهنده« »امید به کار و کسب درآمد»همچنین در پارۀ نخسیت، . نیروی باز دارنده به حساب می آید« چرخ

شکل زیر . عامل تحریک و نیروی یاری دهندۀ حسن گردیده است تا چرخ را نابود کند« ترس از بیکاری»ۀ دوم، در حالی که در پار

بر اساس الگوی کنشگر گریماس را نشان می دهد و از آن جا که این داستان ساختاری پیچیده دارد و دارای « لنگ»ساختار داستان 

 فرستنده گیرنده

 کنشگر

 یاری دهنده

 شی ارزشی

 بازدارنده
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دوم است، در الگوی کنشی ایین داسیتان نییز بیرای آن دو شیی ارزشیی، نییروی        دو شی ارزشی، یکی در پارۀ نخست و یکی در پارۀ 

 :سامان دهنده و نیروی یاری دهنده ترسیم نموده ایم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضیعیت  »ساختار روایی طرح داستان به دلیل سیالن ذهن و جا به جایی زمان، از نظم روایی برخوردار نیست به گونه ای که 

برخالف داستان های کالسیک کیه پیرنیگ آنهیا از    . عوض شده است« وضعیت ابتدایی»در ابتدای داستان آمده و جای آن با « میانی

نقیاط پنجگانیۀ   . ساختاری متفاوت دارد و طرح آن دارای به هم ریختگی زمانی و ساختاری اسیت « لنگ»نظم روایی برخوردار است، 

 :ستبه صورت زیر آمده ا« لنگ»پیرنگ داستان 

 وضعیت پایانی←نیروی سامان دهنده←نیروی تخریب کننده←وضعیت ابتدایی ←وضعیت میانی

یعنی جدال حسن برای شکستن چرخ آغاز می شیود و در پیاراگراف دوم نویسینده بیه توصییف      « وضعیت میانی»داستان با 

جایی است که بیرای منیوچهر از   « دهنیروی تخریب کنن»(. وضعیت ابتدایی)حرکت حسن و مادرش از روستا به شهر می پردازد 

افکیار درونیی و   . تهران چرخی آورده اند و این چرخ باعث برهم زدن و تخریب تعادل در داستان و همچنین زندگی حسن شده است

نویسنده ناموفق بودن حسن و سرخوردگیو « وضعیت پایانی»است و در « نیروی سامان دهنده»دالیل حسن برای شکستن چرخ 

 .وی را نشان داده است بیکار شدن

 

 

 

 حسن

 لکسب پو

 پول و کار

بدرفتاری 

 اطرافیان

 فقر و بیکاری حسن

 بیکاری

 شکستن چرخ

 ترس

ساختار الگوی کنشی : 9شکل

 داستان لنگ
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 نتیجه گیری

ابراهیم گلستان از نویسندگان دهۀ دوم داستان نویسی ایران است که پس از صادق هدایت و چوبک با اسیتفاده از شیگردهای   

کست زمانی، زبیان شیاعرانه،   ش: کاربرد شگردهایی مانند. جدید داستان نویسی، این هنر را در ادبیات ایران وارد حوزۀ مدرنیسم نمود

و باعث برتری وی از نویسیندگان دهیۀ اول اییران    . جزئی نگری و واقعیت نمایی جلوۀ خاصی به داستان های این نویسنده داده است

دشواری : اگر چه سبقۀ رئالیستی دارد، اما شخصیت پردازی خاص و وجود ویژگی های ناتورالیستی مانند« لنگ»داستان . شده است

 .فقر، جبر زیست شناختی و ناتوانی شخصیت ها در بیان ارادۀ فردی ساختاری ناتورالیستی به آن بخشیده است بقا،

زیرا گونۀ داستانی پیکارسک در قرن شیانزدهم در ادبییات   . از طرف دیگر می توان این داستان را یک داستان پیکارسک نامید

دوش می پردازد که به انگیزۀ گدایی و دزدی به سیفر میی پرداختنید و دائمیا از     غرب به زندگی تهیدستانی آواره و ولگردانی خانه به 

از ویژگی های بارز شخصیت های این داستان ها نامشخص بودن هویت قهرمیان آنهیا   . خدمت اربابی به خدمت ارباب دیگر می رفتند

می شود و با تکیه بیر ایین شیباهت هیا میی       دیده« لنگ»پیرو این بیانات می توان گفت تمام خصوصیات این سبک در داستان . بود

 .را یک داستان پیکارسک نامید« لنگ»توان 

از نتایج مهم دیگر پژوهش حاضر این است که بین سبک ناتورالیسم و گونۀ داسیتانی پیکارسیک شیباهت هیای سیاختاری و      

شخصیت پردازی آنهاست، هر دو سیبک  زیرا بارزترین خصوصیت مشترک بین این دو سبک در نوع . محتوایی فراوانی دیده می شود

به بررسی اتفاقات زندگی افراد تهیدست و آوارگانی می پردازند که دائما در گرسنگی به سر می برند و زندگی آنها توام با پلشیتی هیا   

بیا ایین    این شخصیت ها دارای هویت مشخصی نبوده و از پایگاه اجتماعی خاصی نیز برخیوردار نیسیتند،  . و زشتی های فراوان است

بین سبک ناتورالیسم و گونیۀ داسیتانی پیکارسیک از    : و گونۀ شخصیتی آن می توان گفت« لنگ»وجود و با تکیه بر ساختار داستان 

 .نظر گونه های شخصیتی شباهت وجود دارد

 

 

 

 

 

 

حرکت حسن از : وضعیت ابتدایی

ت شهر همراه با مادرش روستا به سم

 در صبح زود و توصیف عقب ماندن وی 

افزایش جدال   :نیروی سامان دهنده

درونی حسن با خود مبنی بر شکستن چرخ و ورود 

 پنهانی به انبار و لمس کردن چرخ

 

ناموفق بودن حسن در :پایانیپارة 

شکستن چرخ و غرق شدن وی در افکار 

 .درونی خویش و سرخورده و بیکار شدن

 

 : تخریب کنندهنیروی 
برای منوچهر از تهران چرخی 

آورده اند و قرار است به جای 

 .حمل کندحسن منوچهر را 

. 

 

جدال درونی : وضعیت میانی

برای نفوذ به اتاقی که  حسن

 چرخ در آن استو شکستن

 .آن 

 ساختار پیرنگ در داستان لنگ:4شکل
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 تفاوت های روایت پردازی و عناصر داستانی در داستان مصوّر و داستان های زبان بنیاد
 نورائی الیاسدکتر 

 استادیار و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

 فضل اهلل خدادادی

 قزوین( ره)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی 

 چکیده

روایی متنیی اسیت   متن . آنچه به شکل بارز باعث تفاوت بین متن روایی و غیر روایی می شود، گفتن یا نگفتن داستان است  

میثال تئیاتر،   . اسیت ..( .تصیاویر، واژگیان و  )متن یک شی اعّیم از  . به وجود آمده باشد« داستان، متن و روایت»:که از ترکیب سه عامل

 اما هر متنی را. سینما، خاطره و داستان مصوّر از روایت بهره می گیرند و هر یک از آن ها ابزاری برای بیان داستان به شمار می آیند

اسناد مربوط به سازمان ها یا نوشتارهای فرهنگ ها متن روایی نیست زیرا عیاملی در آن هیا بیه    . نمی توان متن روایی به شمار آورد

پس هیر روایتیی گفتمیان اسیت، امیا همیۀ       . بیان داستان نمی پردازد و همچنین رابطۀ علّی و معلولی میان اجزای آن ها وجود ندارد

و در متون زبان بنیاد وقتی عاملی به بیان داستان می پردازد، آن را متن روایی می نامیم، ولی در داسیتان  گفتمان ها روایت نیستند 

های مصوّر که متونی غیر زبان بنیاد هستند با وجود این که خبری از عامل قصه گو نیست باز هم این متون را متون روایی به شیمار  

در واقع در این آثیار میا فقیط زنجییره ای از تصیاویر و رابطیۀ علّیی و        . معلولی برقرار استمی آوریم زیرا بین اجزای آن رابطۀ علّی و 

معلولی بین اجزای آن مشاهده می کنیم و بسیاری از اعمال شخصیت ها در ذهن ما شکل می گییرد و ترکییب تصیاویر و گفتگیوی     

میتن زبیان   )ب را می توان معادل یک پاراگراف در داسیتان در واقع در داستان مصوّر هر قا. ذهنی ما جریان حوادث را به جلو می برد

تحلیلیی و بیا بهیره     –توصییفی   ۀپژوهش حاضر بیه شییو  . قرار داد به طوری که از ترکیب آنها یک متن روایی شکل می گیرد( بنیاد

 .پردازد گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی تفاوت های روایت پردازی در داستان مصوّر و متون زبان بنیاد می

 متن، متن روایی، داستان مصوّر، رابطۀ علّی و معلولی: هاکلیدواژه

 لهمقدمه و بیان مسئ

قدمت داستان به زمان انسان های اولیه بر می گردد و می توان گفت با پیدایش انسان نخستین، داستان نیز پیای بیر عرصیۀ    

کمیک میی گیرنید    « داسیتان »خ و سفر نامه در بیان اهداف خیویش از  تاری،پانتومیم ،تئاتر ،همه هنر ها اعم از سینما. وجود گذاشت

رمان و داستان زبان بنیاد بیا  .یعنی شباهت همه این هنر ها در زیربنای روایی آنهاست و تنها ابزار بیان روایت است که تغییر می کند

در واقع هر یک . ه بیان اهداف خویش می پردازندب ...نور و،سینما با حرکات، صوت ،کلمات،داستان مصوّر با تصویر، پانتومیم با حرکت

پس می توان گفت که داستان مصوّر نیز .از هنرهای نام برده به نوعی یک داستان را بیان می کنند، اما با استفاده از ابزارهای متفاوت

 . مانند داستان زبان محور دارای عناصر و ساختاری روایی است

داسیتان  . د همۀ انواع آن اعّم از داستان زبان بنیاد و داستان مصیوّر را شیامل میی شیود    وقتی از داستان سخن به میان می آی

اصوال هر داستان اعم از مصوّر یا . معموال از عناصری تشکیل شده است که در کنار یکدیگر باعث پایداری و قوام ساختار آن می گردد

عیالوه بیر   . ن، درونمایه، شخصیت پردازی، زمیان و مکیان و موضیوع   روایت، گفت و گو، پیرنگ، لح: زبان بنیاد شامل عناصر زیر است

یعنی کنش های داستان بر اساس رابطۀ . عناصر یاد شده ساختار کلی هر داستان به گونه ای است که دارای آغاز، میانه و پایان است

در داستان مصوّر قاب ها نقش . م می گرددعلّی و معلولی باعث ایجاد یک متن روایی می گردد، که از نقطه ای آغاز و به نقطه ای خت

از آنجیا  . پاراگراف در داستان زبان بنیاد را بر عهده دارند یعنی هر قاب را می توان معادل یک پاراگراف در داستان زبان بنییاد گرفیت  

(. 9( ر در کنیار تصیویر  نوشیتا )داستان مصوّر(. 2(فاقد نوشتار)داستان مصوّر محض( 4: که داستان مصوّر به سه دسته تقسیم می شود

عالوه بر این ها کاریکاتور را نیز می توان معادل داستانک در محدودۀ داستان های زبان بنیاد به شمار آورد زییرا هیر   . کمیت استریپ

 .است( داستان مینیمال)کاریکاتور حاوی یک داستانک 
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ی  بیه بررسیی تفیاوت هیای رواییت پیردازی در       تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ا -پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی

 :داستان مصوّر و داستان های زبان بنیاد می پردازد وشامل سه گفتار زیر است

 تعاریف و تفاوت های داستان و روایت( گفتار اول

 تفاوت های متن روایی و غیر روایی( گفتار دوم

 و کاریکاتور تفاوت های روایت پردازی در داستان های مصوّر با عکس( گفتارسوم

 سواالت پژوهش

 آیا داستان مصوّر متن روایی است؟(. 4

 عناصر داستانی مختلف چگونه در داستان مصوّر نمود می یابد؟(. 2

 تعریف روایت و داستان -4

4مایکل توالن: ارائه شده است« روایت»تاکنون تعاریف زیادی برای  
دانید کیه بیه     را توالی ملمیوس از حیوادثی میی   « روایت» 

ابزاریست « روایت»مطابق این تعاریف، (. 41: 4914اخوت، : ؛ نیز نک43: 4946توالن، ) صورتی غیر تصادفی در کنار هم آمده باشند

آنچه عامل پیشبرد ییک رواییت میی    . ای از حوادث یا رویدادهایی که در یک توالی منظم و پشت سر هم آمده باشد جهت بیان رشته

در داسیتان کوتیاه ییا    . «افتید  چه اتفاقی می»یعنی مخاطب به دنبال این است تا بداند . است« ظارکشش و حس انت»گردد، دو عامل 

شیود ییا    آید، در انتهای داستان این گره باز میی  ای به وجود می شوند، گره ها اعمال و حوادثی را سبب می رمان شخصیت یا شخصیت

دنبیال  « چیه اتفیاقی خواهید افتیاد؟    »ن زبان بنیاد یا مصوّر براساس جملۀبنابراین مبنای دنبال کردن سیر روایت در داستا. شود نمی

آنچه را در نوع خام و عامیانه داسیتان میی نامنید،    . روایت در معنای کلّی آن دستاورد توضیح تسلسل کنش های آدمیست. گردد  می

یع به نقطه ای نزدیک می شود و در این گیذر،  امتدادیست که از یک زمان ابتدایی آغاز می شود و سپس با گذر از مجموعه ای از وقا

 (.41: 4943رابرتز، . )شخصیتها پرداخته می شوند از این روی باید گفت که روایت ذکر گام به گام وقایع است

  خط سیر به معنای طیرح اصیلی داسیتان اسیت،    «  :گوید داند و می روایت داستانی را خط سیر کامل داستان می 2نانسی کرس

بیرای قهرمیان داسیتان ماننید هیر شخصییت دیگیر        . دهد پاسخ می« افتد؟ چه اتفاقی برای قهرمان داستان می»پرسش  چیزی که به

 (. 34: 4941 کرس،)شود، خواننده به خواندن ادامه دهد افتد و این همان چیزی است که سبب می اتفاقات گوناگونی می

و یا توالی رخدادها یی است که به طور غیر تصادفی به هیم  (4941،34:بارت.)روایی  9هر روایت مجموعه ای از پی رفت ها ی

البته شرط اصلی خلق روایت، این است کیه بیین پیی رفیت هیا و روییدادها ارتبیاط سلسیله وار         (. 4949،21: توالن.)اتصال یافته اند

که متضمن نقل حادثیه   ستآثاری ا ۀمنظور از آثار داستانی کلیاما (. 4941،41: ریمون کنان.)سازماندهی شده ای وجود داشته باشد

  .باشد تخیّلیای 

تنهییا ویژگییی مشییترک آثییار داسییتانی اییین اسییت کییه فضییایی در قالییب تخیییل و بییه نثییر           »مییی گوییید   4گییودون

 مثیل،  از متیل،  انواع ادبیات داستانی اعیم ۀ داستان اصطالحی عام برای هم از دیدگاه فرهنگ نویسان، (.4914،92:عبداللهیان.)«دارد

رمان  داستان کوتاه،رمانس، حسب حال،،زندگی نامه قصه،رمانس، اسطوره، خرافه، وقایع گذشته، حادثه، حدیث، حکایت،،فسانها سمر،

و اسیت  از بنماییه هیای داسیتان سرشار    نییز  سرودهای آیینی و آوازهای خنییاگران دوره گیرد   ،بنابراین شعر های حکایتی .است ....و

بوسییله  «عمل»تاریخی یا ساختگی است، بنابراین تسخیر داستان توالی حوادث واقعی و (.34، 4914: مهرور)داستان نامیده می شود

 . (،ذیل تعریف داستان4916:میرصادقی.)را ارائه می دهد«تخیل»

                                                           
7 . Michal Tool an 

2.Nancy Kress 

3.sequence 

4.Godoon 
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 تفاوت روایت و داستان -1

ترادفی برای دیگری به شویم و یکی را به عنوان م امروزه ما در گفتار روزمره به ندرت بین داستان و روایت تفاوت قائل می     

منظورمیان از داسیتان   »بریم در حالی که چنین نیست، زیرا نظریه پردازان روایت بین داستان و روایت تفاوت قائل شده انید؛   کار می

به عنوان فرایند ساختارمند کیردن دسیتور زبیان در    « روایت»رمان کوتاه، حماسه، تاریخ، درام و کمدی است، ولی : نمونه هایی مثل

همچنیین در  (. 49: 4944مکیوئیالن،  ) «تواند موضوع تحلیل دقیق و همه جاذبه و حتی علمی قرار گییرد  ارچوب زبان است که میچ

بارۀ تفاوت میان داستان و روایت، مثال داستان واحد و روایت های گوناگون مربوط به آن که در صدر سخن بدان اشاره کردیم، مثال 

بییان   ..(.مخصوص کودکان، بزرگسیاالن، ایمیا و اشیاره و   )ی توانیم یک داستان را به زبان های مختلف به عنوان نمونه ما م. بارزیست

 .فرق کرده است( روایت)با این تفاوت که نحوۀ بیان آن ( متن)در اینجا داستان همان داستان است . کنیم

مسلماً با حذف و اضافاتی آن را بیه زبیان خیاص     بنابراین وقتی یک داستان خاصِ بزرگساالن را برای کودکان بیان می کنیم 

در همیین  . کودک تبدیل می کنیم؛ در واقع محتوا و پیام داستان حفظ می شود با این تفاوت که نحوۀ بیان آن متفیاوت میی گیردد   

.( 432 :4943 پهلوان نژاد،)« داستان آن چیزی است که گفته می شود و روایت نحوۀ گفتن آن است»: می گوید 4زمینه مانفرد جان

، به نوعی بین روایت و داستان تفیاوت قائیل   «به روایتی چنین است»: گوییم ای سخن می یا هنگامی که در گفتار روزمره دربارۀ واقعه

کیوری،  )«روایت ها حاصل کنشگری اند، یعنی ابزاری هستند که کسی با آنها داستان را برای کسیی دیگیر بیاز میی گویید     ». ایم شده

4934 :29 .) 

نظیم رخیدادها در میتن اسیت،      گـزارش میان گزارش، داستان و روایت تفاوت قائل اسیت؛ از نظیر او   ( 4344)2ژرار ژنت     

نظم نهایی رخیدادها در جهیان بییرون میتن اسیت، همچیون مفهیوم         داستان. های روسی مفهومی همچون طرح در آثار فرمالیست

منطیق  »بدین سیان  . ای گزینش عناصر و ایجاد نظم همنشینی در طرح ، گونه، کنش ارائه گزارش استروایتداستان در آثار آنها و 

در واقع روایت هر رخداد، جایگیاه راسیتین رخیداد آن و    »(. 943: 4914احمدی، )شیوۀ گزینش و ارائۀ عناصر داستان است « روایت

های مختلفیی بییان    ها و به روایت در متن تواند کند و به این جهت یک داستان می چیزی است که آن را از هر رخداد دیگری جدا می

 (. 41: 4943طالبیان و حسینی سروری، )« شود

تردییدی  . المثیل اسیت   را مشاهده کرد، گونۀ ادبیی ضیرب  « روایت و داستان»توان تفاوت بین  یکی ازجاهایی که به خوبی می

احتمال « های امثال داستان»الفقاری در کتاب وخالصه و فشردۀ آن آست، اما حسن ذو  نیست که مثل بر اساس داستان شکل گرفته

: از مثل ها فشیردۀ ییک داسیتان مشیهور اسیت     ۀ بر اساس ضرب المثل ساخته شده است و هم گرو  دهد که هم برخی از داستان می

بیان،  های مشهوری هستند که به لحاظ پییام، کیاربرد، مفهیوم و مضیمون ز    شک تعداد زیادی از مثل ها حاصل و فشردۀ داستان بی»

داستان هایی که منشاء ادبی دارند، اغلیب  . اند ها زبانزد و رایج شده و جمله یا جمالتی از آن. اند قدرت بیان و حسن تأثیر شهرت یافته

بیرای  (. 43: 4944ذوالفقیاری،  )« انید  های عامیانه بر اساس مثلی شکل گرفته و ساخته شده از این نوع هستند، ولی برخی از داستان

« رواییت و داسیتان  »کنیم تا تفاوت دو مقولۀ  ن بحث ضمن آوردن یک ضرب المثل، روایات مختلف آن را نیز بررسی میروشنتر شد

 : چهار روایت زیر آمده است، «خرید پرید و رفت آن که فیل می»برای ضرب المثل « های امثال داستان»در کتاب . روشن تر گردد

فیلیت چنید   »: مستی پیش آمید و از سرمسیتی پرسیید   . گذشت به راهی می سلطان محمود غزنوی سوار بر فیل: روایت اول

. فردای آن روز که مستی وی زائل شده بود، برای سیاست بیه حضیور شیاهش آوردنید    . گماشتگان اورا گرفته محبوس کردند« است؟

 « !تخرید پرید و رف گفت شاها آن که دیروز فیل می« خواستی بخری؟ فیل ما را می»: سلطان به او گفت

                                                           

2. Manfred Jan 

2.Jeerer jennet 
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در راه مردی کیه از اسیتعمال حشییش    . شد فتحعلی شاه بر پیلی سوار شده بود و به عزم تفرّج از شهر خارج می :روایت دوم

خادمیان سیلطان خواسیتند او را ادب    « فروشیی؟  این فیل را میی »: خود را باخته بود، در حال نشسته رو به فتحعلی شاه کرد و گفت

شب که سلطان از همان راه بر می گشت، مرد خجلت زده نگاهش به سلطان  افتاد، سیلطان او  . شتندشاه آنها را منع کرد و گذ. کنند

فتحعلیی شیاه را از   « آن که فیل می خریید رفیت  »: مرد که به خود آمده بود گفت« خری؟ فیل را چند می»: را مخاطب کرد و گفت

 . حاضر جوابی اش خوش آمد و او را مورد اکرام قرار داد

اتفاقیاً ییک شیب    « فردا چنین و چنان می کنم»: یکی از بزرگان هند در حال مستی الف ها می زد و می گفت :مروایت سو

آن »: آوری کرد، راجه گفیت  صبح که ندیم موضوع فیل را یاد ! «بخشم فردا فیلی خریده به تو می»: درحال مستی به ندیم خود گفت

 .«خرید پرید و رفت که فیل می

اسب را چند »و را گرفت و گفت گذشت، مستی جلوی اسب ا ی شاه عباس از خیابان چهارباغ اصفهان میروز :روایت چهارم 

فردا صبح که مست به هوش آمد و خود را در حبس دید، موضیوع را  . شاه بر آشفت و فرمان داد او را به زندان انداختند« فروشی؟ می

: مسیت جیواب داد  « خیری؟  حاال چنید میی  »: به حضور آمد، شاه از او پرسیدوقتی . در این وقت شاه عباس او را احضار کرد. دریافت

المثیل چهیار    همان گونه که مشاهده می کنیم، برای این ضرب(. 64: 4944ذوالفقاری، . )«خرید رفت قربانت گردم، آن که اسب می»

سه تای اولی آنچه میورد خریید اسیت    در . های مختلف پدید آمده است ها و مکان روایت مختلف با شخصیت های مختلف و در زمان

 .فیل است در سومی که زمینه تغییر می کند، به اسب بدل شده است

 متن، متن روایی و تفاوت های روایی داستان مصوّر با عکس و کاریکاتور -9

نقیل   متن روایی متنی است که از توالی زمانی یا مکانی برخوردار است و به واسطۀ کنش شخصیت ها از طریق ییک راوی بیه  

چنین به نظر می رسد که روایات خط سیر دارند و ایین بیدان معنیی اسیت کیه رواییات       »:مایکل توالن می گوید. داستان می پردازد

بنابراین انتظار داریم چنان که ارسطو در فن شعر خود تصریح کرده است روایات، آغاز، وسط و پایان . معموال به جایی ختم می شوند

 :در اینجا به بررسی ویژگی های متن روایی بر اساس چند نظریه از روایت شناسان می پردازیم(. 49و4946:44توالن، )«داشته باشند

 :از روایت شناسان معاصر اجزاء و عناصر تشکیل دهندۀ یک متن روایی را این گونه معرفی می کند  4لباو

. مترین رخدادهای آن به اختصار تمام ذکر می شوددر این بخش اغلب به نکته یا پیام داستان اشاره می شود و مه: چکیده.4

 « داستان درباره چیست؟»در واقع این بخش در پاسخ به این پرسش است که

در آغاز داستان زمان، مکان، شخصیت ها و زمینه ای که رخداد های داستان در آن اتفاق می افتد، مشخص : جهت گیری. 1

 .پاسخ می دهیم( کسی؟ کی؟ کجا؟و چه چیزی؟ چه)در واقع در این بخش به سواالت . می شود

شامل مجموعه وقایعیست که با هم داستان را می سازد و اصلی ترین بخش رواییت را تشیکیل میی دهید و در     : رخدادها. 9

 (.بعد چه اتفاقی افتاد؟»:پاسخ به این پرسش می آیند

ستان است که معنای آن را منتقل می کند و نشیان میی   شامل تفسیر، توضیح و ارزیابی راوی در بارۀ  محتوای دا: ارزیابی. 1

 .دهد که چرا این رخدادها مهم و قابل گفتن است

معموالً در آخرین جملۀ داستان گزارش می شود و آخرین سلسلۀ  رخدادهای داسیتان را در پاسیخ ایین پرسیش      :فرجام. 0

 .نشان می دهد«بعد چه شد؟»:که

                                                           
1
. Lebow 
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و برگشت به چهارچوب زمانی گوینده را اعالم می کند و رخدادهای زمیان حیال را بیه     پایان قطعی داستان: نتیجه گیری. 6

 . گذشته پیوند می دهد

 :اکنون با توجه به این نظریه به بررسی متون زبان بنیاد و داستان های مصوّر می پردازیم

 :  می دهداین چند بیت از بوستان سعدی به دلیل رابطۀ علّی و معلولی تشکیل یک متن روایی را 

 یکی گربه در خانۀ زال بود                        که برگشته ایام و بد حال بود

 دوان شد به مهمانسرای امیر                       غالمان سلطان زدندش به تیر

 :چکان خونش از استخوان می دوید              همی گفت و از هول جان می دوید

 زن                من و موش و ویرانۀ پیر زناگر جستم از دست این تیر 

 نیرزد عسل جان من زخم نیش               قناعت نکوتر به دوشاب خویش

 خداوند از آن بنده خرسند نیست            که راضی به قسم خداوند نیست

 (214: 4941لیات سعدی، ک)                                                                               

 :  این حکایت از کلیّات سعدی یک روایت کامل است زیرا بر اساس نظریه لباو می توان آن را این گونه تجزیه کرد

 . دربارۀ گربه ای است که هوس و زیاده طلبی او را به درگاه سلطان می کشاند( چیست؟ ۀداستان در بار: )چکیده

خص نیست و این یکی از خصلت هیای قالیب حکاییت در مقابیل داسیتان اسیت، امیا        زمان و مکان حکایت مش: جهت گیری

  .شخصیت های آن و ماجرای حکایت مشخص است

اگر بیت اول را بخوانیم منطق کشش روایت ما را بیر آن میی دارد تیا حکاییت را تیا پاییان       ( بعد چه اتفاقی افتاد؟) :رخدادها

 .بخوانیم

 .ایت را شامل می شودارزش اخالقی و ادبی حک :ارزیابی 

اینک به بررسی داستان مصوّر زیر بر اساس الگوی لباو . شامل نتیجه اخالقی وآموزشی حکایت است :نتیجه گیری

  :میپردازیم

 

 

 

 

 

دربارۀ دو کودک است که در حین بازی با هم اختالف پیدا کرده و درگیر می شیوند، بعید   (چیست؟ ۀداستان در بار: )چکیده

نها دیگری را مقصر می داند و به پدر خود شکایت می برد و در ادامه بحث دو پدر باال میی گییرد و بیه زد و خیورد میی      هر کدام از آ

 . پردازند اما کودکان کدورت را فراموش کرده و به بازی خود ادامه می دهند
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داسیتان زبیان بنییاد      زمان و مکان حکایت مشخص نیست و این یکی از خصلت های داستان مصیوّر در مقابیل  : جهت گیری

در داستان مصور اگر نشانه ای مبنی بر زمان درون متنی یا برون متنی داستان نباشد نمی تیوان زمیان و مکیان آن را تعییین     . است

کرد، مثال اگر عکس ماه یا خورشید در قاب ها متصوّر باشد می توان به زمان درون متنی داستان پی برد یا اگر لبیاس شخصییت هیا    

باشد، باز هم می توان برای داستان زمان تعیین نمود، اما شخصییت هیای آن و میاجرای    ..(.دوره قاجار و)زمان خاصی از تاریخ نشانۀ 

  .حکایت مشخص است

آنچه در داستان باعث کشش مخاطب و میل وی به دنبال کردن ماجرا می شود، پاسیخ بیه   ( بعد چه اتفاقی افتاد؟) :رخدادها

در داستان مصور نیز مانند داستان زبان بنیاد مخاطب با دنبال کردن قاب ها در پی نتیجۀ نهیایی  . است« ؟بعد چه خواهد شد»سوال

 .در این داستان نیز وقتی چینش روایی قاب ها را می بینیم در پی دنبالۀ داستان می رویم.داستان است

-بودن اختالفات کودکان را نشان میی سطحی  این حکایت سادگی و. شوداخالقی و ادبی حکایت را شامل می ارزش :ارزیابی

 .دهد

و نباید اختالف بین . کودکان زود اختالفات را فراموش می کنند. شامل نتیجه اخالقی وآموزشی حکایت است :نتیجه گیری 

 .آنها وسیله ای برای دعوای بزرگترها گردد

پس میی تیوان گفیت    . تان های مصوّر دیده می شودهمان گونه که مشاهده نمودیم تمام معیار های الگوی روایی لباو در داس

متن روایی متنی است که بین اجزای آن پیوستگی و ارتباط برقرار باشد، یعنی وقتی مخاطب یک رویداد را می خواند، منتظر رویداد 

ا بعید از خوانیدن روییداد    مثال در قطعۀ روایی زیر م. بعدی باشد به طوری که هر رویداد با رویدادهای قبل و بعد خود در ارتباط است

در این قطعیه روییداد دوم بیا روییداد اول در ارتبیاط      « او احساس سرما کرد و سپس پنجره را بست». اول منتظر رویداد دوم هستیم

است، یعنی چینش رویداد ها در متن روایی از یک قاعدۀ خاص پیروی می کند به طوری که همیشه هر رویداد رویداد ماقبل خود را 

ما تنها داستان گویی و یک روایت را زمانی آغاز می کنیم که یک پییش آمید سپسیین را بیه پییش آمید پیشیین        ». می کند تکمیل

میثال اگیر در مثیال قبیل جیای دو      (. 413: 4943رابرتیز،  )« می تواند به دقت گسترش یابد« این سپس آن»از روی قاعدۀ . بیفزاییم

در این جا می توان « او پنجره را بست چون احساس سرما کرد»: ین آنها از بین می رودرویداد عوض شود، آن رابطۀ علّی و معلولی ب

چیون میی خواسیت خانیه را تیرک      » ،«چون سر و صدای بیرون آزارش می داد»: به جای رویداد دوم، رویداد های بیشماری از قبیل

را می خوانیم، بالفاصله باید رویدادی بییاوریم کیه   « رداو احساس سرما ک»ولی در موقعیت قبلی همین که رویداد اول. آورد.. .و« کند

. شکل می گیرد« این سپس آن»پس متون روایی بر اساس قاعدۀ . دنباله و تکمیل کنندۀ این رویداد و به نوعی با آن در ارتباط باشد

ادنامیه، وقیایع را بیر اسیاس تیاریخ      روید. اما این در مورد رویدادنامه های صرف صدق نمی کند، چرا که رویداد نامه نوعی تقویم است

بیر اسیاس تیاریخ تصویبشیان     ( زنجیره وار)برای مثال می توان فهرستی از مصوبه های مجلس که . وقوعشان به فهرست در می آورد

یا این که کسی ممکن است شجره نامه ای از فرزندان یک خاندان، با نگاه به فصیل هیای متمیادی پدیید     . مرتب شده اند، تولید کرد

چنین بر می آید کیه جیوهرۀ برسیاختن ییک روییداد نامیه       . آورد، تا آنجا که این توالی زمانی، تنها اصل بازنمایی این پدیده ها است

بیا ایین حیال کیامال هیم ایین گفتیه صیحیح         . تسلسل است و اگر چنیین باشید، رویدادنامیه، شیکل صیرف و خیالص رواییت اسیت        

که منطق صرفا خشک موجود در نظم شمارش گرانیۀ روزنامیه   « تسلسلی». نتزاعیستیک رویدادنامه، امری کامال ا« تسلسل».نیست

اگر بخواهیم به گونه ای صوری تر به موضوع نگیاه کنییم،   . در واقع رویدادنامه تسلسلی بی معناست. نگار ها آن را تحمیل کرده است

سیازمان یافتیه   « این و سیپس آن »روایت، بر مبنای  این در حالیست که. سازمان یافته است« این و سپس آن»رویدادنامه بر مبنای 

بیر  . داللتی که تسلسل وقایع را به زنجیره ای معنادار تبدیل می کند. داللتی خاص و متمایز دارد« سپس»ولی در شکل روایی . است

او پنجیره را   -تار دوماو احساس سرما کرد و سپس پنجره را بست، روایی و سیاخ  –ساختار اول »: اساس تحلیل رابرتز می توان گفت

 (. 433و 434، 43صص: همان)« تحلیلی است -شکل گفتمانی.. .بست زیرا
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 :نیز از روایت شناسان معاصر ویژگی های یک متن روایی را به صورت زیر بر شمرده است( 4343)4میک بال 

 .های زبانی است ی کرانمند متشکل از نشانه یک کل ساختار یافته: متن 

 . کند نی که در آن یک عامل روایتی را نقل میمت: متن روایی 

 .شود ای خاص عرضه می که به شیوه(مادۀ خام داستان و اسکلت اصلی آن است) 2فبیوالیی :داستان

 . ای از رویدادها که به لحاظ منطقی و زمانی به هم مرتبط هستند سلسله :فبیوال 

 . گذرانند یا  از سر میشوند  عامالنی که این رویدادها را سبب می: عمل کنندگان

 . آنها لزوماً انسان نیستند. کنند ها را اجرا می عامالنی که کنش :بازیگران 

  ای تکمیلیی دربیاره    بیرای مطالعیه   ای ی متن، داستان، فبیوال ی بنیانی معقیول    این تعاریف حاکی از آن است که تمایز سه الیه

 . های رواییست متن

تیوان قطعیاتی    در هر متن روایی میی . شود رفاً از روایتگری در معنای خاص آن تشکیل نمیطبق این نظریه یک متن روایی ص

بیرداری از جانیب راوییی کیه       ی چیزی، یا نوعی پیرده  برای مثال نظریه اعتقادی درباره: پردازد یافت که به چیزی غیر از رویدادها می

تیوان چییزی را کیه در     حل وقوع رویداد و از این قبیل بدین ترتیب میی توصیف یک چهره یا م  ای با رویدادها ندارد، واسطه ارتباط بی

به طور خالصه مظابق این نظریه میتن  . های روایی ی توصیفی یا استداللی جای داد  شود، بررسی کرد و در یکی از رده متنی گفته می

  .دهای گفته شده و سه عامل متن، داستان و فبیوال باش روایی، متنییست که دارای ویژگی

در اینجا معیار های نظریۀ میک بال را در داستان رستم و اسفندیار و یک داستان مصوّر به عنوان میتن رواییی بررسیی میی      

 :کنیم

بیان بنییاد   داستان رسیتم و اسیفندیار از متنیی ز    های زبانی ی کرانمند متشکل از نشانه یک کل ساختار یافته متن( 4

 .تشکیل شده  است که با ورود شخصیت ها، کنش ها، گفتگو ها و دیگر عناصر داستانی تبدیل به متن روایی گردیده است

 . فردوسی راوی داستان است: کند متنی است که در آن یک عامل روایتی را نقل می متن روایی ( 1

. ، یعنی این که یک سوژه یا اتفاق را برداشته، تبدیل به داستان نمیاییم (مادۀ خام داستان)فیبوال .  (Fabula)فبیوال ( 9

فبیوال زنجیره ای از رخداد هایی که به طور منطقی و از نظیر  » .یعنی یک ایده را با پرداخت هنری و داستانی تبدیل به داستان کنیم

گیذر از ییک موقعییت    (.13: 4941آسیابرگر،  )« موجدشان هستند یا آنها را تجربیه میی کننید   توالی زمانی پیوند داشته و کنشگران 

کنش هایی را می طلبد که این کنش ها به ترتیب ( مقدمه چینی تا بحران واز بحران تا گره گشایی و فرود)داستانی به موقعیت دیگر

کنش وجود دارد که به وسیلۀ شخصیت های  21اسفندیار  در داستان رستم و. منطق زمانی و به وسیلۀ شخصیت ها انجام می شوند

در واقع فابیوال سلسله اتفاقات و کینش هیای داسیتان اسیت کیه از پیونید منطقیی و زمیانی         . داستان پیکرۀ داستان را شکل داده اند

 .برخوردار است

اگر به تعریف داستان توجه نماییم به خوبی رونید جرییان   یعنی انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگری  رویداد ( 1

داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان در مثل ناهار پس از چاشت و سه شنبه »: حوادث یکی پس از دیگری را نشان می دهد

ایی موقعیت ها و کنش های داستان رستم و سیر رو(. 24: 4961میرصادقی، )«.پس از مرگ  و به همین منوالۀ پس از دوشنبه و تبا

 .اسفندیار را در بر می گیرد

                                                           
1
. Mike ball 

2 . Fabula
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در داسیتان رسیتم و اسفندیار،رسیتم، اسیفندیار، زال،       .کننید  ها را اجیرا میی   عامالنی هستند که کنش بازیگران( 0

 . از شخصیت های داستان هستند...گشتاسب و

ساز یک رویداد شدن یا از سر گذراندن آن، در واقع می توان گفیت کیه داسیتان چییزی جیز       یعنی سبب کردنعمل ( 6

 .اعمال شخصیت ها نیست و این شخصیت ها هستند که با کنش خود به داستان شکل می دهند

 تفاوت روایت پردازی در داستان مصوّر، عکس و کاریکاتور(گفتار سوم 

قصه های مصوّر ». تور آسابرگر عقیده دارد که کاریکاتورها نیز چون یک قاب تک شبیه به عکس است، متن روایی نیستآر

چنین کاریکاتورهایی لحظه ای از زمان را به ما می نمایانند و تسلسلی در . روایت هستند، اما کاریکاتورهای تک قابی روایت نیستند

ولی به نظر می رسد کاریکاتور نیز معادل داستانک در داستان های زبان بنیاد است و می توان  (.46: 4941آسابرگر، )« خود ندارند

به عبارت دیگر هر کاریکاتور خالصه و فشردۀ یک . برای آن داستانی در نظر گرفت زیرا در پس هر کاریکاتور داستانی نهفته است

کس یک لحظه از زمان بدون رابطۀ علّی و معلولی است در ع. داستانک است در حالی که عکس تک فاقد چنین ویژگی ای است

 :برای مثال بنگرید به کاریکاتور های زیر. حالی که کاریکاتور یک داستان طنز آمیز است

 

به دام اراذل )این کاریکاتور مدرنیته شدن زندگی امروزی و فرار دختران از مدرسه را نشان می دهد و تبعات ناشی از آن 

برای این کاریکاتور می توان یک . را نمایش می دهد( یق آنها دختران را به این کار و شماره تلفن و ارتباط با یکدیگرافتادن و تشو

  همچنین بنگرید به نمونه ای دیگر. داستانک تعریف کرد
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ییی نیسیت، زییرا    پس نمی تیوان گفیت کیه کاریکیاتور روا    . این کاریکاتور نیز به طور فشرده به بیان یک داستانک می پردازد

در واقع داستان مصوّر ترکیبی از چند تصویر است کیه میا پیس از مشیاهدۀ ییک      .مشاهده کردیم که در پس آن داستانی نهفته است

تصویر به تصویر دیگر می رویم و سیر روایت را دنبال می کنیم، و اگر یکی از تصاویر را از دل ایین مجموعیه بییرون بکشییم، چیون      

. لی بر هم خورده و زنجیره داستان گسسته است، دیگر این تصویر یک روایت نیست و چییزی شیبیه عکیس اسیت    رابطۀ علّی و معلو

پس آنچه این مجموعه تصاویر را در داستان مصوّر تبدیل به متن روایی می کند، همان تسلسل بین تصاویر و رابطۀ آنهیا بیا یکیدیگر    

 . به شمار نمی آیداست، اما عکس ها چون فاقد این ر ابطه است، روایت 

 عناصر داستانی در داستان های مصوّر

-های زبیان بنییاد میی   و داستان( کمیت استریپ)های مصورچندی از عناصر داستانی در داستاندر اینجا به تحلیل و بررسی 

 .پردازیم

 روایت

در واقع  اگر ما یکیی از  . وجود دارد های مصوّر به این دلیل روایت است که بین تصاویر آنها نوعی رابطۀ علّی و معلولی داستان

برای روشین شیدن بحیث    . این تصاویر را از میان داستان برداریم این رابطه به هم می خورد و سیر روایی آن دچار اختالل می گردد

اینهیا  ( دکه هر سه مربوط به یک دوره از سن میا هسیتن  )از خودمان کنار هم بگذاریم( تصویر تک)اگر ما سه عکس : مثالی می آوریم

امیا  . ای از زمان را  نشان می دهند و هیچ گونه رابطه علّیی و معلیولی بیا هیم ندارنید      هیچ داستانی تعریف نمی کنند زیرا فقط لحظه

زیرا مییان آنهیا   . را کنار هم قرار دهیم، یک روایت است -ای از تصاویر شامل چند کنش در یک قاب مجموعه -اگرچند تصویر مرکب

 و معلولی برقرار است نوعی رابطۀ علّی

اگر وارد قهوه خانه ای شویم که بر روی میزی سه فنجان شبه بیه  »: در همین زمینه مایکل توالن مثالی می آورد و می گوید

هم باشد، آنها هیچ داستانی تعریف نمی کنند و روایتی را شامل نمی شوند، ولی اگر گوشه یکی پیر دود سییگار، دیگیری پیر قهیوه و      

: 4941تیوالن،  )« بی باشد، اینها یک روایت را شامل می شوند زیرا بین آنها یک رابطه علّی و معلولی برقرار شیده اسیت  آخری پر چر

44-41.) 

در واقع می توان گفت چون این فنجان ها از حالت اولیه خارج شده و هر کدام نشان از وجود شخصیتی متفاوت در قهوه      

 .یک داستان در نظر گرفتتوان برای آنها  خانه می دهد، می

 زمان و مکان   

 و استان نیاز به تعریف ندارد زمانی است که داستان درآن اتفاق می افتد زمان داستان ارتباط نزدیکی با مکیان دارد ردد زمان 

 :نوع است4به گفته ی مندنی پور زمان در داستان .هردو در کنار هم به فضاسازی داستان کمک می کنند

 2(ثانیه ها ودقایق را دربر می گیرد)زمان تقویمی  .4

 9(زمان های وسیع وگسترده مربوط به مقاطع مختلف آفرینش و سیر جهان راشامل می شود)زمان کهکشانی . .2

 زمیان .4(زمانی که حیس انسیان درآن تیاثیر گیذار اسیت وجیدای از شیمارش ثانییه هیای بیرونیی اسیت           )زمان حسی . .9

 (. 444: 4944پور،  مندنی)(.تابع قواعد داستان استزمانی است که در داستان می گذردو)روایت

هر دو می توانند به گذر زمان اشاره کنند واژگان به خاطر . در داستان مصوّر واژگان و تصاویر هر دو دارای این خاصیت هستند

رخیداد هیا بیر اسیاس     در داستان کوتاه و رمان روابط همنشینی میان . همین طبیعت خود و تصاویر به خاطر پشت سر هم آمدنشان

روابط همنشینی مکانی است »زمان است، یعنی جریان حوادث در بطن زمان تقویمی به پیش می رود ولی در داستان مصوّر و تصویر
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یعنی این که در کالم، چه نوشتاری، چه گفتاری، همنشینی بین نشانه ها روی یک خط زنجییره ای زمانیسیت در حیالی    . و نه زمانی

میا در داسیتان و   (. 14: 4946سیجودی،  )« نه های تصویری بر اساس نوعی مناسبت مکانی کنار هم قرار گرفتیه انید  که عناصر و نشا

در داستان حوادث در طول زمان به چندین گونیۀ زمیان   . داریم -درون متنی و برون متنی -دیگر انواع متون زبان بنیاد دو نوع زمان

ر داستان مصور روابط بین قاب ها مکانیست و نمی توانیم مثیل داسیتان فاصیلۀ زمیانی     می آید، ولی د.. .تقویمی، کهکشانی، روایت و

 .یک رویداد تا رویداد دیگر را بر اساس زمان درون متنی یا برون متنی بسنجیم

ضرباهنگ روایت : در نتیجه هر دو توانایی داشتن ضرباهنگ در خود دارند و در کنار هم ضرباهنگ سومی خلق می کنند

 در داستان های مصوّر کمیت استریپ معموال عالوه بر نشانه های تصویری، نشانه های زبانی(. 44: 4944نولدمن،)صوّرکتاب م

 .داللت بر زمان روایی این داستان ها دارد.. .کمی بعد، چند دقیقه بعد، یک روز بعد و: دیگری نظیر

 ه 

همچنین داسیتان زبیان بنییاد ییک     . ان روایی داستان استنشانۀ زم« صبح روز بعد»همان گونه که مشاهده می کنیم عبارت

زنجیره ای و وابسته به زمان است و هیچ داستانی را نمی شود بدون زمان تصور کرد، زیرا اتفاقات و پیرنگ آن بر اساس  –متن خطی

معلیولی بیین قیاب هیای داسیتان      ولی در داستان های مصوّر رابطۀ علّی و .. .و 9، زمان2، زمان4زمان : زنجیرۀ زمانی شکل می گیرد

مثال در یک داستان مصیوّر  . زمان آن مانند داستان های زبان بنیاد آشکار نیستۀ وجود دارد و نظم روایی آن ها حفظ می شود، منت

فاصلۀ که شامل چندین قاب است، نمی توان زمان در نظر گرفت، زیرا اوال پیش زمینۀ تاریخی نسبت به آن نداریم و ثانیا نمی دانیم 

زمانی بین قاب اول و دوم چه اندازه است ولی اگر مثال داستان رستم و اسفندیار یا خسرو وشیرین را بیه صیورت داسیتان مصیوّر در     

ولی با توجه به پیش زمینیۀ تیاریخی   ( زمان درون متنی)آوریم، درست است که نمی توان بین قاب های آن فاصلۀ زمانی تعیین کرد

همچنین اگر یک داستان مصوّر بیا پوشیش زمیان    . ت که این یک داستان مربوط گذشتۀ تاریخی ایران استاین داستان می توان گف

آن بیرای میا روشین نیسیت امیا از روس سیبک لبیاس پوشییدن         ( زمان درون متنیی )قاجار ببینیم اگر چه فاصلۀ زمانی بین قاب ها

در کیالم چیه   »(.زمیان بیرون متنیی   )ربیوط بیه دورۀ قاجیار اسیت    شخصیت ها، سالح ها و ابزارها می توانیم بگوییم که این داستان م

در حالی که عناصر یا نشانه هیای تصیویری،   . زمانی است -نوشتاری و چه گفتاری، همنشینی بین نشانه ها روی یک خط زنجیره ای

ت به همیدیگر دارای روابیط   بر اساس یک رابطۀ خطی یا زنجیره ای کنار هم قرار نگرفته اند، بلکه بر اساس نوع مناسبات مکانی نسب

در (.14 :4943سیجودی، )«پس رابطۀ بین قاب ها در یک داستان مصوّر رابطۀ هم نشیینی مکیانی اسیت و نیه زمیانی     . مکانی هستند

داستان های مصوّر بر عکس متون زبان بنیاد که زمان و مکان در آن ها با یکدیگر در ارتباط و به هم پیوسته هستند، زمیان و مکیان   

در داستان های مصورزمان درون متنی داستان ثابت است و مشاهده کننده نسبت به آن ها در حرکت است . وم جداگانه استدو مفه

و از یک مکان به مکان دیگر می رود ولی در داستان های زبان بنیاد کلیۀ اتفاقات داستان در بستر زمان به جلو می رود و شکل میی  

 .گیرد

 لحن

لحن شیوۀ پرداخت نویسنده نسبت به اثر ».استان است که به صورت های گوناگون بیان می گرددلحن آهنگ و صدای بیان د

است به طوری که خواننده آن را حدس بزند درست مثل لحن صدای گوینده ای که ممکین اسیت طیرز برخیورد او را بیا موضیوع و       

بیه  « لحین »در واقیع از طرییق  (. 329: 4916صیادقی،  میر)« مثال تحقیرآمیز، موقرانه، رسمی یا صمیمی باشد. مخاطبش نشان بدهد
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با حالتی غمگین گفته شود، نشیانگر نگرانیی ماسیت و اگیر بیا      « پسر از پله ها پایین افتاد»اگر جملۀ. شیوۀ بیان گوینده پی می بریم

در وضع روحی ما میی  که باعث ایجاد این کیفیت ها « لحن»در واقع این .شوخ طبعی گفته شود، باعث ایجاد خنده در ما خواهد شد

با وجود ایم که هیچ معادلی برای لحن در حوزۀ تصاویر تجسمی وجود ندارد، می توان دقیقیا همیان تصیاویر    »در داستان مصوّر. شود

کاریکاتور پسری که از پله ها پایین افتاده، پاسیخی تصیویری و نگیران کننیده و متفیاوت از همیان       . مشابه را در موردشان به کار برد

است با این حال شاید نتوانیم هیچ زمینه یا موضوع خاصی در تصویر، به عنوان منبع تلقی ها و برداشت های گونیاگون خیود    موضوع

میثال  تصیویر اربیاب    . در داستان مصور جا کردن مرز لحن و فضاسازی کیار مشیکلی اسیت   (. 11: 4946نولدمن،)« در بارۀ آن بیابیم

سرک الغر در معدن زغال سنگ داد می زند، نشانگر لحن تند و خشن داستان مصیور اسیت و   خشنی با چهرۀ بر افروختۀ که بر سر پ

 . همچنین می تواند القا کنندۀ فضای خشم و خشونت در داستان باشد

 درون مایه

درون مایه فکر اصلی و مسلط در هر اثری است و آن را به معنای کل داستان یعنی فکیر ییا مجموعیه افکیاری کیه موضیوع       »

 (.414: 4916میرصادقی،)«ی مورد نظر نویسنده را در داستان تحکیم می کنداساس

بیرای دسترسیی بیه    . عاطفی و محتوایی متن و تصویر را در بر میی گییرد   –در داستان مصوّر، درون مایه حال و هوای حسی 

ترس از تنهایی، مبارزه با . توجه کرددرون مایه، می توان به کلید واژه ها ی دریافته از بخش های گوناگون یک متن و حس کلّی آن 

سختی ها، دوست داشتن دیگران، فداکاری، تالش به خاطر دیگران، و احساس امنیت، حس های احتمالی و گوناگونی هستند کیه از  

ا در هر متن داستانی، معموال یکی از درون مایه ها پررنگ تیر از دیگیر درون ماییه هی    . بخش های مختلف یک متن دریافت می شود

 .جلوه می کند و حال و هوای کلی متن را می سازد

 پیرنگ

نمیتوان پیرنگ را خالصۀ داستان نامید زیرا پیرنیگ  . پیرنگ در داستان اسکلت اصلی و ستون بدنی داستان را در بر می گیرد

: ه میرصیادقی میی گویید   در همیین زمینی  . میی آیید  « چرا؟»رابطۀ علّی و معلولی میان حوادث داستان را در بر می گیرد و در پاسخ 

در داسیتان مصیور بیازگویی    (. 66: 4916میرصیادقی، )« پیرنگ نقل حوادث با تکیه بیر موجودییت و روابیط علّیت و معلیولی اسیت      »

همچنان که واژه ها، مسیر حرکت داستان را از . رخدادهای شکل گرفته در متن، با پی در پی شدن رخداد های تصویری همراه است

کتاب های کم واژه یا بی واژه کیه در  . تصویر نیز همان گذر را دنبال می کند.سپس از میانه تا پایان آن نشان می دهدآغاز تا میانه و 

در این گونیه کتیاب هیا    . بهترین الگو برای دریافت پیرنگ از راه تصویرند. آنها تصویر های پیاپی بار اصلی متن را به دوش می کشند

گنجانیده شیده در تصیویر هیا را میی خوانید و روییدادها را از نخسیت تیا پاییان دنبیال میی              کودک به کمک تصویر خوانی داسیتان 

. در داستان مصوّر نیز مانند داستان های زبان بنیاد تصاویر بیا میتن داسیتان و پیرنیگ آن در ارتبیاط اسیت      (. 4941:12اکرمی،)کند

اوج گرفتن ماجرا پیش می رود، حرکت عناصر داسیتانی تنید   ابتدای داستان با تصاویر راکد و مالیم آغاز می شود و هر چه به سمت 

 .تر و پر هیجان تر می شود و در پایان قصه نیز تصاویر به ثبات نخستین قصه می رسد

 فضاسازی

که خواننده به محض ورود به دنیای مخلوق اثر ادبیی استنشیاق میی کنید، فضیا و رنیگ میی        ..( .آرام،شوق،شاق و)هوایی را »

در کتاب های تصویری داستانی، هم چیون دیگیر آثیار ادبیی از فضاسیازی بیرای مشیخص کیردن         (. 329: 4916ی،میرصادق)«گویند

کیاربردی تیرین شیکل اسیتفاده از     . موقعیت زمان و مکان یک داستان و به وجود آوردن حیال و هیوای مناسیب اسیتفاده میی شیود      

ت که رخداد لحظه ای تصیویر، در پیس زمینیۀ آن اتفیاق افتیاده      فضاسازی قرار دادن قهرمان یا قهرمانان قصه در مرکز زمینه ای اس

نوشته هیا باعیث ایجیاد فضیایی خیاص در      ۀ همچنین جزئیات مربوط به تصاویر و حرکات دست و صورت شخصیت ها به همرا. است

ان، شخصییتی کیه   آنچه در این قطعه از داستان مصوّر باعث فضاسازی آن شده است، جزئی نگری در حرکات کاپیت.داستان می گردد
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 :اسیییییییییت.. .باعیییییییییث زمیییییییییین خیییییییییوردن او شیییییییییده اسیییییییییت،حرکات چهیییییییییره، اطرافییییییییییان  و
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 دید زاویه

زاویه ی دید در واقع پنجره ای است که از سوی .به روش وطرزی اطالق می گردد که داستان به وسیله ی آن بیان می گردد

رفتارها وسکنات اشخاص داستان را مشاهده ،صحنه،اعمال،تا خواننده تمام حوادثننده گشوده می شود انویسنده روبروی خو

در اول شخص داستان از زبان شخصیت نخست داستان روایت می شود (.او)یا سوم شخص(من)زاویه ی دید یااول شخص است .کند

صویر گر به طرح عناصر تصویری و با زاویۀ در داستان مصوّر نوع نگاه محتوایی ت. (41: 4913آژند،).در سوم شخص از زبان دانای کل

زاویۀ دید بیرونی ما از رو به . دید فنی و بیرونی او از رو به رو  باال و پایین به عناصر تصویری، زاویۀ دید تصویر گر را تشکیل می دهد

از آن جا رفتار های قهرمانان  انگار تصویر دوربین خود را مانند یک فیلم بردار در ارتفاع نگاه انسان کار گذاشته است و. روست

معموال در (. 42: 4944ماهان،)با زاویۀ دید فنی از باال که اصطالحا زاویۀ نگاه پرندگان نامیده می شود. تصویری خود را ثبت می کند

شیوۀ  داستان های مصور مانند داستان های زبان بنیاد راوی سوم شخص یا اول شخص نداریم و داستان بر اساس گفتگو و به دو

 :منولوگ و دیالوگ شکل می گیرد

  

 همچنین بنگرید به قسمتی دیگر از این داستان ها که بر . در این جا منولوگ باعث پیشبرد روایت در داستان گردیده است

 :اساس دیالوگ شکل گرفته است

 

شیکل گییری داسیتان میی      راوی مشخصی ندارد و آنچه باعث( کمیت استریپ)همان گونه که مشاهده نمودیم داستان مصور

 .شود دو عامل دیالوگ و مونولوگ می باشد

 گیری نتیجه

 :نتایج پژوهش حاضر بر اساس سواالت مطرح شده در ابتدای آن به صورت زیر است
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همچنیین گفتیار رواییی سیخنی گفتیاری ییا       . کنید  متن روایی متنیی اسیت کیه در آن ییک عامیل روایتیی را نقیل میی        . (4

متیون رواییی گیزارش هاییسیت هدفمنید از وقیایع       . خیداد ییا مجموعیه ای از رخیدادها را بیر عهیده دارد      نوشتاری است که نقیل ر 

و ایین در حالیسیت کیه وقیایع، موقعییت هیا، کینش هیا چنیان ارائیه           « در ابتدا چنین اتفاق افتیاد، سیپس چنیان شید    »: دنباله دار

ود؛ داسیتان بسیط میی یابید، پییش میی رود       می شود که گویی از پیس یکیدیگر جاریسیت و یکیی پیس از دیگیری ظیاهر میی شی         

در واقییع از هییر واژه ای کییه اسییتفاده کنیییم، بییر پیوسییتگی ضییروری موجییود در تسلسییل وقییایع اشییاره مییی   . و تکامییل مییی یابیید

یعنیی  . ولی متن غییر رواییی فاقید تسلسیل و پیوسیتگی اسیت و بیین کینش هیای آن رابطیۀ علّیی و معلیولی وجیود نیدارد              . کنیم

 .دارای خط سیر دنباله دار نمی باشد و در حد یک گزارش صرف باقی می ماندمثل متون روایی 

. توان داستان مصوّر را نیز یک متن روایی دانست زیرا داستان، متن و روایت سه مولفه اصلی میتن رواییسیت  همچنین می(. 2

هنگامی که ما یک داستان مصوّر . است( ن بنیادمتن زبا)در واقع می توان گفت داستان مصوّر در بر دارندۀ اکثر عناصر داستان کوتاه 

کنم، دقت در جزئیات تصاویر آن همانند توضیحات نویسنده  بینیم، با خیره شدن در تصویر اول فضای اولیه داستان را درک می را می

از آن که تصویر اول را ها، حرکات و قیافه ها به شخصیت های داستان پی می بریم، پس  در داستان کوتاه است، از روی حاالت چهره

مشاهده کردیم، به سراغ تصویر دوم می رویم درست همانند زمانی که در داسیتان کوتیاه از ییک پیاراگراف بیه پیاراگرافی دیگیر و از        

 . صفحه ای به صفحۀ دیگر می رویم

روایت، زمیان، پیرنیگ،   )گونداستان مصور گونه ای از داستان است که همانند داستان زبان بنیاد و رمان دارای عناصر گونا( 9

وتشابه آن با داستان زبان بنیاد این است که در داستان های مصوّر رابطۀ علّی و . است( درونمایه، فضاسازی، لحن، شخصیت و گفتگو

زمان آن مانند داسیتان هیای زبیان بنییاد آشیکار      ۀ معلولی بین قاب های داستان وجود دارد و نظم روایی آن ها حفظ می شود، منت

در داستان زبان بنیاد همنشیینی بیین   . مثال در یک داستان مصوّر که شامل چندین قاب است، نمی توان زمان در نظر گرفت. نیست

در حالی که عناصر یا نشانه های تصویری، بر اساس یک رابطۀ خطی ییا زنجییره ای   . زمانی است -نشانه ها روی یک خط زنجیره ای

از طیرف دیگیر داسیتان    . بر اساس نوع مناسبات مکانی نسبت به همدیگر دارای روابط مکیانی هسیتند  کنار هم قرار نگرفته اند، بلکه 

مثال تصیویر  . است و با تکیه بر عناصر داستانی هر کسی می تواند از آن برداشت متفاوتی داشته باشد( قابل تاویل)مصوّر یک متن باز 

ستان برای کودک به یک صورت و برای بزرگ سال به صورتی دیگیر قابیل   افتادن یک شخصیت از ارتفاع با توجه به لحن و فضای دا

 .تاویل است
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 های تأویلی در تمهیدات ررسی خوشهب
 دکتر لیال نوروزپور

 (نویسنده مسئول)استادیار دانشگاه گلستان

 دکتر منیره فرضی شوب

 استادیار دانشگاه گلستان

 نرجس خاتون میرزایی

 دانشجوی کارشناسی ارشد 

 چکیده

عین . در آثار عرفانی به شکل گسترده از آیات قرآن برای اقناع مخاطب و استدالل بهره گرفته شده است   

-در این مقاله از بین شیوه.. بردهای مختلف  به کار میتناسب موضوع بحث آیات را به شیوهز در تمهیدات به القضات نی

هایی است که های تاویلی، تاویلمنظور از خوشه. های تاویلی پرداخته شده استهای تأویل در تمهیدات به خوشه

این پژوهش تحلیلی است و پس از . شودهای دیگر از آیات میزنجیروار با یکدیگر ارتباط دارند و یک تاویل، زمینه تاویل

کوتاه به تمهیدات، ۀ تعریف مختصری از تأویل و جایگاه آن در متون اسالمی، از جمله اسماعیلیه، شیعه و صوفیه، و نگا

. ل می کنیمو تحلی ی بکار رفته در تمهیدات را بیان کردههاهایی از این خوشهضمن معرفی خوشه های تأویل، نمونه

های های معنایی، تداعیای از معانی و ارتباطات واژگان، داللتالقضات معموال در تاویل آیات به شبکه گستردهعین

توان آن را های تصویری میای است که در قیاس با خوشههای معنایی به گونهاین شبکه. اندیشدواژگانی و معنایی می

 .های تاویلی نامیدخوشه

 عین القضات، تأویل، قرآن، تمهیدات :هاکلیدواژه

 مقدمه و طرح مسئله 

عرفانی بوده و با توجه به جایگاه و نقش قرآن،  -ترین منبع برای تامالت فلسفیمهمبرای اندیشمندان مسلمان قرآن 

لذا چگونگی کاربرد آیات و . بردندها و استدالل درباب عقاید خویش از این کتاب آسمانی بسیار بهره مینویسندگان برای بیان دیدگاه

عارفان اسالمی برای پی بردن و دستیابی به حقیقت به این منبع وحیانی استنادات . های علمی استاحادیث در این آثار قابل بررسی

فت های شگبینیم که گاه بر تجربهدر کتاب تمهیدات از عین القضات عارف قرن پنجم نوعی عرفان فلسفی را می. فراوانی دارند

عین القضات در مواضع متعددی آیات قرآن را به کار برده و با توجه به نگرش ( 69-41: 4932مایل هروی، .)عرفانی آمیخته است

ای از معانی و ارتباطات عین القضات معموال در تاویل آیات به شبکه گسترده. عرفانی خود به تفسیر و گاه تاویل آیات پرداخته است

های ای است که در قیاس با خوشههای معنایی به گونهاین شبکه. اندیشدهای واژگانی و معنایی میایی، تداعیواژگان، داللتهای معن

سوال اصلی پژوهش این است که چگونه آیات در قالب خوشه های تاویلی پدیدار . های تاویلی نامیدتوان آن را خوشهتصویری می

 .شوندمی

 پیشینه پژوهش

توان به تفسیر قرآنی و زبان حوزه ارتباط قرآن و آثار عرفانی صورت پذیرفته است که برای نمونه میهای بسیاری در پژوهش

قرآن و تأویل آن »: مقاالتی چون. خورددر زمینه تأویل در کالم عرفا مقاالتی معدودی به چشم می. عرفانی پل نویا  اشاره نمود

تأویل آیات قرآن در متون فارسی از محمد »، «ن در مثنوی اثر مهدی ابراهیمیتأویل قرآ»، «ازدیدگاه ناصرخسرو نوشتۀ رضا روحانی

و مقاالتی « شیوه تفسیر و تأویل آیات قرآن در معارف بهاء ولد کار مشترک سید محمد دشتی و سمیّه سهرابی»، و «علی محمدی

نوشته مریم عرب و فاطمه مدرسی « ین القضاتجایگاه قرآن و تأویل آن از دیدگاه ع»مقاله مرتبط به موضوع  . دیگر از این نوع

همچنین درباره شیوه کاربرد آیات . نویسندگان نتیجه گرفتند که تأویالت عین القضات ذوقی و در راستای اقناع مخاطب است. است

سخن و تأکید معنایی آوردن آیه و حدیث در ابتدای تمهید و تفسیر و بررسی آن تا انتها، بمنظور اثبات : اندبندی ارائه کردهطبقه

ای که اغلب مشبه از امور حسی یا جمالت که قابلیت حذف دارند، و در نهایت آوردن آیه و حدیث بصورت ترکیب اضافی؛ به گونه
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شیوه تاویل آیات نیز بر پایه مفهوم کلی آیه، استناد به طوری که مطلب در حکم . باشدبه آیه یا حدیث میعقلی است و مشبه

 .پردازدهای تاویلی عین القضات میاین پژوهش از منظری دیگر به شیوه. لی آیه است و موارد دیگربرداشت تاوی

 

  تأویل

 این بنابر. آن اصلی و حقیقی معنی به است ای نوشته تطبیق تأویل از منظور». اصل به گرداندن باز در لغت یعنی تأویل

 قرار این از پس. رساند می آن حقیقی مفهوم به و گرداند برمی آن ظاهر از را بیانی که است کسی کند، می تأویل به عمل که کسی

 تأویل (34 :4964پورنامداریان، ) «.باشد می آن نظیر و باطنی تعبیر و رمزی تفسیر منزله به یا درونی، روحانی تفسیر منزله به تأویل

 توجیه، و وجه: جمله از. دارد متعددی معانی اصالح در اما. است سرچشمه یا اصل یا اول به چیزی هر بازگرداندن معنای به لغت در

 سنت و قرآن موافق صورتیکه در محتمل معنای به ظاهر معنای از لفظ بازگرداندن و بیان تعبیر خواب، تعبیر مجاز، امر، حقیقت

 عاقبت مقاتل تعبیر به و تخمین یا توضیح بالشر تعبیر به  ،(آید می آینده در آنچه)  کاین هو ما عباس، ابن تعبیر به تأویل ". باشد

 (4919:94پل نویا، ) ". باشد می آینده واقعه خود معنی به بلکه آینده واقعه تفسیر معنی به نه تأویل پس است شده ترجمه

 خواب تعبیر معنی به آیات این همه در که یوسف، ۀسور در بار هشت. است آمده مجید قرآن از سوره هفت در تأویل واژه 

 در ،کارها رموز و اسرار معنی آیۀ هفتاد و هشت، به کهف ۀسور در ،اعمال نتیجه معنی آیۀ پنجاه و سه، به اعراف سوره رد. است

 معنای آیۀ سی و نه در یونس آیۀ هفت و عمران آل در و ،سرانجام معنی آیۀ سی و پنج، به أسرا سورۀ آیۀ پنجاه و نه، و نساء سورۀ

 .است آمده نا از ظاهر به باطن و درک معنای واقعی و پنهان آیات قرآن،خود، یعنی برگرداندن مع اصلی

 به قادر کسی هر که دارند می بیان رمزی حکایتهای قالب در را انسانی واالی و مقدس معنای معموال دینی، و تعلیمی کتب

 برخوردار عرفانی و واال مطالب و حکایتها این از بیشتر، بسا و دینی کتب دیگر چون نیز قرآن. باشدنمی آن واقعی معنای درک و فهم

 بر عالوه آسمانی کتاب این های سوره و ها آیه ،«ابطن سبعۀ الی بطناً لبطنه و بطناً و ظهراً للقرآن إنّ»: حدیث به توجه با و است

 از اسالم در. شود یم ممکن معرفت اهل و برگزیدگان برای فقط آن درک که باشد می پنهانی و باطنی معنای دارای ظاهری معنای

 تأویله یعلم ما و»: عمران آل سورۀ هفت آیۀ به توجه با مخصوصاً. است داشته وجود آیات تاویل عدم یا تأویل سر بر جدال آغاز همان

ۀ دنبال و ،کرده وقف ،«اهلل اال» به، آیه با رسیدن قرائت در تأویل مخالفان .این اختالف آشکارتر است ،«العلم فی الراسخون و اهلل اال

این مخالفان با توجه به قسمتی از همین . انددانسته خداوند مختص را تأویل و دانسته سخن ابتدای ،«العلم فی الرّاسخون و»: آن را

مفهوم آیه را که درباره  دانند و، اهل تأویل را فتنه انگیز می«فَیتَّبِعون ما تَشابَهَ ِمنهُ ابتِغاءَ الفِتنَهَ و ابتِغاءَ تأویلِهِ»: فرمایدآیه که می

آنان می شدند ۀ فتنه انگیزانی بوده است که با استفاده از آیات متشابه، افراد سست ایمان و جاهل را به شبه افکنده و باعث گمرا

 .   کنندتعمیم داده و تأویل را از اساس انکار می

 توسط تأویل .شودتأویل میسر می طریق از این فهم و دیابن درمی علم در راسخان را قرآن باطن که معتقدند تأویل اما موافقان

 ظاهر از شخصی، هایاستنباط و قرآن باطنی هایکشف یعنی تأویل، هاینمونه. کرد پیدا گسترش و بسط اسماعیلیه مخصوصاًًً شیعه

 مستقلی هایرساله و هاکتاب نیزۀ گا آنان. کرد مشاهده توان می اسماعیلیه بخصوص و شیعه و متصوفه آثار سراسر در را قرآن متن

های متفاوت یکسان نیست و به ها و فرقهها در گروهاما این استنباط (34 : 4964پورنامداریان، . )اندنگاشته قرآن آیات تأویل در

-است، به دین باطن بر فراوان تاکید اسماعیلیه هاىویژگى تریناساسى از به عنوان مثال یکى. گیردهای گوناگون صورت میشیوه

اند که به تطبیق تأویل با دیدهشده است، بنابراین لزومی نمیمی به شریعتۀ توجموجب بی باطن ای که گاه توجه مفرط بهگونه

شد، مسلمانان شریعتمدار سبب می عرفى و شرعى توجه به ظواهرهاى ذوقى، بیتأویل بر اسماعیلیه تاکید. ظاهر شریعت بپردازند

و لذا تأویالت آنان با  است نشده شریعت به توجهىکم باعث باطن به توجه گاهعشری هیچدر آیین شیعه اثنی. ندآنان را تکفیر کن

. اند داشته توجه قرآن اشارات و اسرار کشف و قرآن معنوی و باطنی های جنبه به عرفا و صوفیه میان این در. شریعت انطبلق دارد

 معتقدند آنان. گرفتند پیش در محدثان و فقها چون اسالمی دانشمندان سایر از جدا وشیر قرآن، تفسیر و تأویل در متصوفه شک بی

 برساند، اینان مقصود منزل سر به را آدمی که نیست مطمئن طریقی عقل راه و کرد اعتماد عقل به توان نمی حقیقت به رسیدن برای

 باید خداوند کالم درک و فهم برای که باورند این بر آنها. اند هدانست حقیقت به دستیابی برای مطمئن راهی را باطن تصفیه و دل راه

. دانست را قرآن نزول غایی غرض و منظور توان نمی آیات، و الفاظ ظواهر به توجه صرف به که چرا کرد؛ نظر آیات ژرفای و باطن به
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 و نصیب آن از را ظاهر اهل و کنند می فهم و کدر را آن معانی حقیقت اهل که هستند کنایاتی و اشارات قرآنی الفاظ آنان دیدگاه از

 ناشی شده بیان اصحاب، با گفتگو و مباحثه ضمن در که شیعی، امامان تعالیم از قرآن معنوی تفسیر کهنترین ".نیست ای بهره

 (.21ص 4941هانری کربن، )".اند کرده خود از را آنان تأویل اصول همین صوفیان و. شود می

 تمهیدات بهة نگا

 برای فرد سازی آماده هدف با را است که آن تمهیدات ای که از عین القضات برجای مانده است، کتاباز آثار ارزنده یکی

 است و نثری ششم قرن عرفانی کتب از این کتاب. است بهره برده فراوان قرآن آیات از آن در و است نگاشته اهللالی سیر پیمودن

 مباحث و عقاید و عرفان و اخالق به اصول این ضمن در و پردازدمی اصل ده بیان به تمهید ده در قاضی در این کتاب. دارد روان

 و قرآن با را مضمون این خالقیت و جسارت با مؤلف. است عشق تمهیدات، مهم و اصلی مضامین از .پردازدمی فلسفی و عرفانی

های ده گانه تمهیدات بدین شرح بخش. است آمیخته العشاق سوانح در غزالی احمد خاصه متقدم، صوفیان هاینوشته و حدیث

 خدا تا بشناس را اند، خودشده آفریده فطرت گونه سه بر خدا، آدمیان راه در سالک هایلدنی، شرط علم با مکتسب علم فرق :است

 انسان، بیان خلقت حکمت و قرآن دل، اسرار و روح و عشق، حقیقت حاالت و اسالم، حقیقت پنجگانه ارکان بشناسی، شرح را

القضات در هر تمهید، بسته به مبحث مورد نظر، عین. ابلیس و محمّد نور, زمین و آسمان حقیقت و و اصل کفر و ایمان حقیقت

 یا تفسیر منظور به را تمهیدات کتاب القضاتعین اگر چه. های مختلف تأویل کرده استآیاتی از قرآن آورده و سپس آنها را به شیوه

درنیاورده، آیات استفاده شده و تأویل آنها در آن چنان زیاد است که عمالً کتاب به صورت کتابی در  نگارش به قرآن آیات تأویل

-گاه کامال ذوقی است و قرینه و دلیلی یرای آن گونه نگاه به آیات دیده نمی تأویالت این. حوزه تفسیر و تاویل آیات در آمده است

-ذکر کرده خود مکتوبات و آثار در نیز دیگر مفسران و عارفان از بسیاری که است همان شده یلتأو حدیث یا و در مواردی آیه شود

و ابلیس تأویل ( ص)را همانطور که در ادامه خواهیم دید، به خداوندِ محمد« رب المشرقین ورب المغربین»مثاال قاضی، آیه . اند

گیرد که از مغرب آید و مغربین را نور ابلیس در نظر میازلی به در میداند که از مشرق می( ص)کرده، مراد از مشرقین را نور محمد

نمونه دیگری از این نوع تأویالت را . شودالقضات است و در دیگر آثار عرفانی دیده نمیاین نوع تأویل خاص عین. رودابدی بیرون می

مشاهده کرد که به رابطه میان « رأیت أحد عشر کوکباَ إذ قال یوسف ألبیه یا أبت إنی»توان تأویل رابطۀ یوسف و پدرش در آیۀ می

را نام « والضحی والیل إذا سجی»توان تأویل آیۀ نمونه تأویالت مشترک فراوان است که برای نمونه می. مرید و پیر تأویل شده است

را زیبایی « والضحی»و . تاویل شده است و میبدی نیز در تفسیر خویش چنین تأویل کرده است( ص)برد که به روی و موی محمد

 (. 394، ص41میبدی، ج. )موی آن حضرت دانسته استۀ را سیا« والیل إذا سجی»و ( ص)روی محمد

گاه بدون در نظر گرفتن شأن نزول آیه و یا زمینه و : های مختلفی صورت گرفته استتأویل در کتاب تمهیدات به شیوه

برد، گاه کار میای خاص و مشترک در آیه، آن را به معنای مورد نظر خود بهمفهومی که آیه در آن قرار دارد، صرف وجود واژه

کند در مواردی نیز از یک آیه چندین های معنایی مشترک را، در محور جانشینی، جایگزین یکدیگر میواژگانی متفاوت، دارای حوزه

 .  شودتأویل متفاوت می

      تأویل هایخوشه

کند که مانند اجزای یک خوشه ها را با خود همراه میای از تاویلبندد، زنجیرهذهن نقش میوقتی طرحی از یک تاویل در  

-در خوشه. های تصویری یا استعاری استهای تاویلی برگرفته از خوشهمفهوم خوشه. در ارتباط باهم و به یک نقطه متصل هستند

کند از تصاویری که یک هنرمند خلق می( 993-994: 4931فتوحی، ) . ها در یک اثر مواجهیمای از استعارههای استعاری با زنجیره

. خوردای که نگرش منسجمی دارد، در اجزای اثر او هماهنگی و یکدستی به چشم مینویسنده. گیرددستگاه فکری او مایه می

ن تصویر مرکزی در حکم کشف ای. چرخندنگرش واحد در یک تصویر کانونی متمرکز است و تمام تصویرهای فرعی برگرد آن می»

تاویل ساختاری مفهومی است، زیرا نماینده ( 14-16: 4943فتوحی، . )«یافتن کلید ورود به ذهن و نگرش و شخصیت هنرمند است

 . مفاهیم موجود در ذهن متاول است

و قاضی از آنها  .کار گرفته شده استمملو از آیات و احادیثی است که در جای جای این کتاب ارزشمند به تمهیدات کتاب

ها را با آیه یا حدیثی آغاز نموده و سپس در ادامه آن را تأویل وی هر یک از بخش. برای تبیین افکار خویش کمک گرفته است

 بین گاه در. گیرددهد و در این راه از آیات و احادیث دیگر و تأویل آنها نیز کمک میکرده، مطلب مورد نظر خویش را بسط می
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 این اما است، تاویل کرده جداگانه را یک هر و آمده یکدیگر پی در که شویممی مواجه احادیثی یا آیات با القضات عین تأویالت

همانند منبعی نورانی که . شوند تا مفهوم مورد نظر توسعه پیدا کندو در نتیجه سبب می باشدمی ارتباط در نیز یکدیگر با تأویالت

 .کنیممی تعبیر تأویلی هایخوشه به آن از ما رسد کهپرتوهای آن به اطراف می

 جهان از ما تصور بنابراین. کندمی انبار مفاهیمی صورت به خود ذهن در کند،می کسب بیرون جهان از که را تجربیاتی انسان

 خارج جهان از ما تجربیات پس. شودمی مربوط ذهن در شده انبار مفاهیم این به ما، اندیشیدن به وابسته فرایندهای و خارج

 صورتبه ذهن در هستی، از شناخت بنابراین. دهیممی انتقال خود زبان به را آنها ما که آورندمی پدید ما ذهن در هاییساخت

های گوناگون رابطه صورت انشعابگیرد که در آن هر مفهوم با قرار گرفتن مرکز، با مفاهیم دیگر، بهمی شکل مفاهیم از ایشبکه

 . های تأویل را بسازدتواند تأویلی جداگانه یابد و در نهایت خوشههریک از این انشعابات می .کندبرقرار می

های تأویل، در عین شود و در مواردی دیگر این خوشهها درامتداد یکدیگر و در یک مبحث ذکر میدر تمهیدات گاه خوشه

های درون توان مالحظه کرد؛ خوشهتأویلی را در دو وجه می هایآید، بنابر این خوشهارتباط نزدیک با هم، در فواصل مختلف می

 .کنیمهای تأویلی را بررسی میهایی از این خوشهاینک نمونه. گیردهایی که آیات متعدد را در بر مییک آیه و دیگر خوشه

 خوشه های تأویل در آیه رب المشرقین و رب المغربین  

 که دانی": خوانیممی ،«المغربین رب و االمشرقین رب» آیۀ در تاویل عشق، ششم، با عنوان حقیقت و حاالت تمهید در  

 بیرون ابدی مغرب از که ازازیلی سیاه نور چیست؟ که دانی ماهتاب و. آید بیرون ازلی مشرق از که باشد محمدی نور چیست؟ آفتاب

 که روشنایی معنای به نور  (426 :،4911ضات، عین الق) " .است رسانیده غایت به سخن این« المغربین رب و الشرقین رب». رود

 چیزی و است روشن و ظاهر خود، ذات در که چیزی است و هر شده اطالق مختلفی موجودات بر است ظلمت و تاریکی کننده زایل

 نور به آن  و است نور باشد، حقیقت یک بازنمودن و معنوی راه سؤال، مجهول، یک روشنگر که این سازد، و لو می روشن و ظاهر را

 توان می که است علم پرتو در هم و است ظاهر خود ذات در هم زیرا است، نور علم: شود می گفته دلیل همین به. شود می اطالق

 تأویل مهتاب به را( ابلیس) ازازیل و آفتاب نور به را( ص) محمد القضات،عین. کرد کشف را مجهوالت و شناخت را ها راه از بسیاری

واسطه نور احمدی در وجود آمده و عالم به. چون آفتاب روشن و درخشان بوده، روشنی بخش عالم است( ص)محمدچون  .کندمی

 عمل و سخن با وی زیرا است، کرده نور اطالق پیامبر بر خداوند نیز. «لوالک لما خلقت االفالک». شدفروغ نور او هستی فانی میبی

 قد آیه» مانند .ساخت نمودار آدمیان بر را کمال و سعادت خود آسمانی پیام با و دکر تفکیک باطل ظلمات از را حقیقت نور خود

، اما ابلیس را به مهتاب تأویل کرده، چون مهتاب از خود نوری نداشته و فروغش (43آیه مائده،)« کتاب مبین و نور اهلل من جاءکم

جای روشنی  او، نور سیاه است و به. درجه خلوص افراد است ناچیز است، اما همین فروغ ناچیز، ممیز خوب و بد، صالح و ناصالح و

 محل مشرق و مغرب و در ادامه چون شودبیشتر میۀ بخشیدن به دیدگان، روشنی را از آنها گرفته؛ موجب بدگمانی و باعث گمرا

 و( ص) خدای محمدآفتاب و مهتاب و در نتیجه  خدای را مغرب و مشرق خدای پس است، مهتاب و آفتاب شدن فرو و برآمدن

 هایخوشه تا شده موجب امر همین و گیردمی بهره بسیار خود تأویالت و ابلیس برای( ص)محمد اسم از قاضی. داندابلیس می

 "باشد عزت نور از ابلیس نور" داند،میۀ ال عزت نور از برگرفته را ابلیس نور جایی در مثال. بگیرد شکل ما نظر مورد تأویلی

 شمشیر. است آمده او خلعت الکافرین، من وکان چیست؟ سیاه نور که دانی". داندمی سیاه نور در جایی دیگر آن را و(  244:همان)

 ( 443:همان) ."است کشیده اجمعین، الغوینّهم فبعزتک

 هراب  جمال. داندمی جالل و جمال صفات صاحب را خداوند و کندمی تأویل خداوند صفات به را آن دو در موضعی دیگر

 بگسترانید، ذات عالم در خود صفات صحرای تا نکرد نزول چیز هیچ بر کبریا نقطه". کندمی تاویل ابلیس به جالل را و( ص) محمد

 با در تمهیدی دیگر و( 19:همان) " .دین یوم اال لعنتی علیک انّ جالل للعالمین و رحمۀ اال ارسلناک ما و جمال اال نیست آن و

 و داندمی خداوند جالل نور از برگرفته را کافران ارواح و جمال نور از برگرفته را مؤمنان ارواح االحبار، بکع سخنان از گرفتن کمک

 ."است و اگر کافر روح خود را ببیند، جالل خداوند را دیده است دیده را معشوق جمال بیند را خود روح مؤمن وقتی که است معتقد

 آفتاب چون «بازغۀ الشمس رأی فلما». برگذشت آن از پس خداست، جالل نور از که ربی «هذا»: گفت بدید مقام آن در روح خود را

 (.249: همان) .«ربی هذا»: گفت باشد آفتاب عالم، آن در احمد جان که بدید، احمدی نور
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 تابستان در اهم و خورشید غروب و طلوع هایجایگاه به را المغربین و المشرقین عارفان و مفسران اکثر که است حالی در این

 را دیگری و سال روز بلندترین در آفتاب طلوع محل را هامشرق از یکی االسرار، کشف در نوبت دوم میبدی. اندکرده تعبیر زمستان و

 اشراق کندومی اطالق باطن و ظاهر مغرب و مشرق به آن از خود تفسیر در عربی ابن. داندمی سال روز کوتاهترین در طلوع محل

-می کشاف در زمخشری. کندمی تأویل آن در استتار و اختفاء و گرفتن قرار حجاب در را غروب و اجساد ماهیت بر مطلق وجود نور

 هایمغرب و مشرق آن از مراد و اندخوانده« المغربین ربّ و المشرقین ربّ» باشد ربّکما از بدل آنکه بر بنا قاریان از برخی": گوید

 (.4:343بدی، جمی) " .است زمستان و تابستان

 

 المغربین ربّ و المشرقین ربّ

 

 مشرق ازلی                                               مغرب ابدی

 

 نور عزت –ابلیس (                                                   ص)نور محمد

 

 جالل                         جمال                                                        

 

 روح کافر         روح مؤمن                                                                         

 

 های تأویل در سوره یوسفخوشه

 یوسف سوره هاوّلی آیات تأویل است، کرده پیدا ایخوشه شکل و خوردمی چشم به تمهیدات در که تأویالتی از دیگر یکی

 به روز را او پیر که بگوید پیر با جمله خود احوال که آنست دیگر ادب": شودمی بیان اینگونه و. است آمده دوم تمهید در که است

 ازین ،«القصص أحسن علیک نقص نحن». کندآگاه می مختلف هایروش و خطرها از را او و کند،می تربیت ساعت به ساعت و روز

 باشد آن دارد تعلق مرید به آنچه و نماید، راه که باشد آن دارد تعلق پیر بدین آنچه و خدا به است راه بهر از پیر که دارد نشان کلمه

 ،«کوکباً عشر أحد رأیت إنی أبت یا ألبیه یوسف قال إذ» صدّیق، یوسف واقعه. نگذارد نقصان و زیادت و نگوید راز کس به پیر جز که

 آنست کند را مرید پیر که وصیّت اول. «إخوتک علی رؤیاک تقصص ال بنیّ یا»: گفت یعقوب پس. پیران با است مریدان گفتن واقعه

 پیر راه در مصلحت، از خود، آن را و کند، احتمال آن را که باید آید مرید پیش فرا هرچه پس. مگو کس به خود واقعۀ: گوید که

 و ربّک یجتبیک کذالک و» که، باشد آن مرید با نشان را پیر گردد، فارغ همه ازین مرید چون پس. نیاید عجبی را مرید تا باشد نهاده

. «تعلمون تکونو لم ما ویعلمکم»درآموزد که،  استادی نیز را وی تا نماید وی با مرید مقصود و راه و ،«األحادیث تأویل من یعلّمک

 .(92:همان. )«سجّدا له خرّو و العرش علی هأبوی رفع و» که، رسد جایی به کار آید حاصل الشیخ بأخالق تخلّقوا چون،

 به دوم تمهید در که آید، با پیر و مراد خویش استپیر، یعنی در میان گذاشتن آنچه برای مرید پیش می برابر در مرید ادب

 از آنکه اول: شماردبرمی زیر قرار به را آدابی پیر برابر در مرید برای القضات عین. است شده آورده خدا راه در سالک هایشرط نام

 نهایت و در بگوید پیر با جمله خود احوال آنکه سوم. نکند طلب عبارت و صورت به را او آنکه دیگر. نجوید طاعت و معصومی پیر

و دلیل احسن القصص  داندمی پیر و مرید ارتباط از اینمونه را یوسف داستان وی. دارد نگاه پیر غیبت و حضور مبتدی، مرید آنکه

 این از ،«القصص أحسن علیک نقص نحن» :نویسدداند و  میاین سوره را، هدایت مرید توسط پیر برای رسیدن به خدا می بودن

 تأویل دیگر هایخوشه آغازگر این و ".نماید راه که آنست دارد تعلق پیر بدین آنچه و خدا به است راه بهر از پیر که دارد نشان کلمه

 جز که باشد آن دارد تعلق مرید به آنچه و": دهدمی ادامه چنین و. کندمی اراده را مراد و پیر ریوسف،پد از و مرید یوسف، از. است

 گفتن واقعه ،«کوکباً عشر أحد رأیت إنی أبت یا ألبیه یوسف قال إذ» صدیق، یوسف واقعه. نگذارد نقصان و زیادت و نگوید راز پیر به

 ".پیران با مریدانست
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شود و به تبع آن نویسنده واب دیدن یوسف و شرح آن برای پدر، به ارتباط بین مراد ومرید تاویل میو این چنین ماجرای خ

گذرد با پیر در میان بگذارد و از او هدایت بخواهد، در مقابل پیر و مراد مرید باید هر چه بر وی می. کندهایی به مرید القا میآموزه

اول وصیت که پیر، مرید را کند . «یا بنی التقصص رؤیاک علی إخوتک»: یعقوب گفتپس . هم وظیفه دارد که مرید را هدایت کند

در نهایت اینکه مرید باید هرچه در . پس هر چه فراپیش مرید آید باید آن را احتمال کند. واقعه خود به کس مگو: آنست که گوید

هر چند در . اده تا وی تعالی یافته به درجه استادی برسدگیرد، تحمل کند و پیر هم وظیفه دارد او را آموزش دپیش روی او قرار می

ای به تحمل و ارتقا نشده، عین القضات از داستان کلی یوسف این نتایج را به زیبایی در این آید اشارهاین آیات و آیاتی که در پی می

مرید با وی نماید تا وی را نیز استادی و راه و مقصود . «و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل االحادیث». دهدمبحث جای می

و رفع ابویه علی العرش »و چون تخلق به اخالق الشیخ حاصل آید کار به جایی رسد که « و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون»در  آموزد 

 .                             «و خرو له سجدا

 چه" :نویسدمیبدی در کشف االسرار می. اندائه کردهمفسران در مورد احسن القصص بودن سوره یوسف نظرات گوناگون ار

 خواند، دردمندان قصّه که باید اى زده درد وصالست، و فراق حدیث و معشوق و عاشق قصّه است، یوسف قصّه که اى قصّه نیکو

 (3:44یبدی، جم) "کند،  اثر وى در حسرتیان سوز که باید اى سوخته دارد، خبر عاشقان سوز و عشق درد از که باید عاشقى

داند که در هیچ هایی میها و حکمتها و نکتهزمخشری در تفسیر کشاف دلیل احسن القصص بودن این سوره را دربرداشتن عبرت

 . القضات استیک از متون دیگر وجود ندارد، اما چنین تأویلی از این آیه خاص عین

                                   

 

 ا أبت إنی رأیت أحد عشر کوکباَاذ قال یوسف ألبیه ی

 

 مرید                              پیر و مراد

 

 رارونده                                    راهنما

 

 بیانگر واقعه                                          داعی سکوت

 

 آموزگار             تحمل کننده سختی                                        

 

 

 

 نتیجه گیری

توان چنین دریافت که تأویل به معنای تطبیق نوشته به معنی حقیقی و اصلی آن  با توجه به مبحثی که از نظر گذشت می

تمهیدات اند، اما تأویل در بسیاری از عرفا آیات قرآن را در آثار خود تاویل کرده. روشی است برای بیان مقصود و اقناع کردن مخاطب

های تأویلی است که ها، خوشهگیرد، یکی از این شیوههای جدیدی را برای تأویل به کار میای دیگر بوده و شیوهالقضات به گونهعین

انس با قرآن و تأمل ژرف و عمیق در متن . شودهای دیگر از آیات میکه زنجیروار با یکدیگر ارتباط دارند و یک تاویل، زمینه تاویل

 . های منحصر بفردی را از آیات عرضه کندای از معانی و ارتباطات واژگانی  تاویلنیز توانایی در ارتباط برقرار کردن بین گسترهآن و 
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 بررسی شخصیت زن  در شعر نظامی
 زینب نوروزی

 دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

 چکیده

توان به تأثیر جینس زن در ایین   با تحلیل شخصیت و موقعیت آنان میشودکه ان زیادی دیده میای زننظامی، سیم در خمسه

را بیه  ( سیاسیی، اجتمیاعی، اخالقیی، تیاریخی    )ها بسیاری از ابعاد شخصییتی زن  نظامی در این منظومه. ی دست یافتآثار بزرگ ادب

دارای نگرشیی   گوییا وی  .شاعر بر این حضور قوی تأکید دارد شود وهای گوناگونی در خمسه ظاهر میزن در نقش. گذاردنمایش می

کند؛ البته این نگرش روشن و انسانی از این جهیت اهمییت دارد کیه در    ت و حضور اجتماعی او را تأیید میزن اس روشنفکرانه درباره

تحلییل   رسی اشعار خمسیه و نییز  ا با برم. ای نو و قابل توجه استبا فرهنگ مرد محور ایرانی پدیده مقایسه با سایر شعرا و در چالش

 .این جنس بدانیم توانیم  دیدگاه شاعر را دربارهن و میزان و چگونگی حضور آنان میهای زشخصیت

 نظامی گنجوی، خمسه نظامی، زن، شخصیت، معشوق: هاکلیدواژه

 مقدمه

ز لحیاظ سیاختار و هیم محتیوا در بیین      منظومه هایی کیه هیم ا  . ادب غنایی است نظامی سراینده آثاری  ارزشمند در حیطه 

آثار ارزشمند نظامی گوشه هایی از فرهنگ ایرانی را از جنبه های مختلیف بیه نمیایش میی     .مثنوی های عاشقانه جایگاه خاصی دارد

ررسیی ایین   بیا ب . او توانسته در این آثار غنایی، بسیاری از ابعاد شخصیت زنان و نیز جایگاه آنیان در جامعیه را ترسییم نمایید    . گذارد

متیأثر  ( چه زن و چه میرد )نگاه نظامی به انسان . توصیفات می توانیم دیدگاه شاعر را درباره ی نقش فرهنگی و اجتماعی زنان بدانیم

می تیوان گفیت شیعر او آینیه ی     . از فیلسوفان، متفکران و دانشمندانی است که با آثارشان آشنایی داشته و هرگز عوامانه نبوده است

واطف ژرفی است که تربیت شده باشد و این گونه است که ما با بررسی اشعار وی دید سینجیده و اندیشیمندانه اش را   احساسات و ع

ن دوره میی اندیشییده   های ایوشنفکرانه که بسیار فراتر از سنتنظامی شاعری متعلق به قرن ششم است با تفکرات ر. درک می کنیم

را تحت تأثیر خود قرار دهد، واکنش منفی نسیبت بیه دییدگاه هیای راییج را در او بیر       سنتی آن زمان بدون این که او  است و جامعه

 . پس بنیاد این تفکرات را می توانیم در ذهن خالق و دگراندیش نظامی جستجو کنیم. انگیخته بود

 :زن دیدگاه نظامی درباره -4

د؛ بلکه او در نگیاه بیه هسیتی و انسیان هیم      نظامی تنها شاعری مبدع و نوآور در عرصه ی  شعر و شاعری و صناعات ادبی نبو

در قرن ششم، زن ایرانی در جامعه هیم چنیان   .دگراندیش بود و نو اندیشی او نتیجه ی فلسفه ی زندگی در دیدگاه شاعرانه ی او بود

ای نظامی این در حالی است که در داستان ه. موقعیت پایین خود را داشت و جزو طبقات فرو دست و پایین جامعه محسوب می شد

زنان در برخی از داستان هیا معشیوقی دلربیا    . زن در مرکز توجه قرار دارد و بسیاری از داستان ها حول محور شخصیت زن می گردد

از . کمتر شاعری قادر است چنین تصویر محترمانه و انسانی از زن ارائیه دهید  .هستند و در برخی نیز شاهی فرمانروا؛ گاهی هم هر دو

و حقیقتاً شاعر انسان مدارکسی اسیت کیه    ه عنوان یک شاعر انسان دوست و روشنفکر به دفاع از زن بر می خیزداین جهت نظامی ب

بتواند متفاوت با آن چه که شرایط به او القا می کند، بیندیشد و حالت انفعالی نداشته باشد؛ بلکه فعاالنه، با بینش و بصییرتی اصییل   

 .بر دنیای پیرامون خود اثر بگذارد

سیاری از قهرمانان زن در خمسه، شخصیت های تاریخی محسوب می شوند که شاعر مطابق با تفکر خیود ایین اشیخاص را    ب 

نظامی با جسارت تمام در اصل داستان ها دست برده تیا تفکیر   . هر یک خاصند. و هیچ یک تکرار دیگری نیست. پردازش کرده است

 .خود را به منصه ظهور برساند
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و جوی اثبات این نکته است که نشان دهد نظامی به رغم تفکر مردساالر زمانش در داسیتانهای خیود بیه    این مقاله در جست 

در . پرورش مثبت شخصیت زن پرداخته و سهم بیش تری از فضای داستانی را به نقش ها و حضور مثبت آنان اختصیاص داده اسیت  

این رویکرد متفاوت وی به شخصیت های مونث و نقیش  . ه استحالی که در اغلب داستان های کالسیک محوریت با قهرمان مرد بود

 .یکسان و حتی برتر آنان در روایت نظامی از اصالت دیدگاه زن محور وی پرده بر می دارد

آنان اغلب ارجمند و باشکوهند و مخاطب نه تنها هرگیز نمیی    .های خمسه حضور پررنگ زنان دیده می شوددر اغلب داستان

حتیی در برخیی میوارد    . این حضور خیلی مهم اسیت .ا نادیده بینگارد که شأن و منزلت آنان را همواره در می یابدتواند حضور زنان ر

اگر هم نقش های زنان فرعیی باشید، آنیان    . کنش های داستانی حول محور زن می گردد وآنان نقش های اول داستان را دارا هستند

 . ستان تأثیرمی گذارندشخصیت  های مستقلی هستند که در عملکرد مردان دا

او در واقیع بیا   . و همیشه با نزاکت از قهرمانان زن یاد می کنید . ادب ذاتی این شاعر مانع آن می شود که به تحقیر زن بپردازد

مبارزه ی غیر مسیتقیم را انتخیاب میی     ،ارج گذاشتن به زن، از فرهنگ مردساالر انتقاد می کند؛ البته به عنوان یک شاعر روشن بین

د و با فرهنگ مذکر مخالفت می کند؛ و عمالً نیز وقتی که به همسر خود که در اصل کنیزی است کیه سیلطان بیه او هدییه داده،     کن

احترام می گذارد و عشق می ورزد، زمینه ی فکری خود را نشان می دهد؛ باید گفت افرادی چون نظامی قادر بودند  با سالح زبیان و  

نسیتی بروند و به این شکل ادبیات مذکر را متحول سازند و با قرار دادن زن در موقعیت هیای واالی  شعر به جنگ با نابرابری های ج

 .انسانی و اجتماعی  این نابرابری های اجتماعی را زیر سؤال ببرند

ش حاصل این دانی . نظامی مخالفت خود با نظام مردساالری را از طریق پرورش دقیق شخصیت های داستانی نیز بیان می کند

و بینش عمیق شاعرنسبت به زن، آفرینش شخصیت هایی است  که جدا از محدودیت های جامعه، می توانند در همان فضای سنتی 

البته شاعر از واقعیات اجتماعی غافل نیست و در کنار نشیان دادن توانیایی هیای    . آگاهانه بیندیشند و سرنوشت خود را انتخاب کنند

انتخاب همسر درمیورد زنیان نشیان میی      ۀبه عنوان مثال بررسی شیو. اعی را هم نشان می دهدشخصیتی زنان محدودیت های اجتم

هر چند زنان آزادی هایی درفکر و عمل دارنید امیا فضیای    .دهد نابرابری جنسیتی در فضای داستانی منظومه های نظامی وجود دارد

چرا که یک اثیر ادبیی در مرحلیه اول    . ا نشان می دهداجتماعی فرهنگی و باورهای عمومی داستان های خمسه برتری جنس مذکر ر

شیرین خسیرو را خیود   .اما به زور او را به ابن سالم می دهند.مکان و نگاه جامعه است لیلی مجنون را خود می پسندد ،محصول زمان

شییرین در قصیر    اما خسرو شخصیت مذکر داستان با خودسری ها و هوسبازی های فراوان مدت ها موجب رنج و سختی. می پسندد

امیا  . زنان هفت گنبد همگی بدون خواست خود از پدرشان خواستگاری می شوند یا در جنگ بیه دسیت میی آینید    . سنگی می شود

نحیوه ی پیردازش ایین شخصییت هیا و      . کنش های قهرمانان زن پس از قرار گرفتن در شرایط بحرانی جالب و شگفت انگییز اسیت  

 ۀاثر ادبی برای مخاطب رقم زده است، به طوری که می توان گفت طرح اندیشه های خاص دربار عملکرد آن ها دنیایی متفاوت را در

 . زنان باعث ماندگاری آثار شاعر و اقبال عمومی مخاطبان شده است

قهرمانان زن او در دنیای زمینی همه گونه ابتکار عمل را به دست می گیرند، قید . نظامی نقش های اصلی را به زنان می دهد

: 4943بیری،  .)و بندهای اجتماعی را می گسلند، سدهای فرهنگی را زیرپا می گذارند تا رفتار مردان را از پشت پرده ها تغییر دهنید 

در زمان نظامی رابطه ی زن و مرد اغلب به شکل شاه و کنیز بود و شاعر سعی در تغییر این رابطه داشت؛ به همین دلییل، در  ( 464

جسارت نظامی در ایجاد این واژگونگی رفتاری زن و مرد، در افسانه ی بهرام و . در برابر کنیزش زانو می زند افسانه ی گنبد زرد، شاه

در اشکال دیگر این روایت کنیز توسط بهرام کشته می شود؛ اما در حکایت نظیامی، در پاییان، فتنیه، شیاه را     . فتنه نیز رخ داده است

به طور کلی زنان در خمسه، بیا خردمنیدی و   ( 444: 4949زرین کوب،).ا او ازدواج می کندمتنبه می سازد و بهرام با پوزش از وی، ب

 .درایت قادرند شخصیت های مرد را پرورش دهند، بیاموزانند و رشد بخشند و خود نیز به تعالی برسند

 :نظر است مورد (خویشکاری زن در اجتماع) در این حیطه، سه بعد ظاهری، خصوصیات رفتاری و موقعیت اجتماعی
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 : توصیفات ظاهری از جنس زن -1

و  از این رو معشوق در نهاییت زیبیایی اسیت بیدون هییچ کیم      . معشوق در ادبیات سنتی در اوج است و عاشق خاکسار پای او

زن در داستان های قدیم ایرانی بعدها می شکند؛ زیرا اصول داستان نویسی بر پیکیره ی داسیتان    این شکل کلیشه ای شده. کاستی

بودنید و  ( Type)در حالی که در داستان های قدیم توجهی به این جهات نمی شد و تمام شخصیت ها در واقع تییپ  . می راند حکم

شکل ثابتی داشتند و طرح کلی وپیرنگ، در ترسیم چهره ی شخصیت ها نقش نداشت؛ نظامی نییز از ایین قاعیده دور نبیود؛ سیعید      

یش نظامی در بیان ویژگی های قهرمانان آثارش به جانب مطلق سازی و ارائیه ی اسیوه   گرا»: حمیدیان در این باره چنین می نویسد

گونه ای دو گانگی در  (461ی 464: 4919حمیدیان، )« .که ریشه ای سخت استوار در بن مایه های فرهنگی ما دارد...ای مثالی است

کلیشه ای ادبیات کالسیک هستند از سوی دیگیر   کمرباریک و طناز و ۀشخصیت زنان در خمسه مشهود است از سویی همان معشوق

گویا نظامی در عین احترام به شخصیت واالی زن نتوانسته از شیکل کلیشیه ای وظیاهری وی    . زنانی اندیشه ورز،پویا و رشد یافته اند

ظراییف معشیوق    و شاعر برای توصیف  و تصویرگری های عاشقانه ناچار است از ساختن مضامین عاشقانه و پرداختن نکات. رها شود

داستان هایش گزارش هایی نغیز وهنیری از معشیوق ارائیه      ۀاو در پردازش ماجراهای عاشقان. نظامی پر بسامد است که این امر درباره

اما نظامی عالوه بر توجیه  .باید گفت بسیاری از شعرا به شکلی تغزلی، شاعرانه و جذاب به توصیف زیبایی زنان می پردازند. کرده است

 .ن جنبه تالش می کند تا فضاسازی منفی و ناشایست نسبت به این جنس راتغییر دهدبه ای

به طور کلی در ادبیات فارسی معشوقه ها ویژگی های مشابهی دارند؛ همگی کمری باریک با قدی بلند، صورتی چون ماه، موهایی 

از این جنبه، شاعر مانند دیدگاه سنتی .ر کشیده می شوددارند؛ زیرا معشوقه در ناخودآگاه مرد ایرانی یکسان به تصوی... چون کمند و

سیروس شمیسا در توجیه این . شعرا، زن را با کلمات و ترکیبات وصفی و تمثیالت عاشقانه و استعارات گوناگون نشان داده است

ستعاری و به اصطالح پس در توصیف او زبان شعر باید ا. زن مطرح در شعر غنایی در اصل یک ایزدبانوست»: توصیفات می نویسد

در واقع این استعاره ها همان صفات جادویی و آسمانی و . تصویری باشد؛ یعنی از انواع تشبیه و مجاز و استعاره باید استفاده شود

به طور کلی توصیف ( 423: 4914شمیسا، .)یا الگوی نخستینه مطرح می کنند  Prototypeاساطیری ایزدبانوان را به عنوان یک 

در منظومه های »زیرا  ری زیبایی زن ودلبری او در آفرینش فضای لطیف و دلپذیر  منظومه های غنایی جایگاه ویژه ای دارد؛مینیاتو

غنایی، سخن از وصف آن چه در جهان واقعی و طبیعی است نمی رود، بلکه شاعر آن چه را که مطلوب است، به چشم دل می بیند 

هرچند جنبش های فمنیستی این توصیفات از زیبایی زن را در منافات با ( 63: 4911،رزمجو)«.و به زبان عواطف بیان می کند

فرهنگ ایرانی نه تنها در منظومه های غنایی . ارزش دادن به او می دانند؛ اما نباید مالحظات فرهنگی را در این باره ندیده انگاشت

همین زیبایی مجازی است که به کمک توصیف معشوق حقیقی که در اشعار عارفانه نیز از توصیف زیبایی معشوق دور نمی شود و 

خسرو و شیرین، اولین بارقه های عشق در وجود  مثالً در منظومه. عشق ورزی است پس زیبایی در ضمیر ایرانی اولین دلیل. می آید

  :خسرو نسبت به شیرین، با وصف جمال او از زبان شاپور پدید آمد

 به زیر مقنعه صاحب کالهی               پری دختی، پری بگذار، ماهی

 سیه چشمی چو آب زندگانی             شب افروزی  چو مهتاب جوانی     

 دو زنگی بر سر نخلش رطب چین        کشیده قامتی چون نخل سیمین

 ( 31 :4916 ،خنظامی ) 

ر چقدر که خردمند و بادرایت باشند قبیل  یک نکته در تمام شخصیت پردازی های نظامی دیده می شود و آن این که زنان ه

ردمنید و هنرمنید در   اصیال زن زشیتِ خ  .. .آنان شبیه هم هستند از نظر چشم، قد و کمیر و  ۀاز آن باید زیبا باشند و دیگر آن که هم

 .شودخمسه دیده نمی

 :های رفتاری زنانویژگی -9
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به کانون خانواده عشیق میی   . فت زنانه به چشم می خورددر خمسه ی نظامی، زنان بسیار اخالقی هستند و  در رفتار آنان لطا

نظامی زنانی چون شیرین را به گونه ای ترسیم می کند که خواننده متوجه کمال شخصییت آنیان   . ورزند و اسیر هوا و هوس نیستند

ف ایشان است کیه  شخصیت دختران، پاسدار عفا...در دیار شیرین»: سیمای دو زن می نویسد»سعیدی سیرجانی در کتاب . می شود

آنیان از احتیرام وییژه ای    ( 44: 4916سیعیدی سییرجانی،   )« .گویی محتسبی در درون خود دارند و حرمتی بیرای خویشیتن قائلنید   

البته گاهی نیز زنان را از بعد سنتی می نگرد؛ در این شرایط شاعر تحت تیأثیر  . برخوردارند و معنویت در شخصیت آنان موج می زند

 :ماعی استتفکر سنتی و اجت

 چون زن رعنا شده گیسو پرست  آینه و شانه گرفته به دست

 کم زن و کم زن که کم از یک زنی  چند کنی دعوی مردافکنی

 (   43:    4916 ،منظامی )

گاهی نیز با ابیات زن ستیزانه ای روبه رو می شویم که تعداد آن ها بسیار کم است و غالباً از زبان شخصیت های داستان نقل 

پس نمی تواند موضع شاعر را به ما نشان دهد؛ البته درصد بسیار پایینی از توصیفات چنین است و میی تیوان آن را ندییده    . ی شودم

 :انگاشت

 در عهد کم استوار باشد            زن گرنه یکی هزار باشد

 وز هیچ زنی وفا ندیدند  بسیار جفای زن کشیدند

 (444 :4916 ،لنظامی )

اساس کتاب الیف لییل و لیلیه     »: به بی وفایی و مکر زنان در گذشته آن چنان رواج داشته که جالل ستاری می نویسداعتقاد 

 : نظامی در جای دیگر دارد( 43، 4942ستاری، )« .همچون طوطی نامه، سندبادنامه، بر مکر و غدر و خیانت زنان استوار است

 ده یا گور به جای زنکه یا پر          چه خوش گفت جمشید با رایزن

 (231 :4916 ،شنظامی )

به طور کلی، رفتارهای زنان در داستان های خمسه به گونه ای است که با وجود دالوری ها و قهرمانی ها، الگوی زن ایرانیی و  

 .الگوی معشوقه در داستان های غنایی آسیبی نمی بیند و آنان ظرافت های رفتاری خاص جنس زن را دارا هستند

 :خویشکاری اجتماعی زنان -1

حضور آنیان در  . هر گونه مسوولیتی هستند ۀنظامی زن را می ستاید با نقش هایی که در اجتماع به او می سپارد؛ زنان شایست

می توان گفت خویشکاری اجتماعی او در خمسه نمایش  .آن چنان مقبول است که تا اداره حکومت یک کشور پیش رفته اند اجتماع

را دارد و در اغلب داستان های خمسه، با وجود گوناگونی نقش ها ی زنان، یک نکته به چشم میی خیورد و آن ایین    « تهزن فرهیخ»

که، نقش های کلیدی و اساسی را زنان به عهده دارند؛ به طوری که شناخت محور داستانی بدون توجه به جایگاه آنیان مقیدور نمیی    

 و ایین اعتیراض را در هنگیام حملیه     ی زنان و دور از دسترس بودن آنیان معتیرض اسیت   نظامی به پرده نشین»در اسکندرنامه،. باشد

او بیا توصییف طبقیات مختلیف     (. 224: 4914ثیروت، )«اسکندر به رومیان که از دشت قفچاق می گذرد، ضمن داستان بیان می کند

 .اجتماعی از زنان در واقع موقعیت زن شرقی را به نمایش می گذارد

 :ت داریسیاست و حکوم 1-4

مثل مهین بانو و شیرین که هیر دو از  . در خمسه، اکثر نقش های سیاسی و حکومتی زنان مربوط به خاندان های شاهی است

پس این نقش متعلق به یک قشر خاصی می شود و این ویژگی همیه ی  ( 219: 4934متحدین، ).خانواده ی حکمرانان ایرانی هستند

بنیابراین نمیی تیوان    . ی که در سطح کلی جامعه پرورش یافته اند، ازچنین موقعیتی دور هسیتند زنان را در بر نمی گیرد و زنان عاد
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قاعده ی یکسانی برای همه ی شخصیت های زن صادر کرد؛ اما از این جهت که تمام این سیاستمداران زن، شخصیت هیای مثبتیی   

 .  و ابرو خالصه نکرده، ارزشمند است بزمی زن را تنها در چشم وان سراینده منظومهداشته اند، و نظامی به عن

کشور، اخذ حکمت و خردمنیدی در او   انی می نگرد که قدرت های بالقوه رهبری و ادارهنظامی به زن به عنوان موجودی انس»

اشخاص داستانی او همچون مردان در صحنه هیای حکمرانیی و سیاسیت، حکمیت و دانیش، دالوری و جنیگ، عفیت و        ...وجود دارد

. مندی و دادگستری عرض وجود می کنند و در بسیاری موارد به ویژه در عشق و استقامت حتی بر مردان نیز مرجح اندعصمت، خرد

یا نوشابه که اسکندر از او به . بنگرید به حکمرانی شمیرا و شیرین که حکومتشان و رعیت نوازیشان عادالنه تر از خسرو و پرویز است

توجه نظامی به زن در جامعه شناسی آثیار او جیای وییژه ای دارد و بخشیی از سیاسیت      ... آموزد عنوان فرمانروایی حکیم نکته ها می

چنین وضعی در میان حکمای پیشین و بعدی نظامی یعنی خواجه نصییر جیز در موضیع تیدبیر منیزل و بیا       . مدن را در بر می گیرد

حکمرانی زنان در خمسه، داستان نوشابه پادشاه بردع  از نمونه های( 224ی221: 4914ثروت،. )«دیدی تحقیرآلود مالحظه نمی شود

 :وی این گونه توصیف می شود. است

 فرشته منش بلکه فرزانه خوی    قوی رای و روشن دل و نغزگوی

 به خدمت کمربسته هریک چو ماه   پیشگاه          در  بکر زن  هزارش 

 دایبه کدبانویی فارغ از کدخ    سرای  در  رایزن  داشتی زنان 

 (211ی214  :4916 ،شنظامی )

او با همیه  . مملکت خویش، به گونه ای که می توان شهر او را یک آرمانشهر زنان نامید زنی است کاردان و توانا در ادرهنوشابه 

و در پادشیاه   هوشمندی او اسکندر را بیه شیگفتی وامیی دارد   . به عدالت رفتار می کند و افراد در نزد او از حقوق یکسانی برخوردارند

 .جهان جوی و فاتح تأثیری بس عظیم می گذارد

از دیگر حکمرانان الیق و شایسته، مهین بانوست که با توانایی حکومت می کند و نظامی در هنگیام توصییف لیاقیت وی، در      

 :وصف شوی ناکردن مهین بانو و آرامش داشتن وی می گوید

 زندگانی به  شادی می گذارد ندارد شوی و دارد کامرانی

 (43  :4916 ،خنظامی )

این زن بدون کمک مردی به تنهایی قادر است از ارّان تا به ارمین  . این باز تأکیدی است بر نقش مثبت زنان در امر حکومت  

 :حکومت کند

 مقرر گشته بر فرمان آن زن             همه اقلیم ارّان تا به ارمن

 خوانند از بزرگیمهین بانوش              زمردان بیشتر دارد سترگی

 (43 :4916 ،خنظامی )

  :دالوری و قهرمانی 1-1

. نظامی برخی از ویژگی ها را برای زنان بر می شمرد که دیگر شعرا ی بزمی سرا از به کار بیردن چنیین توصییفاتی ابیا دارنید     

ی سینجر سیلجوقی، بیه دادخیواهی می     پیرزنی که در برابر سیلطان  : نمونه ی این زنان قهرمان و شجاع در مخزن االسرار چنین است

 . او انتقاد می کند ایستد و از سیاست های ظالمانه

 دست زد و دامن سنجر گرفت  پیرزنی را ستمی درگرفت

 (34  :4916 ،منظامی )

در این حکایت پیرزن که نماد رعیت است شاه سنجر را خطاب قرار داده و هندوی غارتگر می خواندش در حالی که این شیاه  

 :پیرزن با شجاعت تمام به شاه می گوید.از بزرگترین حکام سلجوقی است؛ سلسله ای که در زمان نظامی هنوز بر سر کار هستند
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 ز تو همه ساله ستم دیده ام  کای ملک آزرم تو کم دیده ام

 (34  :4916 ،منظامی )

 :یادآور می شود نظامی از زبان پیرزن دادخواه داستان ستم عمّال حکومتی را به پادشاه

 زد لگدی چند فراروی من           مست آمده در کوی من شحنه

 (34  :4916 ،منظامی )

 :در جامعه می رودۀ پیرزن با هوشیاری تمام به سراغ مسوول اصلی و ریشه هر نوع فساد و تبا

 تم آزاد نمی بینمتیییوز س           و داد نمی بینمت  وریدا

 از تو به ما بین که چه خواری رسد       اری رسداز ملکان قوت و ی

 کنیۀ شاه نیی چون که تبا       کنیۀ بنده ای و دعوی شا

 (34:  4916 ،منظامی )

حضور شخصیت پیرزن در این داستان بسیار مهم است زیرا پیرزنان از ضعیف ترین اقشار جامعه هستند و در حقیقیت نسیل   

شوند و می توانند یادآور ارزش های فراموش شده انسانی باشند و سنت  های اصیلی چیون   پاسدار اصالت های فرهنگی محسوب می

از ریشیه و جسیتجوی سرمنشیأ بیی     ۀ این پیرزن نیز با تهور و بی باکی و نییز آگیا  . عدالت و مهرورزی پادشاه را به وی گوشزد نمایند

 :پناه جویی دارد و هم متهم دانستن سلطان عدالتی در جامعه دامن اولین شخصیت مملکت را می گیرد که هم مفهوم

 با تو رود روز شمار این شمار                         داد من ای شهریارۀ گر ند

 ( 34: 4916 ،منظامی )

 :یک حکومت  ایده آل را می آورد سلطان نمونهدر پایان حکایت پیرزن چون یک فرد با تجربه است برای 

 مملکت از دادپسندی گرفت           فتدولت ترکان که بلندی گر

 ( 32:  4916 ،منظامی )

در هفت پیکر نیز از زنی یاد می کند فتنه نام که در عین زیبایی، هوشمندی، شجاعت و دالوری، از قدرت بیدنی بیاالیی هیم    

تواننید دفیاع کننید و    بر خالف شخصیت های زن  داستان های بزمی و عاشقانه، که حتی از حقیوق خیود هیم نمیی     . برخوردار است

فتنیه در عیین زیبیایی و طنیازی،     ....( مثیل داسیتان زیبیای خفتیه و    )همیشه باید قهرمان یا شاهزاده ای باشد که آنان را نجات دهد 

گوساله ای را تا وقتی که به گاوی تبدیل می شود، به تنهایی از شصت پایه  باال می برد و این امری است که شگفتی میردان قصیه را   

 .  مراه داردبه ه

 نرم و نازک چو خز و قاقم شاه  طرفه آن شدکه دختریست چو ماه

 آرد این جا گه علف خوردن             گردن   بر  کوه  چو    گاوی  نره 

 که نسازد به هیچ پایه نشست              یکدست  برد  چنان  پایه  شصت

 (446  :4916 ،هنظامی )

 :بک سواری و هنرهای رزمی  آنان چنین یاد می کنددر خسرو و شیرین نیز شاعر در وصف ندیمه ها وکنیزکان شیرین از چا

 سوی شیرین شدند آشوب در سر        دختر                هفتاد آن   ماده   شیر  چو

 به تیر انداختن رستم سواری            فندیاری  اس   هر یکی   مردی به 

 ربودندکه گوی از چنبر گردون            خود چنان چاالک بودند به چوگان 

 طوافی گرد میدان در گرفتند         چوگان بر گرفتند             کام ازگوی و چو 

 شگفتی مانده در چابک سواری            شکاری    شیران   ماده  ملک زان 

 (422 ی424  :4916 ،خنظامی )
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  :خردورزی 1-9

شهوانی مرد کیارکرد دارد، در شیعر نظیامی زن عیالوه بیر      بر خالف جایگاه سنتی زن در ادب کالسیک، که فقط برای ارضای 

اسیر خانه و مطبخ نیسیت؛  . بسیار با شخصیت و  با تدبیر است، مظهر خرد است و درایت و اندیشه. زیبایی از خرد نیز بهره مند است

 . بلکه انسانی است اهل فکر و شخصیت

هفیت شیاهدخت   . واالی داستانی نظامی را بر عهده دارنید  زنان در هفت پیکر نقش راهنما و هدایت کننده ی بهرام شخصیت

به طوری که در پایان می بینیم، پادشیاه پرهیوس   . با افسانه هایی سراسر پند و حکمت شخصیت بهرام را تکامل می بخشند ،گنبدها

آن . ود و به کمال می رسدکه از هفت اقلیم هفت شاهدخت زیبا و اصیل را در نزد خود فرا خوانده بود، لحظه به لحظه متحول می ش

 .چه بهرام را به سوی گنبدها می کشاند، حضور شاهزادگانی خردمند و سخنور است نه معشوقکانی برای عشرت و خوشگذرانی

در هفت پیکر نیز فتنه زنی که قبالً نقل او رفت، با شجاعت تمام با شاه گفت و گو می کند و حتی به او اخیالق میی آمیوزد و    

تأثیر خود قرار می دهد و در پایان داستان بهرام در برابر او تسلیم می شود، از او عذر میی خواهید و بیه او مهیر میی       پادشاه را تحت

این داستان را فردوسی و دیگران به گونه ای نقل کرده اند که پادشاه کنیزک زیباروی را به خاطر کالمی زیر پای اسیبان لگید   . ورزد

پایان داستان، به خاطر اهداف واالی انسانی و ارج نهادن به خرد ورزی زنیان، تغیییری ایجیاد میی     می کند و می کشد، اما نظامی در 

کند و فتنه با ذکاوت می تواند، فرمان قتل خود را به تأخیر بیندازد، تا جایی که بیا آن  هنرنمیایی هیا پادشیاه بیا او بیر سیر صیلح و         

 :ش می خواهدمهربانی می شود و حتی به خاطر خشم خود از کنیزک پوز

 عذر خواهم هزار چندانت             اگرخانه گشت زندانت   : گفت

 من از آن سوختم، تو بر جایی  خودرایی ز   گر زدم  آتشی

 (443 :4916 ،هنظامی )

نید،  از دیگر نمونه های خردورزی زنان که در خمسه فراوان است، زمانی است که اسکندر با نوشابه حاکم بردع  برخورد می ک

 :زنان مثبت نمی اندیشیده و حتی معتقد بوده که زمان، اسکندر دربارهدر آن 

 بود سنگ مردان ترازوشکن         سنگ زن    بود  ترازو  را زنان 

 که آهنگ بی پرده افغان بود        زن آن به که در پرده پنهان بود

 (231 :4916 ،هنظامی )

ا آگاه است، شاه را مهمان می کند و سفره ای شاهانه می گستراند و نیز سفره ای دیگیر  نوشابه که گویی از این کج اندیشی ه

وقتی شاه می خواهد که دست به  خوردنی ها ببرد، نوشابه بیه او   .که در آن چهار کاسه پر از لعل، زر، یاقوت و مروارید قرار می دهد

 :شاه می گوید. می گوید که از این سنگ ها بخور

 طبیعت کجا خواهد این رنگ را ؟  دمی سنگ راچگونه خورد آ

 (234 :4916 ،هنظامی )

 :در پاسخ

 که چون سنگ را در گلو نیست راه      بخندید نوشابه در روی شاه     

 چرا از پی سنگ ناخوردنی              کنیییییی داوری هییییای ناکردنی

 (233:    4916 ،هنظامی )

 :شابه، اسکندر متنبه می شود و می گویدبا این گفته ی عبرت آموز نو

 که ما را به مردی شود رهنمای     هزار آفرین بر زن خوب رای      

 (233  :4916 ،هنظامی )
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غالب زنان در خمسه از لحاظ شخصیتی مستقل و صاحب اراده اند و همین ویژگی به آنان قدرت می دهد کیه بیا هنجارهیای    

اکثر زنیان خمسیه عیالوه بیر خردمنیدی       .و در عین حال ارزش خود را نیز حفظ کند( مانند شیرین) رایج و سنت غالب مبارزه کنند

آن ها هیچ گاه عاطفه و حس زن بودن را در خالل کنش هایشان از دست . شجاعت و فرهیختگی جوهر زنانگی را نیز به همراه دارند

البته زنانگی بیش از حدی نیز دیده نمی شود زیرا این نگرش منجر بیه   .نظامی هیچ زمان با تعصب مردانه به زن ننگریسته. نداده اند

 .فدا شدن نقش واقعی زنان و شخصیت زنانه می شود

 زنان گرایشات زاهدانه 1-1

د هسیتند و از آن  زاهدانه است، برخی از شخصیت های معرفی شده درآن زاه که مخزن االسرار اثری  با زمینهبا توجه به این 

 : و نظامی هم  یکی از حکایات او را به نظم در می آورد. عدویه زنی که تمام عمر با عشق پروردگار زیست عهجمله است راب

 گیسوی خود را بنگر تا چه کرد    رابعه با رابع آن هفیییت مرد

 از هنر بیوه زنی شیییییییرم دار    ای هنر از مردی تو شرمسار

 (43  :4916 ،منظامی )

 :مادین و رمزگرایانهزن در محور ن  -0

سیتم کیار    شیطان صفت و وسوسیه گیر ییا معشیوقه    زن ( 4: نمادین معرفی می شود با سه جنبه «زن»در فرهنگ سمبل ها 

(Femme Fatale)زیبایی خود قهرمیان را میی فریبید؛     این زن بسیار زیباست و به وسیله. که مرد را از راه تکامل منحرف می کند

 Magna)زن ی میادر  ییا ماگنامیاتر     ( 2. از این دسته می باشند... هومر و ، دلیله، سایرن ها در ادیسهاشخصیت هایی چون کلئوپاتر

Mater)این شخصیت به طور مرسوم به تمام کسیانی کیه بیا او در    . که نماد مهد زمین و سمبل باروری، وفور و حاصل خیزی است

مادر طبیعت، میام وطین و   . دیمیتر، از ایزدبانوان، مثالی از اوست همونکهن ن. ارتباط و تماس هستند قوت عاطفی و روحی می بخشد

زن ی معشیوقه ییا آنیمیای ییونگی در       (9.مادر رضاعی ترکیب هایی هستند که حاصل چنین باوری نسبت به این ساحت زنانه اسیت 

اسیتان ییا نویسینده بیه لحیاظ      شخصیت اصلی د. این زن منبع الهام و از نظر معنوی کمال مطلوب است. روانشناسی یا زن سوفیایی

. بئاتریس دانته، لورای پترارک، مارگرییت گوتیه، دئنیا و لیلیی نمونیه هیایی از او هسیتند       . فکری و نه زیبایی تن مجذوب او می شود

 (Cirlot,p. 356) (93ی 96: 4944حسینی،)

ی وی تأکید دارد چرا که احساسات و بر بعد معشوقگ( وسوسه گر، زن ی مادر، زن ی معشوقه  )نظامی از این سه بعد نمادین زن 

 .عواطف که در زن بسیار قوی است در فضای عاشقانه نیرومندتر است و این بر جذابیت آثار او افزوده است

 زن وسوسه گر  0-4

اصطالحی است در ادبیات داستانی که بیه زنیان زیبیایی گفتیه میی      (Femme Fatale)زن وسوسه گر یا افسونگر یا اغواگر 

این شخصییت کیه معمیوالً توانیایی هیای فراانسیانی دارد،       . استفاده از زیبایی وجذابیت های خود مردان را افسون می کند شودکه با

 (Wikipedia).عاشقان خود را در میلی غیر قابل مقاومت فرومی برد وآنان را در موقعیت های خطرناک ومرگ آور قرار می دهد

لیه  چنین تصوری از زن را در شکل زنان محتا ادامه. شیطانی معرفی شده است و زن در غالب فرهنگ ها و حتی ادیان ضعیف

نظامی نیز حضور و نماد این نوع زن وسوسه گر در داستان های هفت پیکر در قالب پریان  دیده میی   در خمسه. در ادبیات می بینیم

نویسنده در رابطه  ( 29ی4: 4931سرکاراتی، . )دپری ها را در اصل دیوزن های خواهش و لذات شهوانی می دانبهمن سرکاراتی . شود

پری تجسم اسطوره ای از ناخودآگیاه جمعیی در نقیش زنانیه ی اوسیت و تلفییق ناخودآگیاه بیا         : ی پری با ناخود آگاه نیز می نویسد

و اغلب به گزنید   در اسطوره های کهن تصویر شده که این هم آغوشی فرجامی شوم دارد( آمیزش زن ایزد یا پری با پهلوان)خودآگاه 

بیا گذشیت زمیان و پیشیرفت دانیش و      . و سرگشتگی و مسخ و گاه مرگ نری ایزد و یا پهلوان که مظهر خودآگاهی است، می انجامید 
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منطق آگاهی بشر از رازهای گیتی مردمان توان اسطوره پردازی را از دست دادند و راه بازتاب ها و تظاهرات ناخودآگاه انیدک انیدک   

ن محققانه، که کامالً با ظهور پری برای قهرمانان در هفت پیکر تناسب دارد، میی تیوا   با توجه به این نوشته(  91ی 26:همان).کم شد

ماهان  با پریانی روبه رو می  ،نقل شده در گنبد فیروزه ای در قسمتی از افسانه. تحلیل نمودگر را شمایی دیگر از زن نمادین وسوسه

 :شود

 ناگه از دور تافت شمعی بیست          گریستمی ن  باغ گرد   تکیه زد

 شاه نو تخت شد عروس پرست          نوعروسان گرفته شمع به دست

 قصبی بر گل و شکر کرده          کرده     دگر   آرایشی هر یک 

 (231ی 236  :4916 ،هنظامی )

 :به خود جلب می کندپریان، توجه او را  سردسته. راب نوشی مشغول می گرددوی با آنان به ش

 نازیننی چو صد هزار نگار       لعبتی دید چون شکفته بهار

 ...در میان گالب و قند بود       رخ چو سیبی که دلپسند بود

 :وقتی ماهان به لطف  پروردگار توانست درون او را ببیند

 آفریده ز خشم های خدای  دید عفریتی از دهن تا پای

 ...کاژدها کس ندید چندانی  یندندا    گراز گاو میشی، 

 (264  :4916 ،هنظامی )

قهرمیان داسیتان    بودن و توکل کردن به خیدا و توبیه  مثبت  پریان به عفریته ها نتیجه( transformation)این پیکرگردانی

سیت کیه چیرا ایین     اما با توجه به موضوع تحقییق حاضیر آن چیه اهمییت دارد آن ا    . است، و در واقع حقیقت را به او نشان می دهد

تفکر سنتی و اسطوره ای منفی راجع به زن باشد که مرد را از راه  آیند؟ ممکن است این مسأله نتیجهموجودات  به شکل زن در می 

سییروس  . اسطوره ای آن را در ادیان مختلف میی تیوان دیید    نظیر ماجرای حوا و آدم که ریشه درست باز می دارد و فریب می دهد؛

اساساً در باورها و اعتقادات و روایات ها چنین است و حتی این بحث به آغاز آفرینش می رسد کیه حیوا باعیث    »:تشمیسا معتقد اس

پس در ناخودآگاه مرد ایرانی زن مظهر وسوسه و حیله است و در داستان هیای نظیامی   (  994: 4914شمیسا،)«.هبوط آدم می شود

 .د که زن هستند؛ زنانی عفریتههم، قهرمان که مرد است، توسط افرادی گمراه می شو

و به طور کلی ییادکرد منفیی از   . نظامی در کل خمسه تنها در همین قسمت هفت پیکر از چنین زنان افسونگری یاد می کند

 .زن در خمسه زیاد نیست و در مواردی هم که دیده می شود غالبا از زبان شخصیت هاست که در فضای داستانی بیان می شود

: رزن ـ ماد  0-1

زنان در بررسی اساطیر بیش از سایر نقش ها اهمیت دارد؛ زیرا در گذشته حضور خیدایان مؤنیث و نقیش     این نقش رمزوارانه

بانو خدای اولیه نه فقط به نام مادر تمام انسان ها که هم چون مادر تمام موجودات زنده پذیرفته »آنان در هستی به گونه ای بود که 

این نقش مهم در منظومه های نظامی به دلیل ماهیت غنایی و دراماتیک آثارش چندان قابل توجیه  ( 14: 4914الهیجی، )« .می شد

نمونه های این نقش زنانه را در ابتدا با گفته ی شاعر درباره ی مادرش شروع می کنییم، آن  . نیست و موارد اندکی مالحظه می شود

 :جا که می گوید

 پیش من مردمادر صفتانه  گر مادر من رئیسه ی کرد

 تا پیش من آردش به فریاد؟ از البه گری کرا کنم یاد

 (43  :4916 ،لنظامی )
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وصیاً آن  جیالبی را بیرای شییرین ایفیا میی کنید؛ مخص       نقش مادرانه( عمه شیرین)خسرو وشیرین نیز مهین بانو  در منظومه

 .وی می خواهد که پاکدامن بماند خسرو می شود؛ مادرانه بر این عشق می گرید و از قسمتی که  شیرین فریفته

در پایان هنگام مرگ با شیرین که در غم عشق خسرو گرفتار بود، سخنانی گفت که نظامی بیه زیبیایی آن را توصییف نمیوده      

 :است

 بدان تا نشکند ماه شب افروز  مهین بانو دلش دادی شب و روز

 که پیشت مرد خواهد مادر پیر  که برگیر  دادش  کلید گنج ها

 (416  :4916 ،خنظامی )

در این لحظات، به شکلی مادرانه و دلسوزانه به شیرین توصیه هایی کرد که نه تنها برای شیرین به عنوان یک جوان که برای 

این سخنان هم میزان خردمندی مهین بانو را نشان میی دهید و هیم مادرانیه     . هر کسی از نظر اخالقی و حکمی می تواند مؤثر باشد

 . است

زیرا . مادرانه به خاطر اهمیت فردیت زن تأکید چندانی بر این نقش ندارد با وجود توانایی بر توصیف رابطهبه طور کلی نظامی 

و سعی دارد نقش هایی بیه او بسیپارد تیا زن بتوانید ایین      . او زن را به عنوان یک جنس مستقل در کنار جنس مرد در نظر می گیرد

 . حضور مستقل را حفظ کند

کیه باعیث سسیتی    . از این رو در خمسه هیچ گونه روابط نامشروع دیده نمی شود. ازدواج ارزش قائل است ی برای مقولهنظام

ازدواج احترام می گذارد و آن را امری پویا و تعالی بخش می داند اما از این مقوله به تولیید نسیل    او به مقوله. یان خانواده می شودبن

نمی شود بلکه زنان آزادند تا خود ۀ مولی و طبیعی زنان که همان زاییدن و پرورش نوزاد است توجندارد در خمسه به نقش معۀ توج

 .را بشناسند و با خرد و منطق و عاطفه راه خود را انتخاب کنند

هر چند نظامی هم مادر را منبع مهر و عاطفه می داند و خود درتوصیف پرتکریم مادرش ایین امیررا نشیان داده وبیه طیور       

برای مهر مادری ارزش قائل است اما از کنش های زنانه درصدکمی به نقش های مادرانه اختصاص داده شده است مثل توصیف  کلی

رفتار های مادر لیلی و نیز مادر مجنون؛ اما چون قصد شاعر نشان دادن صفات عالی انسانی به شکل فیردی و خیاص در ایین جینس     

درکل عشق میادری در خمسیه کیم رنیگ     . م مادری عملکردش را مورد بررسی قرار دهداست سعی کرده است بدون اتصاف او به مقا

 .است و نمونه های موجود در برابر عشق زن به مردقابل توجه نیست

 :زن ـ معشوقه 0-9

و در شعر او معشوق هیم وجیه معنیوی دارد    . با توجه به ماهیت غنایی اشعار نظامی، این وجه رازآمیز زنان بسیار اهمیت دارد

هم مادی؛ یعنی او فقط در توصیف عشق مادی و زیبایی های جسمانی غرق نشده، بلکه به هر دو وجه اهمییت میی دهید و قهرمیان     

داستان تنها در طلب زیبایی های ظاهری معشوق نیست؛ بلکه تقدسی در این عشق وجود دارد که ناشی از جذابیت های معنیوی آن  

اساطیری بودن معشوق تا ظهیور ادبییات   »اطیری معشوق در ادبیات سنتی هم توجه داشت؛ زیرا البته باید به وجه آرمانی و اس. است

: 4962شمیسیا، )«.جدید بر شعر فارسی حاکم بود وتنها در دوران معاصر بود که گاهی صورت معشوق به صیورت چهیره نمیوده شید    

در ادبییات کالسییک   . رانی را بیه نمیایش میی گیذارد    نظامی با به تصویر کشیدن این معشوق اسطوره ای نمایی دیگر از زن ای( 233

فارسی که حتی به زبان بر آوردن نام معشوق حالت تابویی داشت و چندان رایج نبود و اکثر شعرا از معشوقی مبهم و ذهنی ییاد میی   

  .می برد کردند؛ نظامی با شجاعت و آگاهی بدون این که از شکوه و رازآمیز بودن معشوق کم شود، از همسرش آفاق نام

ایین دو شخصییت دارای   . در قهرمانانِ زنِ داستان هایِ نظامی، لیلیی و شییرین هسیتند   « زن ی معشوقه  »بهترین نمونه های 

به طور کلی . اخالقی هستند و بر خالف معاشیق منفعل سده های قبل در ادبیات، قادرند عشاق خود را متحول کنند صفات برجسته

شییرین در تکامیل شخصییتی    معشوقه باعث تکامل مردانند؛ لیلی، مجنون را به اوج عشق میی رسیاند و   در آثار نظامی زنان در مقام 

. را از شاهی هوس باره به پادشاهی با درایت و عاشیق تبیدیل میی کنید     خسرو چه از نظر اخالقی و چه حکومت داری تأثیر دارد و او
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ی عامیانه در هم آمیخته و نظامی تالش کرده تا تصویری روشن متفیاوت  روایت این دو قهرمان زن در دل تاریخ با افسانه و روایت ها

در واقع این زنان با نقش هایی که می آفرینند، ذهنیت و افکار و عواطیف شیاعر را عینییت    . های خود ارائه دهدو متناسب با خواست

. خاص نگرش وی را نمایان می سازند یوهتاریخی و پردازش آن ها به ش می بخشند و انتخاب شخصیت های داستانی و اسطوره ای و

اگر شاعر شخصیت های تاریخی را بدون دخل و تصرف هنری معرفی کند، باعث خشکی و بستگی فضای داستانی می شود در حالی 

آنِ خودش می کند که نشیان   که دخالت وی به ژرف ساخت اثرش تازگی و سیالیت می بخشد و قابلیت هنری شاعر، شخصیت را از

 .نوعی ساختارشکنی در روایت نیز می باشد دهنده

عمیق شاعر و تفکرات عظیم و هنرمندانه اش می باشد که تا سیالیانی دراز آشینایان ایین     جذابیت شعر نظامی در گرو عاطفه

نیگ  حضیور پرر . او با استفاده از فضای غنایی شعرش معاشیقی آرمانی را به نمیایش میی گیذارد   . وادی را به خود مشغول کرده است

می توان گفت زنان توصیف شیده  . عشق و زن است ودآگاه شاعر و دیدگاه وی دربارهناخ در داستان های خمسه نشان دهنده معشوق

در منظومه های نظامی همان آنیمای درون شاعر است که در ذهن و ضمیر وی نهان است و وقتی شیاعر در دنییای خییالی خیویش     

زنانی که منبع آرامشند و روان مرد را هدایت می کننید و شیاعر   . ل به تکامل و تعالی داردغرق می شود نشان می دهد که همواره می

نیز شیوه توصیف شاعر به گونه ۀ گا.و روشنی می رسدۀ به عنوان اولین برخورد کننده با این تجربه های درونی بیش از دیگران به آگا

هم ذات پنداری شاعر را با قهرمان زن حیس کنید و ایین، گونیه ای     ای است که مخاطب می تواند در آن فضای دراماتیک و نمایشی 

داستان برای نظامی تنهیا  . سنت شکنی در باورهاست که به تدریج منجر به نگرشی جدید به هستی و ظهور فضایی متفاوت می شود

 .بستری است برای نمایش من ِ درونی خود که در پرتو خیال پردازی وی ترسیم می شود

نظیامی   ی متولد نمی شود و زنان در خمسیه عاشقانه در خمسه آن است که از این ازدواج ها فرزند ر این رابطهنکته ی مهم د

ازدواج، نفیس   انگییزه . ن  باردار دیده نمی شودبرای تولید مثل و زایش عشق ورزی نمی کنند و در شخصیت های داستانی خمسه، ز

در اغلیب منظومیه هیای عاشیقانه در ادبییات      . در برخی از آیین هیای عرفیانی  مانند ازدواج های جادویی . عشق بین زن و مرد است

امیا در   .تنها هنیر زن زیبیایی وعشیوه گیری اسیت     . کالسیک فارسی زن معشوقی است عشوه گر و طناز و عاشق خاکسار پای اوست

دارند و خواننده می  درعشق ورزیمنظومه های نظامی زنان هم عاشق می شوند و هم معشوقندآن ها آگاه و هوشیارند و نقش فعالی 

زنان حق دارند عالوه بر معشوق بیودن  تواند در سیر داستان تکامل و رشد قهرمان زن را در نتیجه عشق بداند؛ چرا که از نظر نظامی 

یین رو  از ا.عاشق هم باشند این نکته با حقوقی که زنان امروز برای خود می خواهند تناسب دارد زنیانی مسیتقل در عشیق و زنیدگی    

جهان بینی شاعر و ذهنیت او در این  سه پررنگ نیست و این نشان دهندهنقش هایی چون دختر، همسر و مادر بودن چندان در خم

 .باره است

 نتیجه گیری 

خیود  ( Lived experiences) بیه زیسیته  تجر ه زن و عشق را تا حدودی نتیجهی توان دیدگاه مثبت نظامی دربارم -4

 .دانست « آفاق»شاعر با همسرش 
 . نظامی، از فضای کلی فرهنگ ایرانی، برتر است ی جایگاه زنان در خمسه

قطعاً چنین نیست و فقیط   ،کند قعیت زن شرقی در قرن شش را ترسیمی  این مطلب که آیا بررسی اشعار نظامی می تواند مو

ه عنوان نه تحقیقات مورد توجه است که شاعر باما از این جهت این گو. برخی از نمودهای فرهنگی آن جامعه را به نمایش می گذارد

 . زنان و حقوق آنان چنین تصوراتی دارد جنس مذکر و قشر فرهیخته جامعه درباره

 وجود ابیات زن ستیزانه و برخی نقش های کلیشه ای مانع از آن می شود که دیدگاه هیای شیاعر را کیامالً منفیک از     -2

با این حال، می توان گفت الگوی زن ایرانی در ذهن شاعر، متفاوت بیا  . مزنان بدانی فضای فکری فرهنگ ایرانی درباره

 .سایر شعرا و مستقل تر از آنان است
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ه های فمنیستی را به ی نگارنده با وجود تأکید برتفکرات روشنفکرانه ی نظامی، انتظار هر گونه یکسانی بین نظرات شاعر و اید

 .انتظاری را از شاعر قرن ششمی بیهوده می انگارد و اصوالً چنین. زمانی رد می کند دلیل فاصله

مهم آن که در این آثار، در توصیف قهرمانی ها، خردورزی هیا و شیجاعت هیای زنانیه هرگیز زنیانگی و لطافیت رفتیار          ی نکته

 . شخصیت های مؤنث، تحت الشعاع  قرار نمی گیرد

فته است، وجود شاعران  روشنفکری چون نظامی، در از آن جا که اندیشه های زن ستیزانه در فرهنگ و ادبیات ما نه   -9

 .تعدیل این اندیشه ها و حذف جنبه های منفی بسیار مؤثر است

در اغلب منظومه های عاشقانه در ادبیات کالسیک فارسی زن معشوقی است عشوه گر و طناز و عاشیق خاکسیار پیای     -4

ظامی زنان هم عاشق می شوند و هم معشیوقندآن  در منظومه های ن .اوست  و تنها هنر زن زیبایی و عشوه گری است

 .ها آگاه و هوشیارند

در شیعر  . رایج مردساالرانه که زنان فقط وسوسه گر ومادر هستند و در این دو بعد جلوه گر می شوند بر خالف عقیده -3

 .نظامی مقام معشوقگی برتر است و برجسته تر

بتکار وخالقیت شاعر و مصداق تاریخی دقیقی بیرای آن  هر چند منظومه های نظامی آثاری هنری هستند و محصول ا -6

 .آن باشد ۀنمی توان یافت اما می تواند به عنوان یک اثر ادبی نشانگر سطح فرهنگی جامعه و تمنیات افراد فرهیخت

های خمسه حضور پررنگ زنان دیده می شود و مخاطب نه تنهیا هرگیز نمیی توانید حضیور زنیان را       در اغلب داستان -1

حتیی در برخیی داسیتان هیا     . این حضور خیلی مهم است.ینگارد که شأن و منزلت آنان را همواره در می یابدنادیده ب

وی نقش های برجسته ای نظامی به زنان می دهد ومیدتی طیوالنی در   . کنش های داستانی حول محور زن می گردد

باید گفت . ن مخاطب کمک می کندبخش های مختلف داستان دیده می شوند این امر به تثبیت موقعیت آنان در ذه

 .کمتر شاعری توانسته چنین نقش های جاودانی برای زنان بیافریند

 .ی زن در مقام معشوق در نظر نظامی برجسته ترین نقشی است که به فردیت وی کمک می کند
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 جایگاه حکیم عمر خیام در روسیه
 مهناز نوروزی

 طباییت علمی دانشگاه عالمه طبااستادیار، عضو هیئ

 چکیده

های محققان و مترجمان روسی از دیرباز تأثیر  امروزه زبان و ادبیات فارسی جایگاه ویژه و ارزشمندی در روسیه دارد که تالش

روسیه در  گویترین شاعر پارسی محبوبادبیات فارسی در روسیه با نام حکیم عمر خیام نیشابوری، . بسزایی در این امر داشته است

در این مقاله سعی شده است تا با . گذرد اش می اکنون بیش از صد و بیست سال از اولین ترجمه روسی رباعیاتو  هم آمیخته است

 .ها و تحقیقات انجام شده درباره عمر خیام جایگاه این شاعر برجسته در روسیه نمایانده شود مروری بر ترجمه

 .سیشنا خیام، ادبیات فارسی، ترجمه، روسیه، خیام: هاکلیدواژه

 مقدمه

اند و هنوز بعد از  ویژه سرزمین روسیه شناخته شده شاعران و ادیبان کالسیک زبان پارسی از دیرباز در سراسر جهان و به

های دیگری چون انگلیسی، فرانسه، آلمانی و غیره به همه  های ایشان چه از زبان فارسی و چه از زبان ها شعرها و حکایت گذشت قرن

میخائیل میخائیلوف، منتقد روس، بر این عقیده . گیرد شود و در اختیار خوانندگان قرار می ویژه روسی ترجمه می های دنیا و به زبان

ای را به زبان ملی و حوزه  دهد و عناصر تازه است که آشنایی با نویسندگان کالسیک ملل مختلف، گستره ذهنی قومی را افزایش می

سوی پیشرفت و تحول  المللی یکی از مؤثرترین عوامل برانگیختن انسان به ارتباط بین بر این اساس،. کند فکری یک ملت وارد می

توان ادعا نمود که ادبیات و فرهنگ یک ملت بدون حضور ادبیات و فرهنگ ملت  بنابراین، می(. Михайлов,1958:48)است 

ها را غنا بخشیده و به  ات است که زبان و ادب ملتهمین ارتباطات ادبی و فرهنگی و همین تأثیرات و تأثر. دیگر رنگ و بویی ندارد

 .بخشد حال، جهانی می ها هویتی اصیل و بومی و درعین آن

الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری، شاعر، فیلسوف، ریاضیدان و منجم مشهور ایرانی که در اواخر قرن  حکیم غیاث

سته است، بیش از آنکه به عنوان یک دانشمند در جهان شناخته شده باشد، پنجم و اوایل قرن ششم در دوره سلجوقیان می زی

های عامیانه خود نیز  این شهرت در روسیه تا بدانجاست که مردم در صحبت. دلیل رباعیات افسونگرش به شهرت رسیده است به

 .جویند گاهی از رباعیات حکیم نیشابوری بهره می

وری کوتاه بر پیشینه تاریخی ظهور و گسترش زبان و ادب فارسی در روسیه و نیز در این مقاله سعی بر آن است تا با مر

زمین،  های صورت گرفته توسط ایرانشناسان و مترجمان برجسته روسی به جایگاه شاعر بزرگ ایرانکنکاشی در مطالعات و ترجمه

نگارش این مقاله بپردازد، استقبال گسترده آنچه نگارنده را بر آن داشت تا به . حکیم عمر خیام نزد مردمان روس پی ببریم

خوانندگان روس از رباعیات خیام است که تقریبا از آغاز ظهور زبان و ادبیات کالسیک فارسی در این سرزمین حائز اهمیت بوده 

ایرانی نظیر های نویسندگان روسی دیده شده است که کتاب شعرای بزرگ  ها و خودزندگینامه ها، نامه نوشته بارها در دست. است

تا کنون . اند حافظ و سعدی و فردوسی در کتابخانه شخصی ایشان و حتی اجدادشان وجود داشته و آن را میراثی ارزشمند برشمرده

 .اند، اما حق مطلب همچنان ادا نشده است طور جسته گریخته به این موضوع پرداخته مقاالتی به

منه آگاهی محققان و پژوهشگران درباره میزان عالقه خوانندگان و ادبای به طور کلی، هدف از انجام این تحقیق، گسترش دا

ای خاص آثار زیادی از ادبیات و شعر کالسیک ایران روس به شخصیت حکیم عمر خیام و نیز فعالیت مترجمانی است که در دوره

های مسکو میدانی مؤلف، مراجعه به کتابخانه مطلب حاضر به واسطه تحقیقات. اندویژه رباعیات خیام را به زبان روسی ترجمه کرده به

های اینترنتی مراکز مختلف ترجمه و ایرانشناسی در روسیه و های دانشگاهی ایران، پایگاه ها، کتابخانه های موجود در آنو فهرست

 .همچنین مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه در ایران و روسیه به نگارش درآمده است

 یبحث و بررس

مرز ریشه در روابط سیاسی و اقتصادی و بازرگانی روزگاران  روابط ادبی و فرهنگی ایران و روسیه دو کشور همسایه و هم

نه تنها ادامه  4341های تاریخ پس از انقالب اکتبر  ها و بلندی بسیار دور، از زمان روسیه تزاری دارد که بعدها در گذر زمان و پستی
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تر رو به فزونی نهاد و رنگ و بوی علمی نیز به خود  تر و وسیع یرات و اصالحات گسترده به صورت عمیقیافت، بلکه با ایجاد تغی

از سویی وجود . توان فرهنگ آن را از فرهنگ ایرانی دور دانست فرهنگ شرقی در سرزمین روسیه از دیرباز جوالن داده و نمی. گرفت

ی در آن، بیش از پیش بر غنای روابط فرهنگی و اجتماعی ایران و روسیه افزوده مسلمانان بیشمار در این کشور و نفوذ فرهنگ اسالم

 . است

 ظهور و گسترش زبان فارسی در روسیه

های فارسی، فارسی  های ایرانی از جمله زبان های بزرگ روسیه از دیرباز مراکز خاصی برای آموزش و ترویج زبان در دانشگاه

های ایرانی وجود داشته است که بسیاری از آنان همچنان  های مرتبط با زبان و دیگر شاخهدری، تاجیک، پشتو، سانسکریت، سغدی 

مراکز مختلفی به امر آموزش زبان فارسی و حفظ میراث ادبیات فارسی همت گماردند که از میان . دهند به فعالیت خود ادامه می

 .اهمیت بسیاری دارند پتربورگ شرقی دانشگاه سن های دانشکده زبان، موزه ارمیتاژ، موزه آسیایی آکادمی علومها  آن

آن زمان که تاجران و . گردد پیشینه آشنایی با زبان فارسی و سپس آثار ادبی آن در روسیه به قرن پانزدهم میالدی بازمی

بردند و با نگارش آثار شاعران و نویسندگان فارسی را با خود به روسیه می 2و فدوت کوتاف 4سیاحان روسی مانند آفاناسی نیکیتین

گاه  وآمدهای گاه و بی آن زمان که رفت. داشتند تدریج در جهت گسترش زبان فارسی در روسیه گام برمی های خود به سفرنامه

. های بعدی شدت یافت این روند در قرن. زد ها بر گسترش روابط دامن می های اجتماعی و مأموران دولتی و دیپلمات شخصیت

های  شامل مشاهدات و خاطرات او از سفر به قفقاز، ایران مرکزی و هند در سال« سفر به سه دریا»یتین با نام سفرنامه آفاناسی نیک

نوشته این اثر تا آغاز قرن نوزدهم  جالب آنجاست که دست. م است و چندان از جنبه علمی و تخصصی برخوردار نیست4412تا4466

های  ترین واسطه ط قرن شانزدهم میالدی تا عهد پتر کبیر، مترجمان تاتار مهماز اواس»قابل ذکر است که . ناشناخته مانده بود

شروع به یادگیری زبان فارسی کردند، ولی عده کسانی که به این  4641ها در دهه  روس. برقراری ارتباط میان این دو کشور بودند

ها در بازرگانی با ایران یافتند و طبعا به  ود روستری از خ ها نقش مهم در قرن هجدهم، ارمنی. کار همت بسته بودند، اندک بود

 (.913:4964اتکین،)« عنوان واسطه شناسایی و منبع اطالعات درباره ایران نیز اهمیت پیدا کردند

در روسیه با توسعه مرزهای جغرافیایی و گسترش روابط سیاسی و فرهنگی و بازرگانی با ایران بیش از پیش به وجود افراد 

های آشنا ساختن  آن طور که در اسناد و متون تاریخی آمده است تالش»به زبان فارسی احساس نیاز شد و  آشنا و مسلط

 (.94:4931ایوانف،)« خوانندگان روسی با فرهنگ و ادب فارسی در روسیه از قرن هفدهم آغاز شده است

در تاریخ آمده است که پتر کبیر در . ردبنا بر شواهد و اسناد موجود، آشنایی جدی با زبان فارسی در قرن هجدهم رقم خو

عنوان مترجم برایش کار کنند که البته  فرستد تا زبان فارسی بیاموزند و بعدها به م پنج نفر از افرادش را به ایران می4146سال 

ه پتر کبیر و م در دور4146اولین ترجمه قرآن به زبان روسی نیز به سال . برخی از مورخان بر صحت و سقم این مطلب شک دارند

نخست کتاب »دارد که  شناس برجسته روسی با تأکید بیان می کراچکوفسکی شرق. 9به همت مترجمی ناشناس انجام گرفته است

« طور کامل آشنایی داشتند هایی بودند که اجداد ما در قرن هجدهم با آن به تنها کتاب هزار و یکشبقرآن کریم و سپس کتاب ادبی 

(Крачковский,1957:14 .)م به 4129م و 4122های  های خود در سال ها و لشگرکشی پتر کبیر در راستای کشورگشایی

های شرقی از جمله فارسی را به  در این زمان، شخصی به نام دمیتری کانتمیر همراه وی بود که زبان. سرزمین پارس رسیده است

. ر آن دوران او مشاور رسمی و اصلی پترکبیر در مسائل شرق بودد. کانتمیر اهل مولداوی بود و نیاکان اسالو داشت. دانست خوبی می

. حتی گفته شده است که کانتمیر در زمان لشگرکشی حروف چاپی عربی و فارسی را برای چاپخانه مخصوص پتر تهیه کرده بود

ا در همان زمان تزار بزرگ روس گوی. پیش از همه در این چاپخانه، بیانیه پتر کبیر خطاب به مردم قفقاز و پارس به چاپ رسیده بود

 .های کانتمیر از شاعران پارسی آشنا شده است با ترجمه
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های شهرهایی چون مسکو،  زبانان در دانشگاه های قرن نوزدهم تدریس زبان فارسی برای روسی در نخستین سال

های شرقی جزو دروس نار سایر زباندر اوایل قرن نوزدهم بود که زبان فارسی در ک». پترزبورگ، قازان و خارکوف آغاز شد سن

پتربورگ م در دانشگاه سن4443م در دانشگاه مسکو و از 4444م در دانشگاه غازان، از 4411دانشگاهی قرار داده شد و از سال 

پتربورگ م در دانشگاه سن4444اولین مرکز رسمی و آکادمیک آموزش زبان فارسی در (. 241:4931کوالگینا،)« شدتدریس می

های شرقی و از  م تدریس زبان4444، ایرانشناس برجسته روس، در سال (4313-4339) 4پروفسور الکسی بولدیرف. یس شدتأس

م مجموعه متون فارسی را به 4426او در سال . م رئیس این دانشگاه شد4442جمله فارسی را در دانشگاه مسکو آغاز کرد و در سال 

او در این سال مجموعه دو . گرفت کرد که تا اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار می عنوان کتاب درسی آموزش زبان فارسی تدوین

 .جلدی آثار برگزیده ادبیات فارسی را نیز تألیف کرد که جلد دوم آن مربوط به دستور زبان و فرهنگ فارسی بود

تاریخ مطالعه شرق در اروپا و  شناس و ایرانشناس مشهور روسی در کتابش با نام ، شرق(م4463-4391)واسیلی بارتولد 
های عربی و فارسی و ترکی در روسیه مربوط است به عمر  پیشرفت تدریس و تعلم زبان»: گوید در این رابطه می( م4323) روسیه

و استاد ( م4441تا4422از)پترزبورگ  و استاد سنکوفسکی در سن( م4491تا4444از سنه )دور و دراز استاد بولدیرف در مسکو 

های درسی در زبان و  آقای بولدیرف نخستین مؤلف کتاب(. م4411تا4443م و در پتربورگ از4443تا4426در قازان از)بک  کاظم

شد و تقریبا تمام مستشرقین روسی نسل معاصر  های روسی تدریس می ادب عربی و فارسی است که تا اواخر قرن نوزدهم در دانشگاه

 (.266:4996،نیکیتین)« اند شاگردان این سه نفر معلم

م 4429عالوه بر فعالیت چنین دانشمندانی در مراکز آموزش عالی آن زمان روسیه، وزارت امور خارجه این کشور نیز در سال 

ای  یکی از محققین برجسته. ویژه فارسی تدوین کرد های شرقی به شناسی و آموزش زبان ای خاص را در راستای مطالعات شرق برنامه

م به ریاست بخش آموزشی 4313بود که در سال ( م4434-4344)ارجه نیز تعلق داشت والنتین ژوکوفسکی که به وزارت امور خ

در ایران بود و حاصل مطالعات و تحقیقات خود در زبان و ادبیات فارسی را ( م4449-4446)او به مدت سه سال . وزارتخانه رسید

و زبانشناسان و مدرسان زیادی به امر آموزش زبان و ادبیات فارسی  از آن زمان تاکنون دانشمندان. بعدها در شوروی منتشر کرد

 .طور مفصل بدان پرداخت توان در سخنی دیگر به گنجد و می ها در این مقال نمی اند که وصف همۀ آن همت گماشته

یتوی آسیا و آفریقا در قرن حاضر زبان و ادبیات فارسی طرفداران زیادی در روسیه دارد و در مراکز آموزش عالی مانند انست

یافته  های استقالل های روسیه و جمهوری در بسیاری از دانشگاه. شود است، تدریس می.( او.گ.ام)که وابسته به دانشگاه دولتی مسکو 

هر ساله . شوند التحصیالن این رشته به جرگۀ محققان این رشته در روسیه افزوده می زبان و ادب فارسی تدریس شده و ساالنه فارغ

وابسته به سفارت . ا.ا.المپیاد زبان فارسی برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی کشور روسیه در مسکو و به همت رایزنی فرهنگی ج

هر . شود شود و به برگزیدگان این المپیاد، سفر به ایران و جوایز نفیس و تندیس ویژۀ فردوسی اهدا می ایران در مسکو برگزار می

. سال گذشته یازدهمین دوره این المپیاد برگزار شد. کنند یادی از سراسر روسیه در این المپیاد شرکت میکنندگان ز ساله شرکت

دویست ساله ( ه ش4931)م 2144م آغاز شده بود در سال 4443پترزبورگ که از سال  آموزش و تدریس زبان فارسی در سن

 .اری زبان فارسی در این سرزمین استتر از آن ماندگ دهندۀ عمق نفوذ و مهم شود و این خود نشان می

 ترجمه آثار ادبی فارسی در روسیه

غرب و در کتاب  2نیکالی کنراد. ای در گسترش زبان و ادب فارسی در روسیه داشته است شک، نقش مهم و ارزنده ترجمه، بی
و زبان ملتی دیگر سخن گفته های نفوذ فرهنگ و زبان یک ملت به فرهنگ که شامل مجموعۀ مقاالت وی است درباره شیوه شرق

ترجمه بنا به ضرورت نمود و وجه زبانی کامال جدید و مشخصی را ارائه »به عقیده او . داندها را ترجمه میاست و یکی از این شیوه

انه در این صورت، ترجمه یکی از ابزارهای تجدید سالح خالق... یابدکم موجودیت میشکل برای آن ملت کم دهد، و اثر بدینمی

 (.Конрад, 1972:324)« رودنویسنده است و برای خواننده هم یکی از ابزارهای تغییر و دگرگونی درک او از واقعیت به شمار می
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پتربورگ با نام سالتیکوف شدرین دو در کتابخانه دولتی سن»: نویسد بولدیرف درباره ترجمه آثار ادبی فارسی در روسیه می

شوند که به اواخر قرن هفدهم تعلق دارند و حاوی چند قطعه شعر از گلستان و بوستان اری مینسخه خطی به زبان روسی نگهد

نام مترجم ذکر نشده و این نسخه خطی در . روندهای روسی ادبیات فارسی به شمار می سعدی شیرازی هستند که نخستین ترجمه

تند که عالقه به ادبیات فارسی در روسیه به دوران قبل از پتر ها بیانگر این مطلب هسبا این حال ترجمه. جایی انتشار نیافته است

از همان زمان آشنایی با ایران بوجود آمد و برای هنر ایرانی ارزش زیادی قائل بودند، اما روابط فرهنگی ایران و . گردد کبیر باز می

 (.44:4924بولدیرف، )« روسیه از دوران پتر کبیر بنیان گذاشته شد

رفته  رفته. ش زبان فارسی در روسیه تزاری در نیمۀ دوم قرن هجدهم عالقه به ادب پارسی نیز بیشتر شدهمزمان با گستر

های سعدی از  م اولین ترجمه بخشی از اشعار و حکایت4134در سال . کتاب اوستا، اشعار حافظ و سعدی و فردوسی ترجمه شدند

را از مجموعه اشعار سعدی ترجمه  گمراهیو  شاه جوانز پاول لووف م نی4414در سال . همت کاتلنیتسکی چاپ شد زبان فرانسه به

 گلستانهایی به زبان روسی از چند باب  شدرین در اوایل قرن هفدهم ترجمه البته بر اساس اسناد موجود در کتابخانه سالتیکوف. کرد

 .ها شناخته شده نیست سعدی موجود است که مترجم آن

. ویژه فرهنگ پارسی شدت گرفت به مفاهیم دینی و مذهبی مسلمانان و فرهنگ شرق به در زمان حکومت کاترین دوم عالقه

کاترین دوم یا کاترین کبیر زنی باهوش و قدرتمند بود که عالقه زیادی به مطالعه و معاشرت با بزرگان علم و ادب و مکاتبه با ایشان 

ملکه روسیه قطعاتی از سعدی را به زبان روسی برگرداند که م یعنی اواخر قرن هجدهم یکی از شعرای دربار 4136در سال . داشت

سعدی که دیرتر ترجمه و  گلستانبرخی اشعار »: نویسد بولدیرف در این باره می. بسیار موردتوجه محافل ادبی آن زمان قرار گرفت

ورود اسکندر به )امی گنجوی نظ اسکندرنامهم بخشی از 4494در سال ... م منتشر شده بودند، به آن دوران تعلق دارند4136در 

های فارسی خود را معموال با بود که ترجمه( 4414-4411) 4انتشار یافت که ترجمه آن متعلق به دمیتری آزنابیشین( دشت قپچاق

 .های بعد کم و بیش ادامه یافت روند ترجمه از آثار ادبی فارسی در قرن(. 44:4924بولدیرف، )« رساندبه چاپ می دل برادرتخلص 

ها با میراث ماندگار شعر و ادب کالسیک پارسی در قرن نوزدهم میالدی به اوج  در مجموع باید اذعان داشت که آشنایی روس

شود و بازار  ویژه بازرگانی ایران و روسیه به مرحله نوینی وارد می در اوایل قرن نوزدهم روابط سیاسی و فرهنگی و به. خود رسید

های ایران و روسیه  پس از انعقاد معاهده ترکمانچای و آشتی دولت»در تاریخ آمده است که . گیرد یتجارت ایران و روسیه رونق م

در این زمان است که خاورشناسان روسیه تزاری به کشور ایران . گردد ها برقرار می تزاری، مجددا روابط سیاسی و اقتصادی میان آن

گیرد و تدریجا روابط فرهنگی ایران و روسیه استحکام  ها قرار می و اعجاب آن آیند و آثار کالسیک ادبی و هنری ایران موردپسند می

قسمتی از آثار کتب ادبی ( م4424-4442)ق  ه4244-4221درست است که در جریان جنگ ایران و روسیه در . پذیرد بیشتری می

و آثار عتیقه موزه آستانه مقبره شیخ و فرهنگی ما به طرق مختلف به دست دانشمندان روسیه افتاد، ولی با بردن کتابخانه 

بارتولد، )« کم ادب، فرهنگ و هنر ایران در روسیه تزاری شناخته شده و جلب توجه کرد الدین اردبیلی توسط قزاقان روسی، کم صفی

33:4933.) 

-به سن خان گروسی که در حال عزیمت م بعد از آشنایی با شاعر ایرانی فاضل4423شاعر نامی روس در سال  2پوشکین

شود که روسیه با نظم فارسی ها یادآور می پتربورگ بود، به عبارتی در نیمۀ اول قرن نوزدهم، اشعاری برای او فرستاده و در آن

قطعه . پوشکین همچنین شعری را به حافظ تقدیم کرده و در برخی اشعار از نام سعدی و ابیات او بهره جسته است. آشنایی دارد

 .اش خود گواهی روشن بر آشنایی او با فرهنگ و ادب فارسی و اسالمی در قرن نوزدهم استپیامبرو یا شعر  تأسی از قرآنمعروف 

البته پراکنده و نه به )م در حدود سی ترجمه 4443تا4424های  های انجام شده در فاصله سال با توجه به تحقیقات و بررسی

پتربورگ، قازان و دیگر شهرها  مختلف کشور روسیه مانند مسکو، سن از سعدی، حافظ، خیام و غیره در شهرهای( صورت اثر کامل

سعدی چاپ  گلستانسال فقط پنج ترجمه برگزیده از 94م نیز در ظرف مدت 4444تا4431های  در فاصله سال. انتشار یافته بودند

                                                           
4
 Dmitry Aznabishin (Дмитрий Ознобишин). 
2
 Alexander Pushkin (Александр Пушкин). 



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

521 
 

الدین رومی  هم ابیاتی از مثنوی جالل م منتخباتی از دیوان انوری و رباعیات خیام و با اندکی مشکالت4434شد و در ده سال بعد تا 

 (.33-61: 4933بارتولد، )به روسی برگردانده شد 

نمایشنامه  4444، ایرانشناس لهستانی از جمله محققان و مترجمان برجسته فرهنگ و ادب ایرانی بود و در سال 4خودزکا

از جمله محققان و . ایی با تئاتر عروسکی ایران بودرا به زبان فرانسه ترجمه کرد که در آن زمان نقطه عطفی در آشن پهلوان کچل

( 4149-4432) 2ایرانشناسان مشهور روس تا قبل از انقالب اکتبر که به زبان و ادب فارسی عالقه فراوانی داشت واسیلی ژوکوفسکی

گذاران سیه بود و او را از پایهبود که خود از نویسندگان، شاعران و ادبیان برجسته روس و یکی از اعضای معتبر آکادمی امپراتوری رو

م البته به 4443فردوسی را به سال  شاهنامهاز منظومه  رستم و سهرابهم او بود که اول بار . دانندرمانتیسم در ادبیات روسیه می

وشته شده ن 4314ژوکوفسکی کتابی دارد درباره بابا طاهر عریان که در سال . زبان اوکرایینی و از روی نسخه آلمانی ترجمه کرد

شناسی شناسی انجمن باستانهای شعبه شرقیادداشتکه در جلد سیزدهم از کلیات  مطلبی درباره بابا طاهر عریاناست با نام 
دستور با نام  9(4431-4346)م در پتربورگ کار مشترکی از ژوکوفسکی و زالمان 4433همچنین در . به چاپ رسیده است روسیه

ژوکوفسکی خود شاگرد زالمان بود که از . انتشار یافت که تا به امروز از اهمیت آن کاسته نشده است زبان کوتاه زبان نوین فارسی

کتاب وی درباره خاقانی و نیز تحقیقات ژوکوفسکی درباره انوری و عمر خیام شروع ». رفتترین ایرانشناسان به شمار میبرجسته

ای که به زندگی مذهبی ایرانیان داشت، به آثار شاعر کی به دلیل عالقهژوکوفس. شودمکتب نقد ادبی فارسی در روسیه محسوب می

از آن زمان بود که بررسی و مطالعه ادبیات فارسی وارد محدوده عالیق . پرداخت( خواجه عبداهلل انصاری)صوفی مشهور قرن یازدهم 

 (.243:4931کوالگینا،)« ایرانشناسی شد

که با سرنگونی دولت موقتی که بعد تزارها روی کار آمده بود، همراه بود، روابط  م4341در قرن بیستم پس از انقالب اکتبر 

سیاسی و فرهنگی ایران و روسیه وارد مرحله نوینی شد، چرا که ایران جزو اولین کشورهایی بود که دولت انقالبی سوسیالیستی 

ابل و دخالت نکردن در امور یکدیگر را برقرار شوروی را به رسمیت شناخت و رابطه دوستی و همسایگی بر اساس حفظ حقوق متق

ها مانند ازبکستان،  هایی از آذربایجان و دیگر جمهوری دری در تاجیکستان، بخش-اینک وجود زبان فارسی و فارسی. ساخت

ستان، بیش در شوروی و محدوده جغرافیایی ازبک  -سمرقند و بخارا  –ترکمنستان و غیره و نیز وجود مهد زبان و ادب فارسی کهن 

انستیتوهای . ساخت از پیش نیاز به تأسیس مراکز آموزش و مطالعه زبان و ادب فارسی و حفظ و گسترش رابطه با ایران را آشکار می

اهمیت فعالیت این مراکز به . های ایرانشناسی به سرعت در مسکو، لنینگراد و دیگر شهرهای بزرگ ایجاد شدند زبانشناسی و شعبه

زبان روسی،  49م در ظرف شصت سال بیش از چهار میلیون نسخه کتاب به 4314تا4344های  سال»ه در فاصله حدی بوده است ک

« تاجیکی، ازبکی، آذربایجانی، اوکرائینی، ترکمنی، بالروسی، لتونیایی، لیتوانیایی، گرجی، ارمنی و غیره ترجمه و چاپ شده است

 (.64:4933بارتولد،)

جلد کتاب و یا ترجمه علمی دقیق و آکادمیک از آثار رودکی، شاهنامه  431یز بیش از م ن4341تا4331همچنین از سال 

فردوسی، آثار قطران، نظامی، خاقانی، امیرخسرو دهلوی، جامی و غیره به چاپ رسیده است که بررسی ترجمه هر یک از این شاعران 

 .تواند بابی برای تحقیقی دیگر باشد خود می

 رباعیات خیام در روسیه

در این رابطه که . م به همت و ترجمه ادوارد فیتزجرالد به اروپا و جهان شناسانده شد4433باعیات خیام اول بار در سال ر

های زیادی بررسی  اند بر کسی پوشیده نیست و بارها در مقاله چرا خیام و رباعیاتش تا بدین اندازه در ادبیات جهان به شهرت رسیده

 .ا اهمیت دارد جایگاه خیام و چرایی محبوبیت این شاعر در روسیه استآنچه اینجا برای م. شده است

بسیاری از رباعیات . اند لقب داده گوی روسیه شاعر پارسیترین  ای برخوردار است و او را محبوب خیام در روسیه از جایگاه ویژه

های زیادی از  تاکنون ترجمه. چرخد ه دهان میالمثل و پند و اندرز در میان مردمان روس رواج دارد و دهان ب خیام به مثابه ضرب
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های خیام به زبان روسی  رباعیات او به زبان روسی به چاپ رسیده است و اکنون بیش از یکصد و بیست سال از نخستین ترجمه

به روسی  فارسیاز زبان : از عمر خیامرباعی از خیام را با عنوان کلی  46م 4434در سال  4ولیچکااول بار شخصی به نام . گذرد می

این مترجم بعدها . به چاپ رسید( پیک اروپا)« وستنیک ییوروپی»برگرداند که در یکی از مجالت ادبی مشهور و قدیمی با نام 

ها گاهی از قالب چهاربیتی اما ترجمه. م انتشار یافتند4319م و 4434های  رباعی خیام را ترجمه کرد که در سال 32درمجموع 

های شعری بود و اصال ها و وزنبه عبارتی ترجمه او آزاد و با استفاده از دیگر سبک. رسیدندسطر هم می 46 خارج شده و حتی به

ترین بیان  در قالب رباعی سروده نشده بود و همین امر مانع از آن بود تا زیبایی و ظرایف شعر خیام در قالب اصلی خود با آن کامل

بود که  2دیگر مترجم خیام در آن روزگار پارفیروف. ای سطروار از رباعیات خیام ادامه یافته این چنین ترجمه. شاعرانه بازگو شوند

از دیگر مترجمان رباعیات . انتشار داد( پیک شمال)« سِوِرنی وستنیک»م ترجمه کرده و در مجله 4434او هم چندین رباعی را در 

 .و غیره اشاره کرد 6ی، گروزینسک3، بالمونت4، مازورین9توان به لیبیدینسکی خیام می

، شاعر برجسته و مشهور روس در آغاز قرن بیستم اولین مترجمی بود که رباعیات خیام را به صورت (4461-4342)بالمونت 

که اشعار تعدادی از شعرای کالسیک فارسی را در خود  اثریاولین . چهاربیتی و در قالب خاص رباعی به زبان روسی ترجمه کرد

انجام  1توسط کُرش اشعار فارسی قرون دهم تا پانزدهمبا عنوان مسکو « ساباشنیکووی»در انتشارات م 4346سال جمع کرده بود در 

پذیرفت که پس از مرگ وی به همت کریمسکی تکمیل شده و به دست چاپ سپرده شد که البته اشعاری از خیام هم در آن آمده 

سعید ابوالخیر، ابوعلی سینا، خاقانی، سعدی، رومی، حافظ و لطفعلی نیشابوری با هایی از ابوترجمهعالوه بر خیام، در این کتاب . بود

 .زندگینامه کوتاهی از هر یک از شعرا آورده شده بود

را نام  4توان ترجمه تخارژفسکیهای اندکی از خیام انتشار یافت که از آن جمله میم ترجمه4394تا4341های در فاصله سال

کلیات رباعیات خیام را به زبان روسی ترجمه کرده بود که البته آن هم خالی از اشکال نبود، ولی در نوع خود برد که برای اولین بار 

و  49عثمانوف، درژاویننوری ، 42، علییف44، تاردوف41، رومر3از دیگر مترجمان مشهور خیام چایکین. رفتنظیری به شمار میکار بی

 .43توان نام برددیگر را می بسیاریو  44روزنفیلد

نظر  استاروستین، صاحب»: اند وجود آمده شود که آثار واقعی درباره رباعیات خیام در آغاز دهه چهل قرن بیستم به گفته می

داری و با دقت بسیار به زبان روسی  رباعی از خیام را در نهایت امانت 421خبره و مشهور روس در تاریخ ادبیات فارسی، موفق شد 

« های شعر روسی ترجمه کرد، اما موفق شد در ترجمه خود ردیف را حفظ کند باعیات خیام را با ویژگیاگرچه او نیز ر. برگرداند
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اللفظی و به دور از قواعد شعری منسوب به خیام ترجمه  ها بیشتر سطحی و تحت تا پیش از این، ترجمه(. 32:4942محمدی بدر، )

وس این مهم را به انجام رسانید و بزرگترین ترجمه از رباعیات خیام را پس از استاروستین، درژاوین، شاعر و محقق معروف ر. شد می

این اشکاالت گریزناپذیر است، چرا که ساختار دستور . بیت تنظیم کرد که البته اشکاالتی در آن وجود داشت 434تا آن زمان شامل 

. ستلزم توضیح و اضافات است و بالعکسزبان فارسی و روسی بسیار متفاوت هستند و گاهی ترجمه یک کلمه روسی در فارسی م

 .بیت از رباعیات خیام پیشرو است 332البته مترجم دیگری به نام تنگین تاکنون با ترجمه 

منتشر کرد  4به اهتمام ادوارد فیتزجرالد رباعیات عمر خیامپتربورگ اثری با نام انتشارات دانشگاه دولتی سن 2113در سال 

تر نیز شخصی به نام البته پیش. م گرد آمده و مقایسه شده است2114تا4344ی این رباعیات از سال های روسکه در آن همه ترجمه

رباعیات م را در کتابی با نام 2116مترجم روسی تا سال  64م در همین انتشارات ترجمه رباعیات خیام از 2111در سال  2مالکوویچ
 .راوان مترجمان و خوانندگان روسی به این شاعر و رباعیات اوستدهندۀ عالقه ف گرد آورده بود و این خود نشان عمر خیام

توان تا حدودی به  اما علل محبوبیت خیام در روسیه چیست؟ با تاریخچه مختصری که از ترجمه رباعیات خیام در باال آمد می

مر ترجمه و تفسیر رباعیات خیام مترجم روسی به ا 61تاکنون بیش از . ها اهمیت فراوان دارد این مهم پی برد که خیام برای روس

اند و این امر چنان فراگیر بوده است که حتی بارها درباره روش و اسلوب ترجمه رباعیات وی به بحث و بررسی  همت گمارده

ه در گوشه و کنار کشور روسی. نگاشته است خیامای به نام  م حسین جاوید، نویسنده آذربایجانی نمایشنامه4393در سال . اند نشسته

شود، از جمله ورودی کتابخانه ملی و  ها و بنای یادبود خیام به خصوص در کشورهایی که زبان فارسی در آنجا صحبت می مجسمه

ها و  ها، نوشته عالوه بر ترجمه آثار خیام کتاب. ای در بلوار رودکی در شهر دوشنبه تاجیکستان و یا آستراخان وجود دارد نیز مجسمه

شناسی و غیره به زبان روسی وجود  های جبر و ستاره ره او و زندگی و رباعیات و حتی آثار علمی او در رشتههای زیادی دربا مقاله

های ادبی با حضور  هر ساله در سراسر روسیه همزمان با زادروز این شاعر و دانشمند بزرگ مراسم شب شعر و نشست. دارد

 .شود عالقمندان و ادبای روسی برگزار می

ها مکرر انتشار یافته و تیراژ  ها و چاپ ها به رباعیات خیام به حدی است که برخی ترجمه ان عالقمندی روساما اینکه میز

های  حد مورد پسند روس اند، واقعا به چه دلیل بوده است؟ چگونه است که یک شاعر ایرانی مسلمان تا بدین ای داشته چندهزار نسخه

 گیرد؟ ارتدوکس قرار می

ها را فقط  ای دیگر آن دانند و عده ها را دارای فضای فکری عمیق و فلسفی می محققانِ رباعیات خیام، آنبرخی از منتقدان و 

ها و تصاویری  شاهد این گروه آخر، نقاشی. دانند بردن از حیات می ابیاتی در وصف جام می و شراب و غنیمت شمردن دم و لذت

های خود مضامین مختلف  ها در تحقیقات و بررسی روس. شود ها دیده می یکتبر ها و کارت است که براساس رباعیات خیام در کتاب

 .ها کتابی خواهد شد اند که پرداختن به آن و درجات گوناگونی را در رباعیات خیام برگزیده و تعیین کرده

رند، باالتفاق بر این خوانند و تحصیالت آکادمیک ندا ها که رباعیات خیام را می در اکثر موارد محققان و منتقدان و حتی آن

کند و گذشته از حظ معنوی و  اند که خیام با بیان ظرایف فلسفی زندگی و ذهن بشر انسان را برای دقایقی از خود بیخود می عقیده

. عرفانی، آثار او منبعی مناسب و مفید برای مطالعه احوال و زندگی ایرانیان در قرون پنجم و ششم یا به عبارتی قرون وسطی است

را منتشر کرد و به عنوان یک متخصص رساالت عمر خیام ها مطالعه و کوشش  م پس از سال4364رچه پروفسور روزنفلد در سال گ

های دور شهرت خیام  توانست اندیشمندان روسی را با آثار خیام در زمینه جبر و هندسه و مقابله آشنا سازد، اما هنوز هم مانند سال

ها  دارد و آن او در مقام یک شاعر خوانندگانش را به تعمق فلسفی وا می. ، بلکه به خاطر رباعیات اوستهای علمی او نه به سبب رساله

کوتاه . کند ها و اندیشیدن به حقایق هستی و در نهایت عظمت خداوند و پوچی این دنیا دعوت می ها و زیبایی را به قیاس زشتی

 .که هر چه از دل برآید بر دل نشیند سخن آن
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 گیری هنتیج

. ها به زبان و ادب فارسی و رباعیات خیام نزد ایشان است آنچه در ضمن این مقاله بیان شد خود نشاندهندۀ میزان عالقه روس

دارد و ما از  حاج خیاماهل قزاقستان اثری به نام ( م2111تا4324)اما اینکه نویسنده و مورخی به نام موریس داویدوویچ سیماشکا 

دانیم  ها درباره خیام نوشته شده و اصال چرا خیام را حاجی نامیده است؛ اینکه نمی دانیم در این کتاب چه ی نمیاطالعیم و حت آن بی

م تألیف شده است، 4341های زندگی افراد برجسته در روسیه به سال  از مجموعه کتاب عمر خیامکتاب کامل زندگینامه خیام با نام 

ها با زوایای مختلف و کامل و البته مستند زندگی  م بنیان گذاشته شد تا روس4399ل ای که توسط ماکسیم گورکی در سا مجموعه

های برجسته جهان آشنا شوند؛ اینکه به طور کامل از میزان تحقیقات مفصلی که روی رباعیات خیام و مفاهیم عرفانی آن  شخصیت

گونه که در روسیه  ها معتقدند خیام آن نیست؛ اینکه روسها در دست  در روسیه انجام شده است که در ایران حتی آمار دقیقی از آن

آید؛ اینکه حتی  محبوبیت دارد در ایران محبوب نیست و همیشه نامش بعد از حافظ و سعدی و جامی و فردوسی و رودکی می

ند، جای بسی تأسف ا سرایی خیام اظهار نظر کرده اند و بر سبک و سیاق رباعی شناسان روسی بارها گرد هم آمده دانیم شرق نمی

 .است

ها بیش از  خوبی ادا کند که به عقیده نگارنده روس شاید در خاتمه این جمله حق مطلب و آنچه ما میخواهیم بگوییم را به

اگر اینطور . اند و محبوبیت وی در روسیه بیش از ایران است سرا و دانشمند برجسته را ارج نهاده ایرانیان، خیام نیشابوری، این رباعی

اند، ما حتی زحمت شناسایی آثاری را هم که دربارۀ او نوشته شده است، به خود  ها به او پرداخته نیست پس چرا آنقدر که روس

 .ایم نداده

 منابع و مأخذ

 .941-32،914، شدانشمرتضی اسعدی، . «ایرانشناسی در شوروی»(. 4964. )اتکین، موریل .4

 .44- 4،93، شایرانیستیکا، «(به زبان روسی)خ ایرانشناسی تاری»(. 4931. )ایوانف، والدیمیر باریسوویچ .2

، غالمحسین بیگدلی، «های فارسی در اتحاد شوروی ایرانشناسی و نشر کتاب»(. 4933. )بارتولد، واسیلی والدیمیروویچ .9

 .63-34، 2، شدانش

 .44-4، 44وم، ش، سال دپیام نو، کریم کشاورز، «های روسی ادبیات فارسی ترجمه»(. 4924. )ن.بولدیرف، ا .4

شناسی  تلخیص و معرفی کتاب چاپ انتشارات انستیتوی شرق)« ایرانشناسی در روسیه»(. 4931. )کوالگینا، لودمیال .3

 .294-243، 4، شایرانیستیکا، (آکادمی علوم روسیه در مسکو

-31، 9، شنورپیک ، «تاریخچه تحقیقات ایرانشناسان روس در خصوص خیام نیشابوری»(. 4942. )محمدی بدر، نرگس .6

34. 

 .214-266،(441پیاپی ) 6، سال دهم، شیغما، «تتبعات ایرانشناسی در شوروی»(. 4996. )نیکیتین، واسیلی .1
4. Конрад  Н.И., (1972). Запад и Восток,  -М.: Наука. 

3. Крачковский И.Ю., (1957). Избранные сочинения, Т.5, М.-Л.: АН СССР. 
41. Михайлов М.Л., (1958),”Шиллер в переводе русских писателей”, Избранные 

сочинения,Т.3, М.: ГИХЛ. 
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 جلوه های رمانتیک منظومه حیدربابای شهریار

 دکتر یعقوب نوروزی                                           

 ایران-استادیار دانشگاه آزاد سالمی واحد ماکو

 اله قهرمانیحجت   

 مدرس دانشگاه پیام نور واحد پلدشت

 نوریا یاهو  

 ایران-مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماکو

 

 :چکیده

ای راجع در آغاز مقدمه.یار خواهیم پرداختاستاد شهر« حیدربابایه سالم»های رمانتیک منظومه ی جنبهدر این مقاله به بررس

مکتب متذکر شدیم و ی خاص این مکتب آوردیم و بعد تاثیر شاعران معاصر ایرانی را از این هابه رمانتیسم و علل ظهور آن و ویژگی

گذار این مکتب اشاراتی کردیم و آشنایی  شهریار را از طریق وی با این ایههای رمانتیک شعر  نیما به عنوان پبخصوص به جنبه

های رمانتیک منظومه حیدربابا را به طور گسترده برخی از ویژگیمکتب و سرودن اشعاری در این زمینه را بیان کردیم و پس از آن 

روستا ستایی و طبیعت دوستی و گریز از مظاهر تمدن جدید و احترام و عالقه به آداب و  که عبارت از بازگشت به دوران کودکی،

 .سنتهای گذشته است آوردیم

 ی شهریار، حیدربابایه سالم، رمانتیسم، روستا ستای: هاکلیدواژه

 :مقدمه

آغاز قرن نوزدهم را با ظهور .رمانتیسم مکتبی هنری است که در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم در اروپا پدید آمد

برخی از ».  بسیاری از منتقدان عظمت و شکوه این مکتب را ستوده اند .باید شروع عصر جدیدی در ادبیات اروپا دانست ،این مکتب

از عوامل به وجود آمدن این ( 431: 4966 ،دیچز دیوید)«دانند قله ادبی بعد از شکسپیر را نهضت رمانتیسم میترین  عالی ،منتقدان

نوعی جهان بینی  ،به عنوان یک پدیده اجتماعی»مکتب تحوالت اجتماعی بود که در اروپای آنروز اتفاق می افتاد و ظهور این مکتب 

داری و سوداگری  اجتماعی و سیاسی کهن و پیدایش جامعه جدید و رشد سرمایه ،هنگیاست که همراه با زوال فئودالیسم و نظام فر

بود و در اصل انگلستان، زادگاه  4441تا 4131اوج این جنبش بین سالهای  دوره .(463 :4914 ،جعفری جزی ). «آمده است  پدید

های شاخص هنر مضمون. تاکید قرار می گیرندمورد  در این دوره کیفیتهای عاطفی و تخیلی در هنر و زندگی. این شیوه بود

دوران  ۀعشق به منظره های بکر طبیعی و امور رمز آمیز غریب در هر هیئت و ظاهری، غم غربت دربار :رمانتیک عبارت بودند از

لی، افسانه وار و ی خیارمانتیک در لغت به معنا واژه )... گذشته، اشتیاق پرشور به نیروهای لگام گسیخته، تمایل شدید به آزادی و

 (41-44صص : 4914جعفری،)( استۀ وا

بیش از آنکه محتمل و ،آنچنانکه ارسطو نیز با بیانی دیگر گفته است،به طور کلی یک پدیده هنگامی رمانتیک است که»

شق به به عبارت دیگر چنین پدیده ای توالی منطقی علت و معلول را به خاطر ع.اعجاب آور و شگفت باشد،امکان پذیر باشد

هنری است که همه »: نماید های رمانتیک بدینگونه یاد می از سروده «نوالیس»(49ص :4913فورست،)«ماجراجویی در هم می ریزد

فریب  دهد بی آنکه از رنگ آشنا و دل های دور قرارمی سازد، هنری که همه چیز را در فاصله آور می انگیزی شگفت دل ۀچیز را به شیو

کالسیک ها طرفدار وضوح و .مکتب احساس و خیال پردازی به جای عقل و خردورزی بر ادبیات مسلط شد در این«.ها بکاهد آن

 .قاطعیت هستند و رمانتیک ها به رنگ و جالل و منظره اهمیت می دهند

 از دیگر مشخصات شعر رمانتیک روی آوردن به بدوی گرایی و فرهنگ عامه و نیز ترانه های غیر رسمی است که از آن به

مدنیت گریزی و ،ویژگی برجسته دیگری که شعر رمانتیک داراست طبیعت گرایی است در این مبحث .ادب فولکلور تعبیر می شود

رمانتیک ها بیشتر متوجه گذشته اند و در گذشته ها .روی آوردن شاعر به مظاهر پاک طبیعت وحشی و بکر از مهمترین موارد است
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مانی که اکنون در آنند سخت گریزانند به همین جهت بعضی از منتقدان، نسل رمانتیک را و خاطرات کودکی سیر می کنند و از ز

داند  می« های مهتابیخوان ناتوان شب ترانه»دانند و بالزاک، شاعر مشهور رمانتیک، المارتین، را  می «آرزوهای بربادرفته»نسل 

 (462، 4916سیدحسینی، )

ت معاصر  فارسی را بی تاثیر نگذاشته است و نمودهایی از آن در ادبیات معاصر  ادبیا ،این مکتب ادبی همچون سایر مکاتب

از شاعران معاصر ۀ بخصوص اگر این امر را در نظر بگیریم که ادبیات معاصر ایران از ادبیات غرب تاثیر پذیرفته و گرو .دیده می شود

مفاهیم و مضامین و اندیشه های شعری این شاعران را در شعر ما آشنایی کاملی با ادبیات غرب داشتند و تالششان بر این بوده تا 

رمانتیسم از مکاتب ادبی بود که .خود بگنجانند و اگر چه این تاثیرپذیری به طور کامل هم نباشد باز تاثیرات آن بعینه  مشهود است

یما دانسته اند که با سرودن افسانه، پایه گذار پایه گذار رمانتیسم ایرانی را ن .جلوه هایی از آن در ادبیات معاصر ایران دیده می شود

های رمانتیک در این اثر به وضوح دیده می شود و از این مشخصه ها  به موارد زیر  می توان این مکتب در ایران گردید و ویژگی

تصویری از هنرمند نابغه  دم،انزوا و گریز از مر ،ستایش دوران کودکی و تحسر بر آن،پناه بردن به طبیعت و  همدلی با آن :ره کرداشا

ستایش بدویت و توحش توام با  ،بدگویی از شهر و آداب و رسوم آن های درون و حدیث نفس،بازگویی رنج و منزوی،

آرین پور  .ادبای معاصر به تاثیر نیما از  شاعران غربی در این اثر اشاره کرده اند(. 233-236-231صص :4946جعفری،)نجابت

از نظر او این شعر علی رغم ضعف  .ی پای شعرای فرانسه بخصوص المارتین و موسه در افسانه دیده می شودمعتقد است که جا»

آرین  پور در جای دیگر از قول شهریار به تاثیرپذیری نیما از اهریمن  اثر  .هایش اثری بدیع و تازه سمبلیک و پر از تخیل است

 .حمید زرین کوب چشم انداز شعر نو فارسی(334ص :4914،آرین پور)«.ی شماردلرمانتوف اشاره می کند و آنرا مقرون به حقیقت م

شفیعی کدکنی عشقی را بزرگترین و پرشورترین  .شاعران دیگر نیز به تاثیر از نیما و یا به طور مستقیم از این مکتب متاثر شده اند

تاثیر افسانه بر کفن سیاه و سه تابلو مریم عشقی   آرین پور.(443:شفیعی کدکنی.)چهره رمانتیک در میان هم عصران خود می داند

از شاعران دیگر که از رهگذر شعر نیما و افسانه وی با مکتب رمانتیک آشنا شده و  (.441ص ،4919،آرین پور)را یاد آوری کرده است

 .ه دارداشعاری درز این زمینه سروده استاد شهریار است که خودش نیز به این تاثیرپذیری خود از نیما اشار

 (441،ص 2ج :4919 ،آرین پور)آوری کرده استتاثیر افسانه نیما را در  افسانه شب و دو مرغ بهشتی شهریار یادپور نیز آرین

 .شهریار خود به این تاثیرپذیری از افسانه نیما اشاره دارد

 (934،ص 9وان،ج دی)بلی فسانه نیما مرا دگرگون کرد             از آن سپس قلم من به خویش مدیون کرد

 .خود  را نمونه کمال یافته سبک رمانتیک می داند «افسانه شب»شهریار شعر 

 مرا به تکمله این دو سبک یا مکتب              نمونه های طریفی است چون فسانه شب

 (934،ص 9ج،دیوان)در این یکی است که کوچکتر غرابت نیست    که تازگیش به رنگ اصیل ایرانی است

از زیباترین آثار  .لرمانتوف شاعران رمانتیک روس تاثیر پذیرفته و هذیان دل را تحت تاثیر آن سروده است« اهریمن»هاز قطع

را  به زبان ترکی آذری سروده  اوست که شاعر آن« حیدربابایه سالم»شهریار که تحت تاثیر رمانتیسم سروده شده است منظومه 

های رمانتیک این اثر را شود و ما هم بر آن شدیم تا در این مقاله ویژگیوضوح دیده می نتیک در این اثر بههای رمااست و ویژگی

 .بیاوریم

 بازگشت به دوران کودکی

دورانی که با حسرتی وصف نشدنی  از  ،دوران شادیهای پایان ناپذیر ،به دوران کودکی،شاعر در این اثر به گذشته ها بازگشته

زندگی ای که برای همیشه ناپدید شده و ،ه آن دوران را دارد و در تعقیب زمان از دست رفته استآن یاد می کند و آرزوی بازگشت ب
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این ویژگی بازگشت به گذشته و دوران کودکی از ویژگیهای هنر  .دسترسی بدان امکان پذیر نیست و بر زوال آن افسوس می خورد

: 4916سیدحسینی، )دانند می «آرزوهای بربادرفته»نسل  رمانتیک  بوده به همین جهت بعضی از منتقدان، نسل رمانتیک را

گریز از حال و ستایش گذشته و زیباییهای آن  و اندوه ،شورش بر وضعیت کنونی ،فردگرایی و غور در خاطرات کودکی(462

بازگشت به دوران  شهریار در این منظومه در آرزوی.وحسرتی که در سراسر این اثر دیده می شود بیانگر جنبه رمانتیک این اثر است

 .کودکی است و این دوران را زیباترین و بهترین دوره زندگانی خود می داند و چنین آرزویی می کند

 (4914،93کلیات،)بیر گول آچیب اونان سونرا سوالیدیم                من قاییدیب بیرده اوشاق اوالیدیم

ودکی بگویند دوباره برگردد و از خوشیها و شادی هایش وی را که او در پی آرزویی محال و دست نایافتنی  می خواهد تا به ک

اوشاقلیغا دیین ).اکنون دلی پراندوه و دیده ای گریان دارد و گرفتار تیره روزی است بهره مند سازد و غم و درد او را تسکین دهد

را می ستاید،شادی و خوشحالی که به اندک  او شادی کودکانه( 43کلیات،ص ()آیدین گونلر آغالر یوزه گولسون بیر / بیزه گلسن بیر

اوشاق نئجه هر ).را ندارد قرار می دهد او شادی کودکانه را در برابر غمهای امروزش که دیگر دنیا نیز تاب تحمل آن.چیزی است

دست رفته که با بازگویی خاطرات و یادهای مبهم گذشته های از (.34،همان)(ایندی بیزیم غمی توتمور دنیاالر /زادینان شاد اوالر

در شعرهای رمانتیک کشورهای گوناگون حضور چشمگیر دارد و اغلب شاعران رمانتیک خود  حس نوستالوژی و حسرت توام است،

 (.262 :4914جعفری،  .)را به جریان پرجاذبه و حسرت بار خاطرات سپرده اند

وی نیزطی  دوران شادی ،این دوره سپری شدن ی داند و گویی اینکه باشاعر شادی خود را فقط و فقط در دوران کودکی م

 .  شده وطومار شادی وی درنوردیده شده است

 (413همان،)بیر اوشاقلیقدا خوش اولدوق اودا یئر گوی قاچاراق           قوش کیمی داغالر اوچوب یئل کیمی باغالر کئچدی

شیرین در ذهن او مانده و کل زندگیش را تحت  این خاطرات چون رویایی.او از خاطرات دوران کودکی به نیکی یاد می کند

 .گویی اینکه وی با این خاطرات زنده است ،تاثیر قرار داده است

 گاه دا گئدوب اوردا قوناق قالماسی         شنگل آوا یوردی عاشق آلماسی 

 قالیب شیرین یوخو کیمی یادیمدا          داش آتماسی آلما هیوا سالماسی

 (99همان،)اثر قویوب روحومدا هر زادیمدا                         

 .کند و از چوبدستی برای خود اسبی بسازد ه او فرصتی یافته تا خودش را لوستنها در این دوران است  ک

 آغاج مینوب آت گزدیرن گونلریم                  آی اوزومو او ازدیرن گونلریم   

 (96همان،)

غم و غصه سراسر وجودش را می گیرد و دوست دارد که قصه غصه اش برای ( دکیدوران کو)ولی با گذشت این دوران

 .کودکان نقل شود و زبانزد هر کوی و برزن گردد

 اوشاقالرین شامین ییب یاتاندا                 باتاندا  گونی     کندین     حیدربابا 

 سن اوالرا قصه دهبیزدن ده بیر                 آی بولوتدان چیخیب قاش گوز آتاندا

 (93همان،)قصه میزده چوخلو غم و غصه ده                            

 .زندگیی همراه با شادی و خالی از غم و اندوه بوده است ،این زندگی

 ممد صادق دامالرینی سواردی             یوواردی    پالتار   چایدا   خاال هچی 

 هریان گلدی شیالغ آتیب آشاردیق            هیچ بیلمزدیک داغدی داشدی دواردی

 (96همان،)اهلل نئجه غمسیز غمسیز یاشاردیق                          
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گر  می شوند و دوباره از ه اطراف در برابر دیدگان او جلوهخاطرات خوش کودکی در زادگاه شهریار خفته است و با نگاه او ب

 .ه به هم وا می گذارنددید او پنهان شده و او را با حسرتی جانکا

 داشالرینان باشی باشا چاتیب الر           بوردا شیرین خاطره لر یاتیب الر

 من باخاندا قاوزانیالر باخیالر          آشنالیغین داشین بیردن آتیبالر

 (31همان،)بیرده یاتیب یاندیریالر یاخیالر                        

بیزدن ده بیر )کودکی می تپد و وقتی یادی از زادگاه شاعر می آید دلش شاد می شود  دل او به آرزوی روستا و خاطرات

سراسر این منظومه خود بیان خاطرات کودکی است و گویی شهریار آن (.94همان،()آچیلمیان اورکلری شاد اله /ممکن اولسا یاد اله

فرار خرگوش ،تصویر پرکشیدن کبکها.د به تصویر می کشددوره را پیش چشم خود مجسم  می کند و هرچه را از آن دوره به یاد دار

یاد این خاطرات برای او مسرت بخش است  و شهریار با  گریز به این خاطرات و ،ها  از الی بوته ها و شکفته شدن گلها در باغچه ها

نی از پاکی وصفا و صمیمیت در برای خود می داند در برابر محیطی که نشاۀ گذشته را مامن و پناهگا ،خیاالت و اندیشه های فردی

شهریار در این اثرش از چنین جامعه ای می گریزد و جامعه آرمانی را .آن دیده نمی شود و فضایل اخالقی از آن رخت بربسته است

ل در ذهن خود و با خاطرات کودکی می آفریند و این گریز شهریار از چنین اجتماعی و پناه بردن به خاطرات کودکی منطبق با اصو

دارد و  چون از زندگی در اجتماع خویش گریزان است، به دامن  چرا که هنرمند رمانتیک توده خود را دشمن می ،رمانتیکهاست 

باید خود را در انزوا و ،نویسنده رمانتیکی مانند روسو خویشتن را در جامعه بیگانه می یابد».برد های خویش پناه می ها و اندیشه خیال

ها یا کنار دریا یا در میان کوهها در خویشتن فرو رود و در عالم دورن غور مع کشف کند در جنگلدور از شهرها و مجا

 (494-492صص : 4932پریستلی،)«کند

 .هر چیزی خاطره ای را پیش چشم او زنده می کند همه چیز برای او آشناست.عالم خیال در زادگاه شهریار وسیع است

 (32همان،ص )داغالر داشالر بوتون منه تانیشدی          بوردا خیال میدانالری گنیش دی

 روستا ستایی و طبعیت گرایی

به اعتقاد آنها تنها در .  رمانتیک ها به روستا عالقه خاصی داشتند و طبیعت بکر و مناظر دست نخورده را دوست می داشتند

ۀ ه ماقبل مدرنیسم را با خود دارد به عقیده گروروستا و طبیعت است که مظاهر تمدن جدید رخنه نکرده است و نشان گذشته و دور

به عقیده   (46: 4941 ،هاوکس) «های ملموس و عینی بین انسان و جهان طبیعت بود همین تاکید بر پیوند ،جوهر انقالب رمانتیک»

خداوند روستا را  آفرید »ه آنان معتقدند ک.های انسانی  از شهرها رخت بربسته و تنها در روستاها اثری از آن استفضیلت ،رمانتیکها

 .منظره های بکر طبیعی آن اندبه همین سبب آنها عاشق روستا و آداب و رسوم آن و ( 46ص :4914،جعفری)«و انسان شهر را

رمانتیسم نوعی بازگشت » .(24ص  4914جعفری،)رمانتیسم به تعبیر ژان ژاک روسو بازگشت به طبیعت را شعار خود ساخته است 

در وجود خود نیکی بی پایان را قرار داده بود طبیعتی که به ،رسول رمانتیسم،طبیعت بود طبیعتی که از نظر روسو به سوی بدویت

این (.231،براهنی)«وسیله انسان کثیف و آلوده شده بود و باید پاکی و نیکی ابتدائی خود را در نهضت رمانتیسم باز می یافت

از نخستین نمایندگان رمانتیسم  ،نیما که با انتشار شعر افسانه .رانی نیز دیده می شودمشخصه رمانتیک در اشعار رمانتیک شاعران ای

ایرانی است، به شدت دوستار زندگی روستایی و شبانی بوده و از شهر که  مظهر تمدن جدید و از ساکنانش که پرورده چنین 

در این مورد .وش را به چنین محیطی برمی گزیدمحیطی بودند گریزان بود و دامن دشت و صحرا و کوههای سربه فلک کشیده ی

 :چنین سروده

 من از این دونان شهرستان نیم              خاطر پر درد کوهستانیم

او زندگی ساده مردم کوهستان را می ستاید و با ابراز دلبستگی به ارزش های کیفی ماقبل سرمایه داری و طبیعت و زندگی 

 :بدوی می گوید



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

528 
 

 ماوای من است                 وز سراسر مردم شهر ایمن است به به از آنجا که

 زینتی                  نه تقید نه فریب و حیلتی  نه  شوکتی  نه   او اندر 

 در رمهۀ به به از آن شورش و آن همهمه                  که بیفتد گاهگا

 بیازارد مرامرا                   صحبت شهری   فرساید   شهر  در   زندگی

ت غیر متمدن و وحشیان داند و همچون روسو دوران توحش و بدویه از فساد و تقلید و عیب و شر میشاعر، شهر را آکند

 .ستایدنجیب را می

 زین تمدن خلق در هم اوفتاد                   آفرین بر وحشت اعصار باد

 اده لوحان آفرینجان فدای مردم جنگل نشین                    آفرین بر س

گرایش به زندگی طبیعی، بدوی گرایی و توصیف طبیعت همانگونه که هست با همان مناظر بکر و دست نخورده از  

در شعر شهریار،  فرار از دست مظاهر تمدن و آرزوی رهایی از چرخ صنعت و پناه بردن به .ویژگیهای ادب رمانتیک عصر نیماست

 .آرامش طبیعت دیده می شود

 زندگی بشنو طبیعی یا که ماشینیصدای 

 به جمعیت های جنجالی و درق و بوق ماشینها

 صدای گردش چرخ حیات صنعتی را بین

 چه جانکاه است

 بزن از شهرها بیرون

 صدای کشتزاران بشنو و صوت چراگاهان

 چه ذوق انگیز

 برو در قلب جنگلها

 صدای جیغ طوطی های وحشی بین

 را باشبه جنگل ها صدای نعره درندگان 

 (4931ص 2دیوان ج )»که دنبال شکار خویش می گردند

 :به عقیده او ماشین انسان را از طبیعت دور کرده است

 ماشین بیزی طبیعتدن آیریب              میرده شیره وئریم بئله ماشینی

ر زیبا و بکر و دست نخورده های آن را به تصویر کشیده است و از مناظدر منظومه حیدربابا او ستایشگر روستاست و زیبایی 

در این چنین فضایی انسان به طبیعت نزدیک تر است و از تمدنی که حاصلی .آن و سادگی و صمیمیت مردمانش سخن رانده است

دختران روستا به تماشای سیلهای بهاری صف می کشند و شهریار شکوه و عظمتی این چنینی را می ستاید و .خوشایند ندارد به دور

او زندگی ساده  و همراه با (.94همان،ص ()سالم اولسون شوکتوزه ائلوزه   منیم ده بیر آدیم گلسین دیلوزه)کند تحسین می

در چنین محیطی مردم زندگی ساده منشانه  دارند .صمیمیت مردم روستا و قناعت پیشگی آنها و آداب و سنتهای آنان را  می ستاید

شهریار عاشق  (.93همان،()بیر هوشالنیب سونان دوروب بیچللر /لر آیرانالرین ایچللربیچین چیل)کشاورزان مشغول کار خود هستند 

 .طبیعت روستاست و بهار و پاییزش چون پرده سینمایی پیش چشم اوست و در خلوت خود به تماشای این پرده سینما می نشیند

 کت کوشنین پاییزالری یازالری 

 بیر سینما پرده سی دیر گوزومده

 (99همان، )سیر ائدیرم اوزومدهتک اوتوروب 



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

529 
 

هنوز ریزش برگهای درختان در فصل پاییز و بارش بارانی را که از طرف کوهها آمده و آرام آرام روستا را نیزی در بر می 

و آرزو دارد که (94همان،( )خزان یئلی یارپاخالری توکنده    بولوت داغدان ینیب کنده چوکنده.)گرفت پیش چشم خود دارد

شته ها  در دره ها و کوهها یی که آواز کبک و جوجه هایش از هر گوشه اش به گوش می رسد و چوپانها  گله های همچون گذ

 .را بخواند« چوبان قیتر قوزونی»برهای سفید و سیاه را در گوشه و کنار آن پراکنده اند بگردد و آهنگ 

 ره سی کهلیک اوخور یانیندادیر ف          حیدربابا داغین داشین سره سی

 بیر گئده یدم داغ دره لر اوزونی           قره سی  بوزی  آغی  قوزوالرین

 (94همان، )«چوبان قیتر قوزونی»اوخوییدیم                   

شهریار تصاویر رمانتیک فرو رفتن آفتاب در روستا و بر آمدن ماه و چشمک زدن آن از میان ابرها و قصه گفتن مادر بزرگ را 

 .خاصی به تصویر کشیده و با حسرت از چنین دورانی یاد کرده است  با زیبایی

 :او دوستار طبیعت است و همچون نیما که زندگی شبانی را می ستود

 و اندی زعمر               نعره بر می آیدم از هر رگیۀ از پس پنجا

 هر کسی               چادری و گوسفندی و سگی  کاش بودم دور از 

سر و صدای گله های گوسفند در آن .زندگی که در آن انسان به طبیعت نزدیک تر است.ی و بدوی را می ستایدزندگی شبان

 .گله های گاو را برای چرا به صحرا می برند ،به گوش می رسد و گاوچرانها

 (43همان،)قویون قوزو دام باجادا ملردی           سحر تئزدن ناخیرچیالر گلردی

های بهاری روستا خلق کرده و در آن از صدای خروشان  رودخانه ها  و درخشش چشم گرگ در ز شبتصاویری که شهریار ا

 .صحنه هایی رمانتیک و زیبا از طبیعت و زندگی روستایی هستند ،هاتاریکی و فرارش از ترس سگ

 قیه لر سلده آشیب خاریلدار-داش          یاز گئجه سی چایدا سوالر شاریلدار

 ایتلر گوردون قوردی سئچوب اوالشدی          پاریلدار   قوزی   وردونق  قارانلیقدا

 (93همان،)قورددا قوردون قالخیب گدیگدن آشدی                 

 های گذشتهگریز از مظاهر تمدن جدید و گرایش به آداب و سنت

رمانتیسم به یک ».دن جدید بودهای گذشته و گریز از مظاهر تماز دیگر مشخصه های رمانتیسم گرایش به آداب و سنت

اعتبار زاییده بحران تقابل میان سنت و مدرنیسم بود در روزگاری که ابعاد این بحران به عرصه های مختلف حیات فرهنگی و 

تیرگی چشم انداز  ،آشفتگی اجتماعی و بی ثباتی اوضاع ،تشتت فکری ،هااجتماعی و سیاسی دامن می گسترد و تزلزل مبانی ارزش

گشوده ۀ های موجود و بازگشت به دوران ماقبل مدرنیسم رابرای هنرمند رمانتیک جز نقد و نفی واقعیت.ه را در پی می آوردآیند

آرزوی بازگشت اشتیاق آمیز و نوستالوژیک به گذشته در عین حال  از مبانی معرفتی ویژه ای سرچشمه می گرفت که .نمی ماند

و به همین ( مقاله جلوه های رمانتیسم در شعر شهریار)«ی حال و چشم انداز آفاق آینده بودکها از تیرگمبتنی بر ارزیابی رمانتی

تمدن جدید نه تنها آزادی و  (.24ص  4914جعفری،)جهت بود که رمانتیسم بازگشت به عصر سنت و ماقبل تجدد را شعار ساخت

های خوشایند گذشته را نیز از او گرفته بود و عاملی نسانی و سنتها و فضایل ابرابری را برای انسان به ارمغان نیاورده بود بلکه ارزش

در چنین فضایی جنبش رمانتیسم شکوفا شد و این جنبش را در حقیقت  باید  ،شده بود برای بردگی انسانها و نابودی فضایل انسانی

ه اردوگاههای کارگری و بدبختی و ها ب داری، برگرداندن شهر های سرمایه فریاد خشم و اعتراض بر ضد بندگی انسان، کشاکش

پیدایش رمانتیسم نوعی نیاز اجتماعی در اواخر قرن هیجدهم و  اوایل قرن نوزدهم . دار دانست سرانجام بر ضد صنعتگران سرمایه

به سبب ناخوشایندی ره آوردهای تمدن جدید بود که  شاعران رمانتیک میل به بدوی گرایی و گریز از تمدن ناخوشایند  .بود

چنین نیاز اجتماعی در ایران آن روز هم احساس می شد و ره . وبازگشت به سنتها و آداب و رسوم گذشته را شعار خود ساختند
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آوردهای تمدن جدید هرچند تا مقیاسی اندک جامعه ایرانی را نیز متاثر کرده بود و گرایش به نوعی رمانتیسم نوعی نیاز اجتماعی 

رمانتیسم  عالوه بر تاثیرپذیری از غرب، تحت تاثیر  شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران آن روز بود  بود و گرایش شاعران ایرانی به

از راه ترجمه و به طور )ادبیات جدید فارسی هر چند در شکل گیری خود از ادبیات غرب »بر این عقیده اند که ۀ چنانکه گرو

و اقتصادی جامعه ایران در  آن روزگار نشات می گرفته است و سیر  متاثر بوده است ولی در عین حال از شرایط اجتماعی( مستقیم

در مجموع می توان گفت که در طلیعه انقالب مشروطه و در اواخر دوره .تحوالت آن صرفا نتیجه تاثیر پذیری از ادبیات غرب نیست

از وضعیت سنتی به وضعیت جدید بودند  در حال گذار–یا در حقیقت بخش عمده ای از این دو -قاجار جامعه ایران و ادبیات فارسی 

مظاهر تمدن (.24: 4914جعفری، )«این تحول شباهت زیادی به آن چیزی دارد که در تاریخ ادبیات جدید غرب اتفاق افتاده است

ره آوردهای جدید در این دوره در پهنه ایران نیز دیده می شد و جامعه ایرانی را متاثر کرده بود و به همین سبب بود که شاعران به 

این تمدن جدید روی خوش نشان نمی دادند و بازگشت به دوران بدویت و گذشته را آرزو می کردند و تمدن جدید را ویرانگر 

ادیب الممالک همچون رمانتیک ها در قطعه شعری با نگاه و لحنی »فضیلتها و خوبیها می دانستند از شاعران سنت گرای ایرانی 

بدوی گرایانه و تمدن گریز از خوبی چیزهای از دست رفته و از بدی پدیده های تمدنی ۀ و با دیدگانوستالوژیک و حسرت آلود 

نیما که خود بنیانگذار رمانتیسم ایرانی است از تمدن جدید و از شهر و شهرنشینی که مظاهر این .(14همان،)«جدید سخن می گوید

 .برای او سخت عذاب آور استزندگی شهر .تمدن اند دل خوشی ندارد و از آن گریزان است

 به به از آنجا که ماوای من است                 وز سراسر مردم شهر ایمن است

 مرا                   صحبت شهری بیازارد مرا   فرساید  شهر  در زندگی 

زندگی . ی و سگی بودو پس از پنجاه و اندی سال از هر رگش نعره ای برمی خیزد که کاش دور از کسی با چادری و گوسفند

این امر ناشی از دیدگاه خاص نیماست که  .«زین تمدن خلق در هم اوفتاد»ساده مردم جنگل نشین را می ستاید و معتقد است که 

های کمی ناشی از مناسبات جدید اقتصادی در رنج  های اروپایی از زوال ارزش های کیفی قدیم و غلبه ارزشهمچون رمانتیک

هایی از تمدن جدید شهریار را نیز که روحی رمانتیک دارد خرسند نکرده است و ره آوردهای چنین جلوه (.4914:299جعفری،)است

های انسانی ها و ارزشتمدن از نظر شهریار عامل ورشکستگی اخالقی و فروپاشی مبانی سنت.تمدن جدید برای او خوشایند نیست

 .است

 چه جان و جسم که کاهید و رنج و غم که فزود      لعنت نیست            تمدن بشری جز عذاب و

 چو بوم شوم که پایش به هر دیار رسید               رفاه رخت سفر بست و گفت از او بدرود

 (349،ص 2،ج4914شهریار،)                                                                       

ز نابودی فضایل انسانی و پاکی و معصومیت انسانها  نداشته و بهره ای جز ویرانی و او با دیدن مظاهر تمدن جدید که ج

زندگی ساده روستایی و دوران کودکی برمی گردد تا این معصومیت از ،خرابی و جنگ نداشته است گله مند و ناراضی به گذشته ها

را  تسکینی برای درد ی بیابد که او را از درون آزار می  آن دست رفته و فضایل فراموش شده و ارزشهای انسانی را در آنجا باز یابد و

به جنگ و ستیز با ۀ و مردم به عللی پوچ و وا( محبتی اورکلردن قازدیریب)محبت و احترامی که در گذشته بوده رخت بربسته .دهد

ایی انجام می دهند که دور از شان و کاره( 99همان،( )خلقی سالیب بیربیرینین جانینا، محبتی بلشدیریب قانینا)هم برخاسته اند

 (.94همان،()گوز یاشینا باخان اولسا قان آخماز،انسان اوالن خنجر بئلینه تاخماز)انسانیت است 

 .مند استگله ،اندی و اعتقادات پیشین خود پشت کردهشهریار از اینکه مردم فریب مظاهر تمدن جدید را خورده و به فضایل انسان

 چوشالرین گلر سسی صداسی        داسی حیدربابا قره چمن جا

 دوشسون بو آج یولسوزالرین گوزونه          قاداسی    گدنلرین   کربلیا

 (99همان،ص )تمدنون  اویدوخ یاالن سوزونه              

ی رخت صفا و صمیمیت و پاک .ها گرفته و آنها را در مصیبت بزرگی گرفتار کرده استتمدن جدید نیکی ها را از انسان

 .های گذشته رنگ باخته و آداب و رسوم نیک از بین رفته استبربسته و ارزش
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 گونلریمیز بیر بیرینن یاماندی          حیدربابا گویلر بوتون دوماندی

 یاخشیلیغی الیمزدن آلیبالر          بیربیریزدن آیریلمایین آماندی 

 (46همان،)یاخشی بیزی یامان گونه سالیبالر                  

افراد بشر چون درندگانی در کمین همنوعان  خود نشسته اند  و تنازع بقاء داروینی بر چنین جامعه ای حاکم  ،در عصر تمدن

 .است

 اودوخوب        چومبلنتی گوز قیجیردوب دوروخوب  تکین  آژقورد  بشر ایندی 

 (33همان،)یرتسینالرباخیالر کی گورسونلر کیم سینیخوب       توکولسونلر اونون لشین 

 .ها را تغییر داده  و از راه راست آنها را منحرف کرده است و به آبشخور هالکت و نابودی کشانده استشیطان قبله انسان

 شیطان بیزیم قبله میزی چوندروب               آلاله دیین یولدان بیزی دوندروب

 (34مان،ه)ایالنلی چشمه یه بیزی گوندروب                     

ها به کلی در آن فراموش شده و نظم بی نظمی بر آن حاکم است شهریار  خرابی و در چنین دنیایی که فضایل و خوبی

 .ویرانی زمین را که دیگر جایی برای حکومت شیطان و شیطان صفتان شده است آرزومند است

 کدننه ایستییر بو قوردوغی کل          بیر سوروشون بو قارقینمیش فلکدن 

 قوی توکولسون بو یئر یوزی داغیلسین          اولدوزالری الکدن   گئچیرت  دینه 

 (41همان،)بو شیطانلیق قورقوسی بیر یغیلسین                         

ا ب. شیفته آداب و سنن گذشته است و دنیای آرمانی خود را در گذشته می جوید ،شهریار با انتقاد از ره آوردهای تمدن جدید

 .شیفتگی تمام از سنتها و آداب و رسوم گذشته سخن می راند و آنها را با زیبایی خاصی توصیف می کند

های پسندیده و زیبای روستا بودند که های روستا و پرتاب سیب از پشت بام به عروس از سنتعروسی،قصه های مادر بزرگ

 .همیشه در ذهن شهریار ماندگار است

 قیز گلینلر حنا پیلته ساتاندا          وتانداحیدربابا کندین تویون ت

 منیم ده او قیزالریندا گوزوم وار          گلینه دامنان آلما آتاندا  بیگ

 (96همان،)عاشیقالرین سازالریندا سوزوم وار                  

شانگر  صفا و صمیمیت  است و ن های فراموش نشدنیسنت آویزان کردن شال برای بستن عیدی بر آن نیز از دیگر سنت

 .زندگی روستایی است و شهریار به آن عالقه خاصی داشته است

 آداخلی قیز بی جورابن توخوردی          اوخوردو      قوشو  گئجه  بایرامیدی

 آی نه گوزا قایدادی شال ساالماق          هرکس بیر باجادان شالین سوخوردو

 (91همان،)ایراملیغین باغالماقبی شالینا ب                         

یان بوده و های پسندیده روستایهای زمستانی و بگو و بخند و شادی آنها  نیز از سنتیان در شبهای روستایشب نشینی

 .دهدو مهرورزی آنها را به هم نشان میسادگی 

 کتلیلرین اوتوراغی یاتاغی          قیش گئجه سی طوله لرین اتاغی

 شبچره سی گردگانی ایده سی           یاناغی    اوتون     یانار  بخاریدا 

 (93همان،)کندی باسار گولوب دانیشماق سسی                

وار از آنها سخن تاید و شیفتهسدر آغاز بهار و در عید نوروز می یان راهای پسندیده روستایشهریار مخصوصا آداب و سنت

 .راندمی
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 ناقیش ووروب اتاقالری بزللر          ازللر  بایرام اولوب قیزیل پالچیق

 قیز گلینین فندقچاسی حناسی          دوزمه لری دوزللر   طاخچاالردا

 (91-94همان،)هوسله نر آناسی قیناناسی                        

 چاقیشدیریب سینانالری سویاردیق          یومورتانی گویچک گولی بویاردیق

 علی منه یاشیل آشیق وئرردی          ه مگر دویاردیقبیرج   اویناماقدان

 (94همان،)ارضا منه نوروزگلی درردی                           

 گیرینتیجه

بازگشت به گذشته و دوران  .های رمانتیک در این اثر شهریار نمود کامل دارددر پایان به این نتیجه می رسیم که ویژگی

شهریار در این اثرش به خاطرات کودکی .همه و همه نشان از گرایشات رمانتیک وی دارد ،ی در آنکودکی و جستجوی دنیای آرمان

توصیفات زیبایی که از مناظر بکر طبیعت در این اثر دارد نشان  عالقه  .اشاره دارد و این دوران را بهترین دوران زندگی خود می داند

از مظاهر و رهاوردهای تمدن جدید گریزان است و تمدن جدید را .ت می بیندمندی او به طبیعت است و وی پاکی و صفا را در طبیع

ویرانگر فضایل انسانی می داند به همین سبب به روستا که جلوه های این تمدن در آن کم رنگ تر است و نمودی از گذشته در ان 

می ستاید و سادگی و صمیمیت ا بیشتر است های گذشته را که نمود آن در روستدیده می شود پناه می برد و آداب و رسوم و سنت

 .یان را مورد ستایش قرار می دهدروستای
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 حضور مردان در شعر زنانۀ فروغ فرخزاد 
 زهرا نوری

 دانشجوی دکتری  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

 مهدی قاصد 

 شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهراننشجوی دورۀ دکتری جامعهدا

 چکیده

اش قرار داده های شعریفروغ فرخزاد، شاعر برجستۀ ادبیات معاصر از اولین شاعران زن ایرانی است که مرد را محور اندیشه

ی و اندیشۀ شعری فرخزاد، قضاوت و احساسات فرخزاد به در این مقاله ابعاد وجودی مرد، چهرۀ متنوع مرد در اجتماع، زندگ. است

دهد مردان در اندیشۀ زنانۀ فرخزاد حضور نتایج بررسی نشان می. عنوان یک شاعر زن نسبت به مرد مورد بررسی قرار گرفته است

معشوقگی »مرد در دیوان او  ترین چهره ازمهم. اش دربارۀ مرد استترین احساسات شاعرانهدر دو دورۀ شعری او مهم. پررنگ دارند

است که در آن مرد به عنوان معشوق یا عاشق در زندگی شاعر و اجتماع ظاهر شده است، اغلب عشق او غریزی است و در « مرد

یا عاشق متعالی است که باعث نجات و تعالی روحی شاعر  شوقهمع شود اما در موارد اندکیمردان مینهایت باعث بدبینی شاعر به 

اراده، مضمحل و یأس زده در اجتماع ظاهر شده است اما در چند در شعرهای اجتماعی مرد به عنوان یک فرد هوسران، بی. است

در نقش نجات دهندۀ اجتماع ۀ مورد نیز به عنوان منجی از او یاد کرده است که در آن  مرد در  نقش ناجی شاعر در زندگی و گا

 ظاهر شده است

 د، معشوق،اجتماع، منجیفرخزاد، مر :هاکلیدواژه

 مقدمه 

آگاهانه بیندازیم نقش و حضور مرد را به عنوان موجود برتر در اشعار شاعران خواهیم دید و اگر به ۀ اگر به ادبیات ایران نگا

اعران ایران های با بهایی به دست خواهیم آورد اما از آنجا که شدنبال بیان و بررسی حضور مرد در ادبیات ایران باشیم مسلماً یافته

به جز عدد انگشت شماری تماماً مرد بوده اند و از آنجاکه قدرت سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه همواره بر مرد ساالری چرخیده 

شود حضور و چهرۀ یک مرد را در شعر شاعری بررسی کرد احساس نشده است و اگر هم بررسی است نیازی به این موضوع که می

حاصل این بررسی .قش زن مطلب یافت نخواهد شد اما سیمای زن بارها و بارها مورد بررسی قرار گرفته استشود به خوبی بررسی ن

نشان می دهد که زن چیزی جز کنیز، معشوقه و مادر نیست و حضور اجتماعی چندانی ندارد، به طور کلی با استناد به تحقیقات 

ادی از جانب مردان رو به رو بوده است اگرچه پیشوایان و راهنمایان اقوام های زیزن در تاریخ همواره با ظلم و تبعیض»باید گفت 

اند با اند از سختی و فشار مرد بر زن بخواهند و تا حدی نیز کاستهملل با پیشرفت تاریخ و بسط تمدن در هر عصر و زمانی خواسته

چون جامعۀ ایران نیز همواره در ( 9:9، ج4942پور، آرین)«های تاریخی همچنان کنیز و اسیر مرد بوداین همه زن در بیشتر دوره

اما با وقوع مشروطه و پدیدۀ . طول تاریخ یک جامعۀ مرد ساالر بوده است بررسی چهرۀ مرد در شعر مورد توجه قرار نگرفته است

و اقتصادی موجب تغییر فکر و تغییر و تحوالت اجتماعی، سیاسی . شعر نو در ایران که  ره آورد مواجهه با امواج نیرومند مدرنیته بود

نحوۀ زندگی و در نتیجه تغییر بینش و زبان و بیان شد از جملۀ این تحوالت این بود که نوع نگاه جامعۀ مرد ساالر به زن تغییر کرد 

را به  و مسائلی مثل علم آموزی زنان، آزادی و حضور اجتماعی داشتن زن مورد توجه قرار گرفت بسیاری از شاعران نیز اشعارشان

در چنین جامعه ای با تحوالت گسترده،  شاعر نیز ( 2:همان)بیان  تساوی حقوق زن و مرد  و آزادی و تربیت زن اختصاص دادند 

اطراف خود را دید و گاه بر اثر انطباق یا عدم انطباق ... ها رویدادهای خوب و بد، زشت و زیبا، تلخ و شیرین  وچون دیگر انسان

ترین و شگرف ترین واکنش قابل مسلماً عینی. ه با حس و حال درونی خود نسبت به آنها واکنش نشان دادکیفیت های دیده شد

در ادبیات معاصر نیز که شعر با زندگی اجتماعی و سیاسی . مشاهدۀ شاعر به پدیده ها و حاالت وارد شده به اندرون خود، شعر اوست
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اند یکی از این رویدادها تأثیر پذیرفته اند و تأثرشان را در شعر منعکس کردهشاعر پیوند عمیقی یافته است، شاعران به شدت از 

 .رویدادها حضور مرد در اجتماع است که مخصوصاً در نگاه شاعران زن موجب واکنش شده است

عی مرد ایرانی از کسانی که نسبت به چهرۀ مرد در شعر ایران واکنش نشان داد، فروغ فرخزاد بود، با نگاه به  شعر او چهرۀ واق

دهد او با روح لطیف یک فرخزاد از همان آغاز شاعری به حضور مردان در جامعه واکنش نشان می. در ادبیات معاصر نمایان می شود

در اجتماع ، رودبه مقابله با جامعه مردساالری میبیند و شود اما در اولین قدم همه چیز را بر علیۀ زن میزن وارد جامعۀ شعری می

یک زن عاصی و سرکش است که  ۀنمون. ایستدکه یک تنه در برابر سنت هزار ساله می استشکن فرهنگی ساالر، یک سنتمرد 

مند است، ریزی شده است گلهزن ایرانی راضی شود، از قوانینی که در جامعه بر ضد زنان پایه مانۀخواهد به زندگی عادی و مظلونمی

دفترهای اسیر، دیوار  (4914:4162براهنی، )«.دۀ دردناک و به تنگ آمدۀ سکوت زن ایرانی استفرخزاد انفجار عق»: به گفته براهنی

ها با ادی زنان ایرانی و تساوی حقوق آنآرزوی من آز»: گویداو میخود  .و عصیان، گویای طغیان او علیه جامعه مردساالری است

برند کامالً واقفم و نیمی از هنرم را های مردان میاثر بی عدالتی من به رنج هایی که خواهرانم در این مملکت در. مردان می باشد

-ای مثل مردان معشوقه میدر اعتراض به چنین جامعه فرخزاد(94: 4949کراچی، ).«برمبرای تجسم دردها و آالم آنها به کار می

زنی در ایران تا آن موقع نسروده بود نویسد شعری که هیچ شاعر می «گناه»پردازد شعری مثل گیرد، به توصیف عشق جسمانی می

با جرأت و جسارت روی تابوهای اجدادی جامعۀ صف عاشقانه از معشوق نیست اما فرخزاد مثالً در شعر پروین اعتصامی حتی یک و

البته   ای سرکش و مقاوم زنی پرتالطم و پراحساس است که با روحیه .هراسدنمی چیزگذارد و از هیچ کس و هیچ مردساالر قدم می

رسد عالوه ستاید، در دورۀ دوم شعری نیز که به پختگی اندیشه میسرشار از لطافتی زنانه در جامعۀ مردساالر یک معشوق مرد را می

در این ترسیم مرد یک . کنددهد و چهرۀ اجتماعی مرد را ترسیم میبر معشوقه بودن مرد، حضور اجتماعی او را مورد توجه قرار می

اما در چند مورد مرد را با ویژگی . کند، به یأس فرو رفته و در انتظار سرنوشت محتوم استرد، برای جامعه کاری نمیحضور منفی دا

در این مقاله . دهنده را داردشود و زمانی که نقش نجاتستاید زمانی که معشوق برتر است و باعث آرامش شاعر میهای مثبت می

های متفاوت مرد در اندیشۀ اش بررسی می شود و با بیان شواهدی از شعرش چهرهدورۀ شعری نگاه فرخزاد  به مرد در جامعه در دو

 .گرددفرخزاد مشخص می

 فروغ فرخزاد و شعر زنانه   -4

. شعر فرخزاد ساده و روان و دل نشین، تر و تازه است و دارای عاطفۀ گیرایی است که خواننده را با خود همراه می کند

ای از درک فلسفی و اجتماعی است که تجربیات و تأثرات عام را از زندگی و تحول از گرایش نفسانی به مرحله مخصوصاً در دورۀ دوم

فروغ نمایشگر روشن »ریزد، در این  دوره به گفتۀ شفیعی کدکنیمحیط پراز اضطراب و لرزان بیرون در دامن تصویر تازۀ شعری می

هل  ی پنجاه سال اخیر است؛ با همۀ خصلت هایی که یک روشن فکر دارد، با همۀ نقاط فکر آوانگارد و پیشرو طراز اول ادبیات دهۀ چ

او هیچ وقت نمی گوید مضطربم بلکه او اضطراب را شعر هایش نشان می . مثبت و منفی، همه چیز در شعر فروغ لرزان است

آرزوی رابطۀ بی واسطه در کل زندگی و در کل، شعر فروغ در حد تحول خویش نموداری است از (4949:11شفیعی کدکنی، ).«دهد

مختاری، ).توان آن را درک و تصور کرد و حتی بدان تحقق بخشیدای امکان پذیر است میبیان اینکه برقراری چنین رابطه

، «راسی»گیرد که شامل سه دفتر شعر او به دو دوره تقسیم می شود، دورۀ اول از آغاز شاعری تا دهۀ سی را در بر می  (4914:333

-دورۀ دوم، دهۀ سی و چهل را دربر می. است، در این دوره  فرخزاد هنوز به پختگی شعری دست نیافته است« عصیان»و« دیوار»

شود، حاصل شاعری او در این دوره یابد و یک شاعر برجسته میای است که او به شعریت شعر دست میگیرد، این دوره، دوره

فروغ فرخزاد »: گویدهای متفاوت شعر او میحقوقی دربارۀ دوره. است« بیاوریم به آغاز فصل سردایمان »و « تولدی دیگر»دفترهای  

یک چهره دارد با دو نیم رخ، نیم رخی که آینۀ چهرۀ شاعر اسیر، دیوار وعصیان است و نیم رخی که آینه چهرۀ شاعر تولدی دیگر و 

نمایندۀ ذهنیات درونی زنی صمیمی و اصیل  است که در هر دو دورۀ شعر ( نیم رخ)ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد است و هر دو 

های ویژه و مختص خود را می زند و خود بی هیچ تنوع و به عبارات دیگر بی هیچ موضوع از پیش اندیشیده و مشخص، تنها حرف

فه ها و اندیشه های او به زبان ویژه پردازد و در حقیقت شعرهایش بازتاب حس و عاطفقط به تبین و تصویر خود و موقعیت خود می
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با نگاه کلی به شعر او باید گفت، شعر فروغ قبل از هر چیز یک شعر زنانه است، او با برخورداری از همه . (42 :4949حقوقی،).«اوست

نگاه او » :فتهای زنانه، نخست روح لطیف زن بودن را در شعر متداول کرد و آنگاه شعرش از حس زنانگی سرشار شد، باید گخصلت

آزاد و عمیق و مستقل تا آنجا که در میان شاعران معاصر خاصه پیروان نیما اگر نگوییم بی مانند دست . به زندگی نگاهی دیگر بود

او از . نگاهش از نگاه  شاعران هم دوره اش متفاوت است (443: 4944یاحقی، )«کم تا امروز کم نظیر و مشخص باقی مانده است

اش، با خواندن شعر های او به راحتی می توان بدون خواندن زندگی نامه. دگی شخصی خود را در شعر بیان می کندهمان آغاز، زن

این منِ فروغ است که همواره . شعر او خود زندگی نامه است»به عبارتی دیگر. زندگیش را از ال به الی شعر هایش بیرون کشید

 (4919:61نیک بخت،).«اس آن شکل می گیردمحور شعر او بوده است و اغلب شعر هایش بر اس

 تحلیل   -1

 مرد به عنوان  معشوقه و عاشق  1-4

ترین چهرۀ مرد ایرانی در شعر اوست که ترین حضور مرد در شعر فرخزاد به عنوان معشوق و عاشق است، این چهره مهممهم

در . اش متفاوت استمرد در دورۀ اول و دوم شاعرینگاه شاعر به عاشق یا معشوقۀ اما اش جلوه کرده است های عاشقانهدر سروده

عشق، غریزی حاصل تمایالت روحی و روانی و جسمانی شاعر ستاید، ابتدا مرد معشوق است و شاعر او را با یک عشق غریزی می

محدودۀ  که هر کدام در. شب و عشق، شب برادر و عشق خواهر هوس»: حقوقی، دربارۀ عشق دورۀ اول او چنین می نویسد. است

چنان که در ها که در چشم شاعر همهای رمانتیک آن روزگار دیده می شود شبی مثل همۀ شبلغوی یک بعدی خود در همۀ دیوان

آید و اگر ابری است، اندوه زا و اگر مهتابی است، شادی افزاست ونیز عشقی که در دل چشم دیگر مردم به تناوب می رود و باز می

شود و باز می تابد و اگر همراه با امید و وصل و وفاست شادی افزاست و اگر دل مردم به تصادف خاموش میچنان که در شاعر، هم

زندگی در این دوره در تعبیر او . مسئله اصلی زندگی او عشق است (22: 4949حقوقی،).«همراه با بیم هجر و جفاست غم انگیز است

 :یعنی بودن با معشوق مرد

 تو باشم تو پای تا سر تو  من/ واهم دانی از زندگی چه می خ

  .بار دیگر تو بار دیگر تو/ زندگی گر هزار باره بود  

 (4942:23فرخزاد، )  
شود که حاصلش جز حسرت و ناامیدی اما فرخزاد خیلی زود قربانی بزرگ عشق زمینی  و دلبستگی به جنس مذکر  می

رانه و توام با حسرت و ناامیدی  نسبت به مردان شعر می سراید و در نیست بعد ازآن با نگاه و احساس بسیار منفی و پرخاشگ

جویانه خود سخن از عشق به یک مرد را بی پروا او که با روح کمال. سراسر شعرش سعی دارد چهرۀ منفی مرد را توصیف کند

داد اما شکست در زندگی  بیان کرد یقیناً اگر در مقابل احساسش، معشوقی متعالی وجود داشت شعر او دیگر طعم یأس نمی

کند و شاعر همواره تا آخر عمر این بدبینی را در شعرش نمایان می شخصی و شرایط مرد ساالری جامعه، او را بسیار بدبین می

 :ترین مشخصه های او عبارتند ازسازد، در این دوره چهرۀ مرد فقط به عنوان معشوق و عاشق شاعر ظاهر می شود که مهم

 :بی وفایی  

قطعه در مورد بی وفایی مرد سروده شده است از  41حدود . ی وفا بودن مرد مضمون بسیاری از اشعار این دوره استب

،قصه ای در (16)، صبر سنگ(12)،حلقه(11)، ای ستاره ها(32)،  خسته(44)، چشم به راه(34)جمله شعرهای؛ آئینه شکست

انندۀ شعرش توصیه می کند که از مرد وفایی نجوید زیرا او معنی فرخزاد به خو(. 494)، ستیزه(463)دورۀ ، از را(424)شب

 :عشق را درک نمی کند و وفا ندارد

 از مرد وفا مجو، مجو هرگز/ای زن که دلی پر از صفا داری 

  راز دل خود به او مگو هرگز/او معنی عشق را نمی داند 
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 (33:همان)             

 :هوسرانی 

ویژگی مرد است، شاعر بارها از اینکه معشوق، چنین ویژگی ای دارد ابراز تأسف می کند،  هوسران بودن مرد، مهم ترین 

در این . دیده می شود( 14)، اندوه(463)دورۀ ، از را(99)، افسانۀ تلخ(94)، وداع (26)ناآشنا: این ویژگی در شعر هایی از جمله

نها به دنبال تنی آتشین است تا تشویش جسمانی خود را اشعارمرد الیق معشوقگی نیست او صفای عشق ندارد، در وجود زن ت

 :بسوزاند، در شعر ناآشنا ویژگی هوسرانی  مرد را اینگونه بیان می کند

 من چه گویم قلب پرامید را                                بوسه می خواهد ز من   او شراب 

 طالبم آن لذت جاوید را              لذت و غافل که من                       فکر  به  او

 خویش را تا فدا سازم وجود                                  من صفای عشق می خواهم از او         

 تا بسوزاند در او تشویش را                                   او تنی می خواهد از من آتشین         

  (21:همان)  
در . معشوق شاعر نیست بلکه تمامی مردان اجتماع فرخزاد چنین تصوری نسبت به زن دارند این ویژگی تنها ویژگی

در این شعر،تصور . شعر افسانه تلخ، فرخزاد داستان زنی تنها را بیان می کند که به خاطر جفای مرد از جامعه رانده می شود

 :مردان جامعه نسبت به زنان را جنین بیان می کند

 در او جز جلوۀ ظاهر ندیدند  س چیزی نگفتند                از هو جز  او  به 

             که زن را بهر عشرت آفریدند  به هر جا رفت در گوشش سرودند                 

 (94:همان)         

  :ستیزه جویی، جفاکاری و غرور

شق پاک و صادقانۀ شاعر را بی پاسخ می مرد بسیار مغرور وخود خواه است، او همواره با ستیزه جویی و جفاکاری، ع

دیده ( 36)،بازگشت(32)،خسته(43)،دیدار تلخ(44)،عصیان(99)،افسانۀ تلخ(94)وداع:گذارد،این ویژگی در شعرهایی از جمله

مرد باعث محدودیت شاعر است، مرد با جفاکاری مانع شعر گفتن اومی شود، در شعر عصیان این ویژگی ۀ می شود،خود خوا

بازگو شده است، در این شعر، فرخزاد در برابر تفکر مردان که اجازه نمی دادند زن حضور اجتماعی داشته باشد می  صراحتا 

 :ایستد و از مرد می خواهد که به او اجازۀ شعرسرایی بدهد

 بیا بگشای درهای قفس را مرد ای موجود خواه                              بیا ای 

 ....رها کن دیگرم این یک نفس را شیدی                           اگر عمری به زندانم ک

 ه سوی آسمان روشن شعرگشای در تا پرگشایم                              ب بیا ب

 گلی خواهم شدن در گلشن شعرکردن                                 پرواز  بگذاریم  اگر

 (44:همان)  
در یک طرف خواهان باید گفت که فرخزاد نسبت به معشوق مرد خود دو دیدگاه متناقض دارد  با بررسی اشعار این دوره

ختۀ بدبینی است اوست و امیدوار است او را بیابد و این معشوق برای او متعالی و روحانی است از طرف دیگر حس او آمی

قلب خود جا نمی دهد زیرا چنین معشوقی از نظر او  دررا معشوق را غریزی،ساده و جفا کار و بی اعتنا می نامد و او بنابراین 

: دست غیب نیز به حس دوگانه فروغ از معشوق اشاره کرده استکه شعر اوست حضور قاطع دارد؛ متعالی نیست اما در زندگی 

احساسی که هم در آن خود را تسلیم می کند و هم با آن می .احساس فروغ از معشوق احساس دو گانه ای است»

     ( 4912:392جاللی، ).«جنگد
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داند ویژگی منفی دارد دوست دارد و این مضمون غالب اشعار عاشقانه این دوره اوست و البته این او را با اینکه میۀ گا

به عنوان نمونه . دیدگاه، آرمان قلبی شاعر نسبت به مرد است که تنها در خیال شاعر وجود دارد و واقعیت برخالف این است

 :داند مرد زندگی او هوسران است اما او را با تمام وجود می خواهدحتی وقتی می 

 که روان سوزد و جان کاهددل                             در  آرزویی ست  مرا

 با غم و اشک و فغان خواهد هر دم آن مرد هوسران را                           

 (4942:44فرخزاد،)           
از « رؤیا»که در آن می توان دیدگاه شاعر را نسبت به مرد متعالی و ناجی از آن دریافت، قطعه شعر بهترین نمونۀ شعر  

در این شعر فرخزاد مرد را شهزادۀ مغروری می نامد که با اسب سفیدش بر سنگ فرش کوچه های شهر ضربه . دفتر دیوار است

او به خانۀ آنها برود اما شهزادۀ مغرور به طرف خانۀ فرخزاد می زند و به دنبال معشوقش می گردد، همۀ مردم آرزو دارند که 

 :می رود و او را انتخاب می کند و شاعر همراه او از شهر غمگین رخت می کشد و می رود

 مردمان با دیدۀ حیران زیر لب آهسته می گویند دختر خوشبختکشم همراه او زین شهر غمگین رخت             می 

 (34:همان) 

و این را در ابتدای شعر بیان . چنین مردی تنها در رؤیای شاعر وجود دارد ،طور که از نام شعر آشکار استناما هما 

 .کرده است

در دیدگاه دوم فرخزاد به شدت به مرد بدبین است و زندگی با او را بدبختی می داند و این حقیقتی است  که در  

در . از دفتر اسیر است« حلقه»بدبینی فرخزاد نسبت به مردان قطعه شعر واقعیت زندگی شاعر وجود دارد، بهترین نمونۀ شعر

این شعر، شاعر دخترکی را وصف می کند که حلقۀ ازدواجش را در دست کرده و به معنای حلقه می اندیشد، همگان به او 

ازدواجش حلقۀ بندگی و  فهمد حلقۀشود و میای میتبریک می گویند امابعد از گذشت سال ها دخترک تبدیل به زن افسرده

 :بردگی بوده است و مرد باعث بدبختی و بردگی او گشته است

 دید در نقش فروزنده او نی افسرده نظر کرد برآن حلقۀ زر                              ز

 به هدر رفت هدر    هر                             وفای شو  امید  که به روز هایی 

 (14و19:همان)       
چهرۀ ،معشوقگی مرد تا پایان شعرسرایی فرخزاد وجود دارد، همچنان مهم ترین چهرۀ مرد در دورۀ دوم شاعری نیز

معشوقگی و عاشق  است که درصد باالیی از اشعار شاعر را در بر می گیرد اما فرخزاد در این دوره در توصیف ها و ترکیب ها به 

پروا و ساده و اروتیک وار بیان نمی کند بلکه در این دوره بیشتر به سمت نماد  پختگی شعری رسیده است، احساس خود را بی

رگ های آبی :فلسفی نسبت به مرد دیده می شود، ترکیباتی مانندۀ در مضامینش یک دید اجتماعی و گا.گرایی رفته است

،باد بی (433:غزل)ش غروب،درۀ بنف(941:ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد)،دو دست سبز جوان(443:تولدی دیگر)رنگ

در . نمادهایی برای مرد در این دوره هستند( 233)ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد)و یگانه ترین یار( 216:میان تاریکی)سامان

 این دوره به طور کل شعرهای  عاشقانۀ فرخزاد تغییر می کند، حتی خود شاعر از شعرهای عاشقانۀ دورۀ قبلش انتقاد می کند،

در شعر »: بارۀ عشق مورد توصیف شعر معاصرچنین می نویسددر« نگرشی به شعر امروز»با عنواندر مقاله ای  4993 در سال

پیوند و آمیختگی دو جسم و زیبایی . امروز هرگز عشق به عنوان یکی از زیبا ترین و پاکیزه ترین عواطف بشری یاد نشده است

عشق . برخورد شاعر امروز با مسئله عشق یک برخورد صد در صد قشری است. آن تا حد نیاز و احتیاج بدوی تنزل کرده است

حالی که در. ال است که پایان همه چیز استبارۀ وصسوز وگداز و سرانجام سخنی چند دراز مقداری  شعر امروز عبارت استدر 

جاللی، ).«ه ای نگشوده استعشق روزنه ای به سوی دنیاها و افق های فکری و احساسی تاز. می تواند آغاز همه چیز باشد
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بیشتر ایراداتم در مورد »: انتقاد فروغ در این مقاله شامل سه دفتر او نیز می شود چنانچه در آخر مقاله می نویسد( 4916:449

در سه کتابی که من تا به حال منتشر کرده ام، شاید بیش . شعر کنونی فارسی، بسیاری از آثار اولیۀ خودم را نیز شامل می شود

من خود را در این زمینه کمتر از دیگران . از هفت و یا هشت شعر خوب، در سنجش با مقیاس های امروزیم وجود نداشته باشد

بنابراین اگر با دقت به مضمون عشق در این دوره توجه کنیم تغییر شاعر را به خوبی می ( 441:همان).«مسرزنش نمی کن

شعر فرخزاد سیالن ناب حساسیت عاشقانه است که گاهی »: دوره،به گفتۀ براهنیباید گفت در عاشقانه سرایی در این . بینیم

بارقه ای از دیدی فلسفی بر آن حساسیت پرتوی فکری می افکند و آن را به جامعیت جهان بینی فلسفه عشق می آراید و بعد 

: 4912جاللی، ).«جائی سر در آورد دوباره ناپدید می شود تا در قسمت های دیگر یک شعر  و یا شعر های دیگرش دوباره از

تنهایی، حسرت گذشته، ناامیدی نسبت به آینده،  در این دوره نیز مرد همچنان معشوق شعرهای عاشقانۀ فرخزاد است،(  446

قطعه  41اشتیاق رسیدن دوباره به او،مهم ترین اندیشه شعری شاعر نسبت به مرد معشوق است،در حدود ۀ دلهرۀ امروز و گا

ر در این دوره، اختصاص به زندگی او و معشوق دارد که در آنها شاعر از زوال عشق و مرور خاطره های گذشته با اندوه شعر شاع

،باد مارا خواهد (433)،شعر سفر(443)،آفتاب می شود(441)،گذران(444)آن روزها:یاد می کند، از جمله شعرهای

،دیدار در (226)،معشوق من(244)،عاشقانه(244)،وصل(213)ریکی،میان تا(433)های سبزتابستان،در آب(434)،غزل(436)برد

( 236)و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد( 244)،تولدی دیگر(246)،من از تو می مردم(233)،فتح باغ(233)،وهم سبز(246)شب

 :در این دوره نگاه شاعر به معشوقگی مرد دو گونه است. است

 دوم شاعری در دورة مرد به عنوان معشوق متعالی 1-1

در این شعر حس قابل بیان است،« عاشقانه»چهرۀ مرد به عنوان معشوق متعالی فرخزاد در این دوره، در قطعه شعر

در این شعر مرد یک عاشق واقعی است  .درک کرد می توان از عمق جمالت عاشقانه فرخزادعشق متعالی به معشوق متعالی را 

عشق در این شعر .ستایداعث آرامش اوست و فرخزاد نیز او را در حالت متعالی میکه شاعر را با تمام وجود دوست دارد و ب

مرد  طلوع بی غروب است، از بهاران شاداب و تازه تر . از عشق سرشار است، عشق باعث ایثار می شود شاعر. جنبۀ عرفانی دارد

 :و فروغ با او دیگر از دردی بیم نداردتنها درد او خوشبختی است

      ...هست اگر درد جز درد خوشبختی ام نیستگر ز دردی بیم نیست                           با توأم دی

 ( 4942:244فرخزاد،) 
که در نگاه اول، خواننده را به یاد اشعار که متمایل به اروتیک است وار دیده می شود  جمالت رمانتیکشعر ظاهر در

 :مثل این نمونه هادورۀ اول شاعر می اندازد 

 ...آشنای سبزه زاران تنم                           پیراهنم      با  بیگانه  ای  ه آ

 .   ای خطوط پیکرت پیراهنمای تشنج های لذت در تنم                                

 ( 241و 246:همان)
شدن با  یکی کهی نیست بلبه دنبال بیان عشق غریزی و جسمانشود که شاعر با دقت در کل شعر فهمیده میاما    

این شعر می له ای بین او و معشوق نباشد چنانچه خود در گفت و گویی دربارۀ گونه که هیچ فاصمعشوق را بیان می کند آن

به یک جور تعالی . من در مثنوی عاشقانه می خواستم یک حدی از عشق را بیان کنم که امروز دیگر وجود ندارد»: گوید

امروز مردم عشق را با تیک تاک ساعت هاشان اندازه می . و من رسیده بودم و این حالت امروزی نبودرسیدن در دوست داشتن 

گیرند و با وفاداری و خیانت حدودش را می سازند اما آن حسی که در من بود با این حرف فرق داشت آن حس به هر حال در 

 (4912:443جاللی، ).«چارچوب خصوصیات این زمان حس مهجوری بود وهست

، یک امید دلنواز است که (242:وصل)این مرد همان است که با وزیدن دستانش جسمت وجود شاعر تحلیل می رود

اما این معشوق در شعر او چهرۀ برتر مرد نیست و نمود کمتری  (431:آفتاب می شود)شاعر را به شهر شعرها و شورها می برد
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دستانش ویران شده :همان کسی است که فروغ دربارۀ او می گویدشاید خیلی زود از زندگی شاعر می رود، این مرد دارد و 

او  یگانه ترین یار است با دو دست ؛(919:ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد)است و این را تمام لحظه های سعادت می داننند 

 (941:همان)سبز جوان که زیر بارش یک ریز برف مدفون شد

 در دورة دوممرد به عنوان عاشق غیرمتعالی  1-9

در این دوره نیز مهم ترین مشخصه های مرد در خصوص عشق به شاعر، همان ویژگی های دورۀ قبل است و شاعر  

همچنان به او و عشق او بدبین است اما نحوۀ سرایش شعرها، و نوع بیان شاعر متعالی ترشده است، به جز شعر عاشقانه و تا 

ها همانند دورۀ قبل مرد با تمام ویژگی ها منفی ظاهر می شود و فرخزاد در بقیۀ قطعه « آفتاب می شود»حدودی شعر

وهم )همچنان به او و عشق او بدبین است او در این دوره، به ناتمامی قلبش می اندیشد که هیچ نیمه ای آن را تمام نکرد، 

ظالم به ۀ ن است که او را در سیابه زوال عشق مردی می اندیشد که مشخصۀ اصلی او دورغگویی است و زمانی مهربا( 231:سبز

، این معشوق همان مردی که به زیر چرخ دنده های زمان له می (916...ایمان بیاوریم)سوی چراگاه عشق می برد

، وجودش چون مرگ است، مثل تاتار است که با آمدنش زندگی شاعر را ویران می کند، مثل طبیعتی است (913:همان)شود

-ی جان است که احساسی ندارد، آخرین نشانۀ یک مذهب شگفت است که به هیچ دردی نمیکه عوض نمی شود، مثل بت ب

 ( 246:معشوق من)خورد، یک انسان ساده است که متعالی نیست

بهترین نمونۀ شعر در مورد معشوقگی مرد که در آن فرخزاد واقعیت وجودی مرد را توصیف می کند، قطعه 

ن قطعه ویژگی های جسمانی، روحی و اخالقی معشوقش را توصیف می کند، کل فرخزاد در ای. می باشد «معشوق من»شعر

بند )و شکست خوردن شاعر در عشق به او(بند دوم)، چگونگی عشق ورزیدن او (بند اول)شعر توصیف آمدن مرد در زندگی او 

هر بند با خطاب معشوق من  بند تشکیل شده است که 3شعر از . و دو بند آخر باور و اندیشۀ شاعر نسبت به مرد است( سوم

آغاز می شود و در هر بند، شاعر با یک تشبیه،یک ویژگی او را بیان می کند، در بند اول ویژگی جسمانی او با تشبیه اندام او به 

 :مرگ بیان شده است

 با آن تن برهنۀ بی شرم / معشوق من

     چون مرگ ایستاد/ برساق های نیرومندش

 (4942:226فرخزاد،)  
کند، در نگاه او مرد تداعی کنندۀ قوم تاتار است همچنان که بند دوم مرد را از نسل های فراموش شده حساب میدر 

 :قوم تاتار آمدند و ویران کردند، مرد نیز با آمدن خود چون مغول زندگی او را ویران می کند

 گویی از نسل های فراموش گشته است / معشوق من 

 پیوسته در کمین سواری است/ ی چشمانش در انتها/ گویی که تاتاری 

 (221:همان)  
گوید قدرت در ادامه با طنز تلخی می. کند که صریح است و نیازی به توضیح ندارددر بند سوم او را به طبیعت مانند می

 :مردانگی او زمانی است که شاعر را شکست می دهد

 قانون صادقانۀ قدرت را تأیید می کند / ن او با شکست م/ همچون طبیعت مفهوم صریحی دارد/ معشوق من 
 (224:همان)

 :در بند چهارم او را تشبیه به بت معبد نپال می کند که گویی از ذات وجودی خود خبر ندارد

 همچون خداوندی در معبد نپال / معشوق من 

 بیگانه بوده است/ گوئی از ابتدای وجودش 
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 (همان)   
او هیچ چیز مهمی نیست فقط یک انسان ساده است و آنقدر وجودش برای شاعر سرانجام در بند پایانی می گوید که 

 .عجیب است که  همانند نشانۀ یک مذهب شگفت می ماند

 حضور مردان  در اجتماع  1 - 1

آغاز شد و  4992مرداد  24فروغ فرخزاد از شاعرانی است که در دورۀ دوم شاعری اش  ی که تقریباً بعد از کودتای     

آنچه او در . ی  به شعر اجتماعی روی می آورد. نشان داد که یک شاعر اجتماعی است« تولدی دیگر»با چاپ  4942ال در  س

ها در جامعه ها و تضاد و تبعیضشعرهای اجتماعی اش به دنبال مطرح کردن است، تباهی و زوال ارزش ها، عدم دوستی انسان

های شاعرانه و طنز جامعۀ رو به زوال عصر شاهنشاهی  را با نمادپردازی ای ازدر کل، او در چند شعر برجسته چهره. است

، در شعرهای اجتماعی خود بیان کرده ومهم دانسته است خزادیکی از مواردی که فرهای هنرمندانه تصویر کرده است پردازی

 :رنگ باز هستندمردمانی که دورو و نی. اندتوجه او به مردم اجتماع است که مردان گروه اصلی این مردم

 و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ست        ن جهان به النۀ ماران مانند است          و ای 

    در ذهن خود طناب دار تو را می بافند                 می بوسند   را   تو  که  همچنان که 

  (914: همان)    
رد به عنوان قشر مهم در اجتماع حضور دارد اما حضورش مثبت نیست و با دقت در اشعار اجتماعی شاعر باید گفت، م

 باعث پیشرفت اجتماع نمی شود، چهرۀ مرد در این اشعار یک چهرۀ مورد انتقاد و منفی است، بیشترین انتقاد شاعر از مرد،

شان  یدک می کشند ولی کسانی که در جامعه اصطالح روشن فکر را به دنبال اسم . استفکر سطحی مآب متوجه مردان روشن

اینان در نظر فروغ ( 244:آیه های زمینی)اند های الکل غرق کردهدر واقع هنری از خود ندارند و در حقیقت خود را در مرداب

تنها صداست که می )پنهان کرده اندۀ مردانی که فقدان مردیشان را در سیا (244:ای مرز پرگهر)فضله های فاضل هستند 

 (. 992:ماند

 :ترین اشعار اجتماعی که از مرد سخن گفته است عبارتند ازمهم

این شعر از شعر های برجسته فرخزاد است که نگاه شاعر در آن بازگو کردن حقیقت بی حقیت  :عروسک کوکی  -4

اجتماع است همان طور که از نام شعر بر می آید فرخزاد جامعه ای را بیان می کند که همه چیز در آن از حقیقت 

شعر از شش بند تشکیل شده است که در هر بند زندگی یک . است و انسان ها مثل عروسک کوکی هستندافتاده 

قشر جامعه  بیان می شود در این شعر، مرد به عنوان یک ولگرد و دیوانه تلقی شده است که می تواند عصمت عشق 

 : را آلوده کند

 د ماده ای زیبا و سالم بو/ می توان در بازوان چیره یک مرد 

 عصمت یک عشق را آلود   / می توان در بستر یک مست یک دیوانه یک ولگرد ... 

 (229و222: همان)    
این نوع نشان دهندۀ قشر مردانی از جامعه است که وقتی تباهی های جامعه را می بینند خود را با مسائل عاطفی 

ور کنند فرخزاد گریزی زده است به فحشاء زمان شاه که سرگرم می کنند و با عشق مبتذل سعی دارند خود را از ناراحتی ها د

 .جامعه را در بر گرفته است و عده کثیری در آن غرق شده اند

شعری مؤثر . این شعر یکی از بهترین شعر های فرخزاد و از بهترین شعر های ادبیات معاصر است :آیه های زمینی -1

گردد که از انواع مختلف انحطاط و سقوط و فساد در ان گویای اجتماعی میزب»فروغ در این شعر. و تکان دهنده از جامعه ایران

او چهرۀ وحشتناک جامعۀ ایران را با زبان ( 4911:216براهنی،)« .ادوار گوناگون تاریخ و فرهنگ بشر به حد کافی سهم برده
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ا گرفته است و مردم در این جامعه ای که ناامیدی همه جای آن را فر. صمیمی خاص خودش برای خواننده بازگو می کند

ناامیدی گویی مرده اند اما بیهوده به زندگی ادامه می دهند و مرگ خود را باور ندارند در حالی که جز تفالۀ یک زنده بیشتر 

مجموع این شعر، توصیف فضایی است که آدم ها در آن زندگی می کنند، نه »: خود فروغ نیز دربارۀ این شعر می گوید. نیستند

در این شعر، مردان   (4916:446جاللی،)« .فضایی که آدم ها را به طرف زشتی، بیهودگی و جنایت می کشد. آدم هاخود 

جانیان کوچکی هستند که دست به جنایت های عمیقی می زنند تا در فحشاء بر دیگری پیشی بگیرند، آنها غرق وحشت اند و 

 :دن دارند حتی در مراسم اعدام نیز به فکر شهوت خود هستندبرای بهبودی جامعه کاری نمی کنند و ارواح کور و کو

 و در میان بستری از خون / مردان گلوی یکدیگر را با کارد می دریدند

 آنها غریق وحشت خود بودند /با دختران نابالغ همخوابه می شدند

 اروح کور و کودنشان را مفلوج کرده بود/ و حس ترسناک گنهکاری 

 چشمان پرتشنج محکومی را از کاسه به بیرون می ریخت / ام وقتی طناب دار پیوسته در مراسم اعد

 و از تصور شهوتناکی/ آنها به خود فرو می رفتند 

 اعصاب پیر و خسته شان  تیر می کشید

 ( 244و249همان) 

مانی که ز. سروده است 4992مرداد  24فرخزاد این شعر را یک دهه بعد از حادثۀ  :سوزددلم برای باغچه می  -9

این شعر با طنزی تلخ بیان می شود طنزی تلخ . گرای نسل اصالح طلب پیشین به دورن خود پناه برده بودندفکران آرمانروشن

در هر . طنز از درون شاعر می جوشد، شعار نمی دهد کلی گویی نمی کند. که از عمق اندوه درونی شاعر برگرفته شده است

است، مرد ( رمز سرزمین ایران)مثل یک مصلح اجتماعی نگران خزانی و انهدام باغچه. ه داردمصرع شعر یک پیامی برای خوانند

 .در این شعر در چهرۀ پدر و بردار بیان شده است

نمایندۀ مردانی است که به هیچ چیز اهمیتی نمی دهند و نسبت به سرنوشت جامعه بی اعتنا هستند خود را کنار : پدر

وبا گفتن دیگراز من گذشته کاری برای بازسازی جامعه نمی کنند این در واقع طرز تفکر حاکم بر می کشند و به بهانه پیری  

جامعه است که مردم از دخالت در امور سیاست محروم و از تغییر سرنوشت خود مأیوس شده اند و فقط به این اکتفا می کنند 

 :باشند و  به زندگی ساده وروزمره قانع شوندکه با  خواندن گذشته تاریخی پر بار روزها را بگذرانند و آرام 

 و کار خود را کرده ام / من بار خود را برده ام / پدر می گوید از من گذشته است

 یا شاهنامه می خواند یا ناسخ التواریخ / و در اتاقش از صبح تا غروب  

 گر وقتی که من بمیرم دی/ پدر به مادر می گوید لعنت به هر چی ماهی و هر چه مرغ 

 برای من حقوق تقاعد کافی ست  / یا باغچه نباشد / چه فرقی می کند که باغچه باشد 

   (921:همان)          

بردار نمونۀ یک مرد روشنفکر خنثی است، روحیۀ شکست خورده دارد و به طور کلی خود را باخته است نه : برادر

او که می توانست بهترین . اهی جامعه، وجود او فرا گرفته استگذشته روشنی دارد و نه به فکر آینده است مرگ و یأس و تب

گزینه برای اصالح جامعه باشد به هیچ چیز اهمیتی نمی دهد حتا به نابودی باغچه؛ بلکه  او شفا را در همین نابودی می بیند و 

 : یون می خواهد درمان کنداو یأس خود را با پناه بردن به میخانه و اف. کامالً ناامید و بی خیال اصالح  جامعه است

و سعی می کند که / او مشت می زند به در ودیوار / او مست می کند / در انهدام باغچه می داند / برادرم شفای باغچه را 

مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندک وخودکارش / او ناامیدی اش را هم / بسیار دردمند و خسته و مأیوس  است/ بگوید 

 که هر شب در ازدحام میکده گم می شود        / وناامیدی اش آنقدر کوچک است / د به کوچه و بازار می برد را همراه خو

 (929و922: همان)    
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فرخزاد معتقد است که مردان در جامعه با وجود ویژگی های منفی ای چون توانایی اصالح و سازندگی جامعه را ندارند 

که در این شعر توصیف تنهایی و افسردگی شاعر در «دیدار در شب»شود همچنانکه در شعر باید از حضور اجتماعی آنها کاسته 

 : اجتماع خفقان زدۀ عصر پهلوی است  با پرسشی تعجب انگیز بیان می کند که

 که این دریچه باز شود باز باز باز / آیا زمان آن نرسیده است

 و مرد بر جنازۀ مردۀ خویش/ که آسمان ببارد 

          نماز بگزارد  زاری کنان
 (234:همان)

« تنها صداست که می ماند»به نظر او در جامعه دیگر مردی وجود ندارد بلکه نامرد در جای مرد نشسته است در شعر 

 :فقدان مردانگیشان را پنهان نموده اندۀ گوید که نامردان که جای مردان نشسته اند در سیامی

 پنهان نموده استفقدان مردیش را / نامرد در سیاهی 

 (994و  999:همان ) 
او در این جامعه به مردان تکیه نمی کند زیرا آنها ناامید، جانی، معتاد، پر از شهوت و البته نامرد هستند او از میان  

 :مردمان جامعه، از زنان سادۀ کامل پناه می خواهد که از بام تا شام برای چرخش زندگی کار می کنند

 که از واری پوست سرانگشت های نازکتان / زنان سادۀ کامل مرا پناه دهید ای 

 دنبال می کند/  مسیر جنبش کیف آور جنینی را 

 به بوی شیر تازه می آمیزد       / و در گریبانتان همیشه هوا  

 (234:همان)     

 مرد به عنوان منجی   1-0  

ق آمیز باشد اما در دو شعر می توان چهرۀ مرد را به نمود چهرۀ مرد به عنوان منجی در دیوان فرخزاد شاید کمی اغرا

که توضیح آن گذشت، چهرۀ مرد به عنوان منجی زندگی شاعر آمده است، « عاشقانه»عنوان منجی مشاهده کرد،در قطعه شعر 

آفتاب می »مردی که در جهان سرد و سیاه می تواند باعث شادی شاعر شود و او را به اوج ببرد، همچنین در شعر

 :آمده است و شاعر را به شهر شعرها و شورها می برد« امید دلنواز من»مرد با ترکیب (443)«دشو

 ز سرزمین عطرها و نورها / تو آمدی ز دور ها و دورها 

 ببر به شهر شعرها و شورها / مرا ببر امید دلنواز من / ز عاجها، ابرها، بلورها
 (  431:همان)

می تواند جامعۀ شاعر را از خفقان و یأس و بی عدالتی نجات دهد و چون دیگر  اما نمود مرد به عنوان منجی ای که

آمده است، در این شعر،شاعر آمدن کسی را نوید می دهد « کسی که مثل هیچ کس نیست»مردان ویژگی منفی ندارد در شعر

هایی کاری کند و از مردان اجتماع فرخزاد که نتوانسته در برابر نابودی جامعه به تن. که با آمدن او همه چیز درست می شود

ناامید گشسته است، ناچار باآمدن کسی خود را آرام می کند کسی که می آید و شاعر این را باور دارد زیرا خواب او را دیده 

 :است« است و نام او قاضی القضات و حاجت الحاجات

 پلک چشمم هی می پرد  و/ من خواب یک ستارۀ قرمز دیده ام / من خواب دیده ام که کسی می آید 

 و اسمش آن چنان که مادر / و کور شوم اگر دورغ بگویم  / و کفش هایم هی جفت می شوند 

   یا حاجت الحاجات است/ یا قاضی القضات است / در اول نماز و و در آخر نماز صدایش می کند 

 ( 926:همان)
 :کسی نمی تواند آمدن مرد منجی را لغو کند
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 (994:همان)   شود گرفت و دست بند زد و به زندان انداخت نمی /کسی که آمدنش را 

 گیرینتیجه 

بدون شک در شعر فروغ فرخزاد که اولین شاعر زنی است که بی پروا و با جرأت در یک جامعۀ مرد ساالر از یک مرد   

ک چهرۀ برتر است، در شعر او سخن می گوید و آن را به عنوان معشوق جفاکار و ستیزه جو و هوسران معرفی می کند؛ مرد ی

مخصوصاً در دورۀ اول شاعری، مرد حضور قاطع دارد، محور اندیشۀ شعر اوست،عاطفۀ شاعر در خدمت اوست، بررسی شعر او 

 :نشان می دهد که مرد با چهار چهرۀ متنوع در شعر او حضور دارد

 مرد به عنوان معشوق متعالی  -4

 رد به عنوان معشوق غیر متعالیم -2

 عنوان فردی در اجتماع  مرد به  -9

 مرد به عنوان یک منجی   -4

از میان این چهره ها، چهرۀ معشوقگی مرد مهم ترین و اولین چهرۀ مرد است، در معشوق متعالی، شاعر مرد را می 

ستاید و از او به عنوان یک منجی یاد می کند که زندگیش را سامان داده است، در معشوق غیر متعالی، مرد یک معشوق 

ار و هوسران و ستیزه جو است که احساسات شاعر را نادیده می گیرد و شاعر نسبت به او بدبین و پرخاشگر است، باالترین جفاک

چهرۀ مرد نیز مربوط به همین مورد است، چهرۀ مرد در اجتماع یک فرد شهوت ران، مبتذل، ناامید و نامرد است که اهمیتی به 

نی خود را از اجتماع دور نگه داشته و قصد اصالح جامعه را ندارد، در این چهره، حتا مسائل ملی نمی دهد و بادالیل غیر عقال

شاعر به عدم وجود مردان می رسد گویا چیزی از مردانگی در مردان دیده نمی شود، اما با وجود چهرهای منفی از مرد، یک 

او نمود دارد که البته در مقیاس با چهرۀ  چهرۀ منجی از مرد که هم ناجی زندگی شاعر و هم ناجی اجتماع است، در شعر

کند و باعث میۀ مرد ناجی در زندگی، شاعر را در جهان سرد و سیاه همرا. مبتذل اجتماعی و معشوقگی نمود کمتری دارد

به طور کلی نگاه شاعر نسبت به مرد ایرانی . خوشبختی اوست و در اجتماع فردی است که می آید و عدالت را اجرا می کند

با بدبینی و سوء ظن از مرد سخن می گوید که این احساس درصد باالتری از اشعار دیده می شود و در حالت ۀ تنوع است، گام

 . او را می ستاید که که ستایش در چهرۀ معشوق متعالی  و منجی استۀ معشوق غیر متعالی و مردان اجتماع دیده می شود، گا

  منابع و مآخذ

 .زوار: ، چ هشتم، تهران(9ج)ز نیما تا روزگار ماا( 4942)آرین پور، یحیی

 نویسنده  : ناشر: ، چ اول، تهران(در شعر و شاعری) طال در مس( 4914)براهنی، رضا 

زندگی نامه، مجموعۀ آثار منثور، مصاحبه و نامه های فروغ فرخزاد،،چ اول، ) در غروبی ابدی( 4916)جاللی، بهروز 

 .مروارید:تهران

 .مروارید: ، چ اول،تهران(دربارۀ فروغ فرخزاد) جاودانه زیستن در اوج ماندن( 4912)یییییییییییی

 : تهران .چاپ هشتم ،فروغ فرخزاد،( 4)شعر زمان ما( 4949) حقوقی، محمد

سخن، چاپ : ، چ پنجم،تهران(از مشروطیت تا سقوط سلطنت)ادوار شعر فارسی( 4949)محمدرضا  شفعیی کدکنی،

 پنجم       

 . راستین: غیوری، غزاله، چ اول، تهران:تنظیم کننده دیوان کامل اشعار،( 4942)فروغ فرخزاد، 

 .داستان سرا: ، چ اول،تهران(همراه با کتاب شناسی)فروغ فرخزاد( 4949)کراچی، روح انگیز

 .توس: ، چ اول،تهرانانسان در شعر معاصر( 4914)مختاری، محمد 

 .مشعل: چ دوم، اصفهان( شعر و زندگی فروغ فرخزاد)ییاز گمشدگی تا رها( 4949)نیک بخت، محمود

 جامی، :،چ هفتم، تهران(ادبیات معاصر فارسی)جویبارلحظه ها، (4944)یاحقی،جعفر 

  



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

544 
 

 در قصایدخاقانی« صبح»تصویر کانونی و خرده تصویرها با محوریت 
 سونیا نوری

 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشجوی

 لیال نوری

 و ادبیات فارسی کارشناس ارشد زبان

 چکیده

-شاعر، خالق دنیای شعر خویش است؛ مالک حسی نیرومند که می. تصویرآفرینی یکی از وجوه روشن هنرشاعرانه است

توان گفت آفریند و اینجاست که میکند و میکشد یا چه بسا بی آنکه ببیند، خیال میآورد و به تصویر میبیند، پیش چشم می

دمد و بدیع ترین تصویرهای برآمدن ها در شعر وی میانگیزترین صبحشک دلشاعر صبح است و بی خاقانی. شاعر خالق است

تصویر محوری و در هر تصویرگری شاعرانه، یک . توان دیددست واژگان میهای این نقاش چیرهآفتاب را در میانۀ توصیف

که به پرورده شدن و به کمال رسیدن  کنارین تصویرهای فرعی ویا  خرده تصویرهاوجود دارد و در کنار آن،  کانونی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تصویر کانونی برآمدن آفتاب و دمیدن صبح در قصاید خاقانی و . کندتصویر کانونی کمک می

 .تصویرهای آن استخرده

 خاقانی، قصاید، صبح، تصویر کانونی، خرده تصویرها :هاکلیدواژه

 مقدمه

شاعری که به . های این وادی استشک یکی از برترینپرداز تاریخ ادب پارسی ندانیم، بیترین قصیدهرگخاقانی را اگر بز

آمیختگی این دانایی با روحی حساس و جانی هنرمند، اش احاطه داشته و درهمهایش، بر بسیاری از علوم زمانهشهادت سروده

چونان ... خاقانی». توان یافتزمین میر بزرگان دنیا شاعری ایرانبه اشعارش چنان یگانگی بخشیده که به سختی در آثار سای

. افتد که بیتی از او به یکی از هنرها آراسته نباشدکم می. بردهای شعری بهرۀ بسیار میطرازی هنرورز، از ترفندها و پیرایهسخن

های شاعرانه اندیشه. گیردن نیز مایه میدیریابی سخن او گذشته از شگفتی و شگرفی پندارهایش، از هنرورزی و برآراستگی آ

توان این پوسته را برشکافت و به مغز معنی ماند؛ بدان سان که به آسانی نمیای ستبر و نگارین پیچیده و نهفته میدر پوسته

رش چشم الی اشعااین دیریابی مضامین شعری وی در کنار تصاویر بکر و بدیعی که در البه(. 222: 4914کزازی، )« راه جست

هایی نوین و ابداعات شعریِ ازپیش کند و از لذت دریافت اندیشهدهد، به شدت مخاطب را به خود جذب میرا نوازش می

 .کندناشنیده سرشار می

هایی که های طبیعت، در نهایت زبردستی و ریزبینی است و در این میان وصفها و بخصوص پدیدهتوصیفات خاقانی از پدیده

این سخن که بخش بزرگی از . گذاردای جز تحسین و شگفتی برای مخاطب باقی نمیآید، چارهاید وی به چشم میاز صبح در قص

تصویرهایی که . توان نادیده برجای گذاشتاشعار خاقانی تصویری است، گزافه نیست و تصویرهای بکر و بدیع شعر خاقانی را نمی

خورشید در . خاقانی عادت ندارد اشیا را به اسامی آنها بخواند». واژگان همراه استکند، با زیباترین خاقانی در شعر خویش عرضه می

پوش، شاهد طارم فلک است که پر، پرندۀ یاقوت پیکر، خنگ سرکش، شاهد زربفتشود؛ بلکه مرغ آتشینزبان او خورشید گفته نمی

زدن جهد، طشت زر است که از نقیب نقب یرون میرهد، آینۀ سکندر است که از ظلمات بمی( هفت طبقۀ زمین)سر از دیو هفت

شود که که در مقام بدگویی ازگردون است، گردون جهودی میۀ گا. شود، بیضۀ آتشین کرکس سیاه شب استصبح ظاهر می

آن را ایست تنگ و تاریک، باد صبا اگر شب مشیمه. دوختندخورشید وصلۀ زردیست که در بعضی ازبالد اسالمی بر کتف یهودیان می

« ایماژ»چیست؟ تصویر را در مقابل واژۀ التین  تصویرو اما ( 21: 4933دشتی، )«...افتدشکافد، آن وقت طفل خونین به خاور میمی

image انداغلب منتقدان جدید و بالغیون، تصویرگری را نمایش و بیان  تجربۀ حسی به وسیلۀ زبان دانسته و گفته». اندکار بردهبه :

شفیعی (. 49: 4943فتوحی، )« اندبندد، از این رو آن را تصویر درونی یا ذهنی نامیدهیر حسی است که در ذهن نقش میایماژ، تصو
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آنچه ناقدان »است؛ کار بردهرا در ترجمۀ واژۀ ایماژ به« خیال»و « تصویر»را با خیال یکسان دانسته و دو اصطالح « ایماژ»کدکنی 

قیقت مجموعۀ امکانات بیان هنری است که در شعر مطرح است و زمینۀ اصلی آن را انواع تشبیه، خوانند، در حاروپایی ایماژ می

؛ اگرچه وی اصطالح (41: 4913شفیعی کدکنی، )« سازدهای مختلف ارائۀ تصاویر ذهنی میاستعاره، اسناد مجازی و رمز و گونه

به اینکه ایماژ هم از نظر لغت و هم از نظر اصطالح برابر است باتصویر  با توجه»پندارد؛ تر میگزیند و درستخیال را بر تصویر   برمی

های بالغت فرنگی به نام ایماژ شایسته است که آنچه در نقد ادبی جدید و در کتاب. یک شیء، خواه تصویر ذهنی باشدخواه مادی

مۀ خیال که در شعر و ادب قدیم عربی و فارسی با کل( کنندو بعضی از معاصران ما به عنوان تصویر از آن یاد می)شود خوانده می

است، برابر نهاده شود؛ زیرا گذشته از اینکه لفظ ایماژ از نظر لغوی به معنی تصویر و سایه و خیال است، از نظر فلسفی استعمال شده

توان گفت که از شده میبا توجه به تعاریف یاد(. همان)« نیز حوزۀ استعمال آن نزدیک به همین مفهوم اصطالحی نقد و ادب است

ترین در عام»شود و به تعریف دکتر فتوحی ، یک تصویر شعری ساخته می«خیال»ترکیب چند ایماژ یا به گفتۀ دکترشفیعی کدکنی 

شود؛ یعنی آن بخش از کاربردهای خالقانه و هنری زبان که از رهگذر تصرفات خیال در مفهوم، تصویر بر کل زبان مجازی اطالق می

 (.4: 4943فتوحی، )« ...آیدعادی به وجود میزبان 

 تصویرهاتصاویر کانونی و خرده

هایی که از یک شاعر یا نویسنده با توصیف. ترین بستر برای تصویرپردازی استمتون توصیفی اعم از شعر یا نثر، مهم

تواند سراسر با آنچه که در که میآفریند؛ تصویری آورد، تصویری از آن را در ذهن مخاطب میشیء یا یک پدیده به عمل می

آید، هماهنگی نداشته باشد یا تصویر ارائه شده، تعبیر و تفسیری هنرمندانه باشد از آنچه که در دنیای عالم واقع به چشم می

-گونه که خود میدر حقیقت هدف شاعرِ تصویرگر، بازآفرینی واقعیت است، آن. بیرون از ذهن شاعر و یا نویسنده موجود است

ای را به تصویر بکشد که مخاطب بارها و بارها آن را در جهان واقع راستی موجود است و چه بسا پدیدهگونه که بهخواهد؛ نه آن

کیست که تا کنون لحظۀ برآمدن . است؛ اما با این وجود تصویر هنرمندانۀ شاعر در نگاه وی بکر و بدیع بنمایدچشم دیدهبه

ای در افتاده است، برای هر شنوندهصور آفتاب به صورت تخم زرینی که از دهان کرکس شب بهخورشید را ندیده باشد؟اما ت

 . بدیع و شگرف است

گردد؛ برای مثال ابیات پیش رو همگی های شاعر بر گرد یک پدیدۀ بخصوص میمعموالً توصیفات و تصویرپردازی      

هر بیت با لوازم و واژگانی جدید همراه است که هرکدام از آنها خود اند؛ اما این توصیف در در توصیف دمیدن سحر سروده شده

بخشند و به آیند و مضمون را هرچه بیشتر رنگ و لعاب میاند که به کمک تصویر کانونی میتصویری نوین را تشکیل داده

 . اندنامیده شده« خرده تصویرها»یا « تصاویر کناری»دارند که دراین جستار مخاطب عرضه می

اند، کار رفتهتصویرهایی که در توصیف آغاز روز به های پیش رو به خردهاز آنجا که خاقانی شاعر صبح است، در بیت

-گیری از خردهاست که با بهره دمیدن صبح و برچیده شدن بساط شبتصویر کانونی تمامی ابیات . شودپرداخته می

ساالر شروانی بیان شده است و به سبب یکسانی تصویر جانب سخنترین شیوۀ ممکن از تصویرهای گوناگون، به هنرمندانه

 .شودتصویرها بسنده میها، به بیان خردهکانونیِ بیت

 گزارآفتاب حج

مایه قراردادن مناسک حج برای خلق پس از وصف صبح و ترسیم صحنۀ برآمدن آفتاب، سخن راندن از کعبه و دست

شود که شاعر اقانی است که اغلب تصویری کانونی است؛ اما گاه خرده تصویری میمضامین شعری، دیگر تصویر پربسامد شعر خ

شاعر گاه آفتاب را به مُحرِمی ماننده کرده است که از مشرق . برای توصیف سرزدن آفتاب و آغاز روز از آن بهره جسته است

 : جای آوردن مناسک حج به سوی مکه روان شده استزمین جهت به

 ات است آفتابمانا که محرم عرف

 

 سر آید ز خاورش کاحرام را برهنه
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 هرسال محرمانه ردا گیرد آفتاب

 

  رشوز طیلسان مشتری آرند میز

 (643: 4931خاقانی، )                       

 

، از در مصراع دوم بیت دوم، فراهم کردن جامۀ احرام خورشید از طیلسان مشتری در مصراع دوم بیت اول، سربرهنگی آفتاب و

در تصویری دیگر شاعر همخانۀ آفتاب، مسیح، را در حال صابون زدن جامۀ وی و مهیا . تصویرهای بدیع شعر خاقانی استخرده

 :نمایاندساختنش برای حج گزاردن می

 بل قرص آفتاب به صابون زند مسیح

 

 کاحرام را ازار سپیداست درخورش 

 

 بیضة آتشین صبح

 : افتددر میفام بهب را بیضۀ آتشینی تصور کرده است که از کام شب غرابخاقانی در تصویری غریب، آفتا

   وار از حلقکرکس شب غراب

 

 ن براندازد بیضۀ آتشی

 (446: 4931خاقانی، )                    

 :استگون برجای ماندهبار از روز درخشانِ طاووسو درجای دیگر بیضۀ زرینی انگاشته که این     

 اووس صبح بیضۀ زرین نهدپیش که ط

 

 ماز می بیضا بساز بیضۀ مجلس ار

 (421همان، )                               

 خسرو صبح

ۀ بار به این خسرو فلک ردای پادشاخاقانی از این باور دیرین سود جسته و این. اندآفتاب را از دیرباز پادشاه افالک دانسته

 :برابر قدومش رد پای شب که شاه زنگبار تصویر شده، از آسمان زدوده شده استسرزمین نگارین چین پوشانیده که در 

 خسرو چین از افق آینۀ چین نمود

 

 زآینۀچرخ رفت زنگ شه زنگبار 

 (614همان، )                           

فرمانی نافذ شود و صاحب در ابیاتی دیگر خورشید، خسروی است صاحب دیوان که در ایوانش کوس کوفته می     

 :است

 زین یک نفس درآمد و بیرون شد حیات

 

 بردیم روزنامه به دیوان صبحگاه 

 

 بی آرزوی ملک به زیر گلیم صبح

 

 کوبیم کوس بر در ایوان صبحگاه 

 

 درکش به چشم روز به فرمان صبحگاه  میلی بساز ز آه و بزن بر پالس شب

 (4463همان، )                          

 :راندبرسر، به منزلگاه جدید نقل مکان کرده و بر آسمان حکم میۀ کسواری که تاج پادشات    
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 خورشید کسری تاج بین ایوان نو پرداخته

 

 اسبه بر گوی فلک میدان نو پرداختهیک

 (4221همان، )                           

 پارة کتف یهودیانزرد

-های اسالمی بر بازو میآفتاب به پارچۀ زردی است که یهودیان در سرزمیندیگر تصویر بدیع شعرخاقانی، ماننده کردن 

 :ای تصور کرده است که این پارچۀ زرد را برکتف بسته استشاعر در این بیت آسمان را یهودی کبود جامه. اندبسته

 گردون یهودیانه به کتف کبود خویش

 

 ا برافکند پاره بین که چه عمدآن زرد

 (411: 4931خاقانی، )                    

 دم عیدسپیده

 .صبحگاه عید برای شاعر صبح یکی از مضامین تصویرساز است

 مشرق به عودسوخته دندان سپیدکرد

 

 ز مجمرش چون بوی عطر عید برآمد 

 (643همان، )                           

انگاشته شده است که در صبح عید به عود سوخته دهد؛ مشرق انسانی خاقانی در این بیت تصویر دور از ذهنی ارائه می

کند، عودی که از عود سوز صبح برجای مانده است و این دندان سپید، روشنی هنگام صبحِ آسمان مشرق دندان سپید می

 :سرور خاقانی از فرارسیدن صبح عید در ابیاتی دیگر نیز ساری است. است

 

 ما را به هردو صبح دو عید است و جان ما

 

 گاه ی است فربه از پی قربان صبحمرغ

 (4463همان، )                      

 فرض صبوح عید را کز تو به خواب فوت شد

 

 صد ره اگر قضا کنی تا ز صبوح نشمری 

 (4991همان، )                      

 می عیدی نگر و جام صبوحی که مگر

 

 اند شفق آورده و با صبح برآمیخته

 (423همان، )                         

 سوارِ صبح

نوردد و سایۀ نورانی خود روز در ابیاتی از شعر خاقانی سواری چیره دست تصویر شده است که زمین و آسمان را درمی

 :گستراندرا بر سر کائنات می

 استاسبه بر قضا راندهروز یک

 

 است وآتش از روی خنجر افشانده

 

 نعل آن نقره خنگ او از برق

 

 است شاندهبرجهان خرمن زر اف

 (941: 4931خاقانی، )                   
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شود، تاز که شمشیری آتشین در دست دارد و از نعل اسب نقره یالش خرمنی از زر بر جهان افشانده میسواری یکه  

ت دیگری نیز تکرار شده سواری صبح در ابیااین تک. دم ترسیم کرده استتصویری است که خاقانی در این دو بیت از صبح

 :است

 سوارۀ چرخبامدادان که یک

 

 ساخت بر پشت اشقر اندازد 

 (446همان، )                        

 جنبید شیب مقرعۀ صبحدم کنون

 

 ترسم که نقره خنگ به باال برافکند 

 

 زناندرده رکاب می که شعاعش عنان

 

 بر خنگ صبح برقع رعنا برافکند 

 (411همان، )                    

 سیماب آتشین

 :ای قرار داده برای ساختن تصویری زیبا از برآمدن آفتابمایهسیماب فلز مایع و سیالی است که خاقانی آن را دست

 خایههای زرین از سقف نیمآن خایه

 

 سیماب شد چو برزد سیماب آتشین سر

 (643همان، )                           

گون همچون سیماب ذوب های زرینی تصور کرده است که به سبب برآمدن آفتاب سیمابگان را خایهشاعر ستار     

 .شوندشده و از صفحۀآسمان زدوده می

 صبح جامه پوش

 بر کتف آفتاب باز ردای زر است

 

 کرده چو اعرابیان بر در کعبه مآب 

 (244همان، )                          

شب )پوش کعبه وار رویبه سوی خانۀ سیاهاست که عربی( خورشید)پوشی بیت ردای زر نخستین خورده تصویر این

 . دارد( فامتیره

 :ای از نور و روشنایی به همراه آورده استپوشی تصور شده است که برای روز نوین تحفهصبح دربیتی دیگر جامۀ زر    

 صبح آمده زرین سلب نوروز نوراهان طلب

 

 وز زهره صفرا ریخته ب زهره شکاف افتاده ش

 (4221: 4931خاقانی، )              

در مصراع دوم این بیت، تصویری بکر ارائه شده و آن بدین قرار است که به سبب هیبت و شکوه روز، زهرۀ شب شکافته شده 

قباپوشی آسمان در . بحو صفرای زردفام از آن تراوش کرده و این مایع زرد رنگ چیزی نیست مگر خورشیدِ برآمده در آسمان ص

 :جای دیگربدین شکل نمایانده شده است

 ساخت فرو کند ز اسب آینه بندد آسمان

 

 گری صبح قبا زره زند ابر کند زره

 (4991همان، )                    

 صبحِ جنگاور
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اش ست که ضرب نیزهداری ایکی از تصویرهای رایجی که از صبح و طلوع آفتاب در قصاید خاقانی نقش شده است، نیزه

 . کنددرد و کار شب و مالزمانش را یکسره میافالک را برمی

 نیزه کشید آفتاب حلقۀ مه در ربود      

 

 نیزۀ این زر سرخ حلقۀ آن سیم ناب

 (244همان، )                

شاعر این تصویر را در بیت دیگر . یدرباگون میاز ماه سیمای زرفام تصویر شده است که حلقهدر این بیت آفتاب دارندۀ نیزه 

 :دهدنیز ادامه می

 وار بود بسته نقابی بنفش      شب عربی

 

 از چه سبب چون عرب نیزه کشید آفتاب

 (همان)                    

ش بر چرده به تصویر کشیده است که برای در امان ماندن از آفتاب، نقابی بنفخاقانی در این بیت شب را چون عربی سیاه

 کش شده است؟وار نیزهرخ به چه سبب عربیچهره دارد و از این در عجب است که آفتابِ زرین

تیغ در دست داشتن صبح یا خورشید در چندین بیت از قصاید خاقانی تکرارشده و اغلب در کنار آن از سایر ملزومات نبرد 

 :استفاده شده است... ر بودن وچون درع و سپر و نیز تصاویر مکملی چون خون ریختن و بر اسب سوا

 شد گهر اندر گهر صفحۀ تیغ سحر      

 

 شد گره اندر گره حلقۀ درع سحاب

 (211: 4931خاقانی، )               

 صبح است گلگون تاخته شمشیر بیرون آخته

 

 بر شب شبیخون ساخته خونش به عمدا ریخته 

 (4221همان، )                                     

 دهره برانداخت صبح زهره برافکند شب

 

 پیکر آفاق گشت غرقۀ صفاری ناب 

 (244همان، )                                       

 سوارۀ چرخبامدادان یک

 

 ساخت بر پشت اشقر اندازد

 

 وارسپر زرد کرده دیلم

 

 همه زوبین اسفر اندازد 

 

 از در مشرق آتش افروزد

 

 اندازد  سوی هر روزن اخگر

 (446همان، )                                   

 صبح ز مشرق چو کرد بیرق روز آشکار

 

 خنده زد اندر هوا بیرق او برق وار

 
 در سپر ماه راند تیغ زراندود مهر

 

 بر کتف کوه دوخت دست سپیده غیار 

 
 پوش راتیغ زر آسمان خاک سیه

 

 زن شهریار کرد منور چو رای رای

 (614همان، )                                  

 صبح از حمایل فلک آهیخت خنجرش

 

 کآمیخت کوه ادیم شد از خنجر زرش 

 

 هر پاسبان که طرۀ کاخ زمانه داشت

 

 چون طره سر بریده شد از زخم خنجرش 

 (119همان، )                                       

 بر شب شبیخون ساخته خونش به عمدا ریخته  ون آختهصبح است گلگون تاخته شمشیر بیر
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 (4221همان، )                                      

 ساالرصبح خوان

 :ساالری استصبح در شعر خاقانی عهده دار وظایف بسیاری شده است و یکی از این وظایف خوان

 مائده ساالر صبح نزل سحرگه فکند

 

 گالب  از پی جالب خاص ریخت ز ژاله

 (4931:244خاقانی، )          

ساالر صبح، شربتی گوارا کند و درمصراع دوم مائدهساالری است که خوراک هنگام صبح را فراهم میصبح دراین بیت مائده 

را  ساالری است که شاعر خوددر بیت دیگر صبح خوان. ها گرفته استنشسته بر گلۀ کند که گالبش را از ژالۀ صبحگافراهم می

 :داندخوار خوانش میریزه

 ما را دلیست زله خور خوان صبحگاه 

 

 جانیست خاک جرعۀ مستان صبحگاه 

 (4463همان، )                

 صبح عنبر بویِ عبیر آمیز

خاقانی همواره دمیدن صبح . پرداز زبردست شروانی، هیچگاه از نسیم بویای صبح در شعر خویش غافل نبوده استچامه

 :پراکنده شدن شمیمی عبیرآمیز همراه کرده استرا با 

 استصبح تا آستین برافشانده

 

 است دامن عنبر تر برافشانده

 
 مگر آن عقد عنبرینۀ شب

 

 است است و عنبر افشاندهبرگشاده

 (944همان، )                              

شود و بوی ه که در مجمر روز و با آتش آفتاب گداخته میشب سود برده و آن را به عنبری ماننده کردۀ شاعر از سیا     

-و به« دانی ماه نوغالیه»و « سایی فلکغالیه»وی با استفاده از خرده تصاویری چون . پراکندگوشۀ عالم میخوشش را در گوشه

ا بیش از پیش پرورانیده اند این تصویر رکه گویا ابزارهایی برای غالیه سایی بوده« صدف»و « سنگ»کار بردن واژگانی چون 

 :است

 سرداست آتش گه دست شدهصبح چون خنده

 

 اند آتش سرد به عنبر مگر آمیخته

 
 سایان فلکیا نه بی سنگ و صدف غالیه

 

 اند تر آمیختهصبح را غالیۀ تازه

 
 دان ازمه نودوش خوش ساخت فلک غالیه

 

 اند یختهبهر آن غالیه کاندر سحر آم

 (423همان، )                       

 رنگ زآتش خورشید و بردسوخت شب مشک

 

 نکهت باد سحر قیمت عود قمار 

 (614: 4931خاقانی، )      

 استصبح تا آستین برافشانده

 

 است دامن عنبر تر برافشانده

 (944همان، )                      

 چو آه عاشقان شد صبح آتش معنبر

 

 ن اخضر سیماب آتشین زد در بادبا

 (643همان، )                   
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 شب عقد عنبرینۀ گردون فرو گسست

 

 تا دست صبح غالیه سازد ز عنبرش 

 
 گردون به شکل مجمر عیدی به بزم شاه

 

 صبح آتش ملمع و شب مشک اذفرش 

 (119همان، )                        

 بهر بخور مجلس روحانیان عشق

 

 بحگاه  سازیم سینه مجمر سوزان ص

 (4463همان، )                   

 سای آسمان سود بر آتشین صدفغالیه

 

 عنبری  هایاز بر مغز خاکیان لخلخه

 (4991همان، )                         

 صبح کیمیاگر

نگ و جالیی دوباره نهند و رگیرند و باغ و راغ جامۀ سیاه شب را از سر میمگرنه اینکه به هنگام صبح کائنات جنبش ازسر می

های طالگون آفتاب بر زمین و زرفام شدن پرداز زبردست شروانی از این تصویر به نیکی بهره جسته و تابش رشتهیابند؟ خیالمی

 :کندخاک را به کیمیاگری صبح نسبت داده که خاک سرخ دوشین را به طالی ناب تبدیل می

 بود چو گوگرد سرخ کز بر چرخ کبود

 

 عیار  را گونۀ زرداد مس خاک 

 (614همان، )                     

 صبح و صبوحی و می

. اندگفتهرا صبوحی می ۀ نوشی صبحگااند و این مینوشیدهدر گذشته معمول بوده است که با سرزدن آفتاب می می

 : شاعر با سود بردن از این سنت، دست به ساختن تصاویر فراوانی زده است

 

 را به می کنندمستان صبح چهره مط

 

 لسان مطرا برافکند کاین پیر طی

 (411: 4931خاقانی، )            

 

رسد برافکندن در مصراع دوم این بیت به معنای پوشیدن باشد و تصویر زیبای طیلسان پوشیدن فلک کهنسال در به نظر می

ۀ در بیتی دیگر شاعر کنار رفتن سیا. انی استنوشانِ صبحگاه، حاصل تصورات شاعرانۀ خاقلحظات روز و صبوحی زدن مینخستین

خواهد که به برق می، شب و روشن شدن آسمان را به دریده شدن آسمان عنبرفام به دست صبح ماننده کرده است و از مخاطب می

 :بار جامۀ صبح را بردرد و روزی نوین را آغاز کنداین

 پیش که صبح بردرد شقۀ چتر عنبری

 

 قع صبح بردری خیز مگر به برق می بر

 (4943همان، )            

 :  و اسامی مختلف آن است« جام باده»نوشی صبحگاهی، دیگر ابزار خاقانی برای تصویر سازیِ می 

 دممرغ شد اندر هوا رقص کنان صبح

 

 ماع است هم وار وقت سبلبله را مرغ

 (421همان، )                            

در بیت دیگر در تصویری . گونِ شراب را به تصویر کشیده استانی پرواز مرغ صبح و جام مرغشاعر در این بیت همزم

آسای جام شراب مانند کرده و در مصراع دوم، می سرخ را به سرخی آسمان هنرمندانه، نخست جوشش صبح را به جوشیدن خنده

 :صبح تشبیه کرده است
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 صبح چو کام قنینه خنده برآورد

 

 ح لعل تر آورد کام قنینه چو صب

 (342همان، )            

خندۀ جام شرابِ صبحدم و لزوم صبوحی زدن همزمان با طلوع ستارۀ سحری، در بیت دیگری از قصاید خاقانی تکرار شده  

 :است

 زن شود چشم ستارۀ سحرپیش که غمزه

 

 بر صدف فلک رسان خندۀ جام گوهری

 (4943همان، )             

 :ای زیر نیز با مضمون صبح و صبوحی، تصویرسازی شده استهدر بیت      

 صبحدم آب خضر نوش از لب جام گوهری

 

 کز ظلمات بحر جست آینۀ سکندری 

 (همان)                       

 رسدروز به روزت از فلک نزل دو صبح می

 

 جام صبوحی آوری  صبح سه گردد ار به کف

 (4991: 4931خاقانی، )               

 کرده می راوق از اول شب و بازش به صبوح 

 

 اند با گالب طبری از طبر آمیخته

 (423همان، )                         

 رخصبح یوسف

-شود و بر گوشهسر زمین رها میدر شعر خاقانی شاهد فلک است؛ زیباروی آسمانی که از چنگال دیو هفت خورشید،

 :ریزدگوشۀ دنیا، زر ناب می

 سرطارم فلک رست ز دیو هفت شاهد

 

 سری ششای آقچه زر ریخت به هر دریچه

 (4991همان، )                          

بار از دست گرگ شب گریخته و رخ روشن خود را به خواند که اینشاعر آفتاب زیبا را در بیت دیگر یوسف می     

 :نمایاندجهانیان می

 کندمییوسف روز جلوه کرد از دم گرگ و 

 

 مست ما دعوی روزپیکری یوسف گرگ

 (همان)                           

اند و آن بار عناصر دیگری نیز به این تصویر افزوده شدهماجرا یوسف و آفتاب در بیت دیگر نیز تکرار شده است؛ این     

 :اندرا به غایت پروردگی رسانیده

 صبح از صفت چون یوسف و مه نیمۀ ترنج

 

 برابرش  بریدهران چرخ دستبک

 (119همان، )                     

کار گرفته است؛ آفتاب بربستن شب بهخاقانی صحنۀ حضور یوسف در جمع خاتونان مصر را برای توصیف برزدن آفتاب و رخت

 .رخ در حیرتندیوسف است و ماه ترنج و ستارگان خاتونانی که از ظهور خورشید یوسف

 رطفل خونین خاو

دیگر توصیف بدیع خاقانی از طلوع آفتاب، به تصویر کشیدن آن در قالب طفلی خونین است که با قابلگی باد صبا، از 

 :بطن شب به خاور افتاده است

 برشکافد صبا مشیمۀ شب

 

 طفل خونین به خاور اندازد   

 (446همان، )                    
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 طاس زر

 طاس سیمای مه تافته از پرچم شب

 

 اند گهر آمیخته س زر با می آتشطا

 (423: 4931خاقانی، )             

 فصاد صبح

ماند، طشتی پرخون است که چیزی جز گشاید و آنچه برجای میصبحِ فصاد، با نشتریِ ماه نوظهور عید، رگ بازوی شب را می

 :دهدح عید را در پی دارد، به دست میفام ابتدای صبح نیست؛ این تصویری است که خاقانی از گذر شبی که صبخورشید سرخ

 فصاد بود صبح که قیفال شب گشاد

 

 شترش خورشید طشت خون و مه عید ن

 (643همان، )                          

 مرغ صبح

افشاند و دیگر هد و به تعبیر خاقانی پر میشود؛ نخست مرغی که سحرگاه آواز سر میدر واژۀ مرغ صبح، دوگانگی دیده می 

گیرد و همه جا را غرق در نور و گشاید و در میانۀ آسمان جای میخود صبح است که در پندار شاعر به مرغی تبدیل شده که بال می

 :کندروشنی می

 استمرغ صبح از سماع بس کرده

 

 است زانکه دیریست تا پرافشانده

 (944همان، )                   

ستان یوسف و برادرانش سود برده و از آن برای تصویرپردازی دمیدن صبح بهره جسته در دو بیت زیر شاعر بار دیگر از دا

 :است

 گویی که مرغ صبح زر و زیورش بخورد

 

 شنوم بانگ زیورشکز حلق مرغ می

 
 مرغ سحر شناعت از آن زد چو مصریان

 

 کان صاع دید به بانگ سحر درش 

 (643همان، )                       

 بحبازی صمهره

است و شعر خاقانی نیز از این امر برکنار اصطالحات ویژۀ بازی نرد از دیرباز در اشعار شاعران ایرانی جای بخصوصی داشته

در توصیف طلوع صبح، به تصاویر خاقانی حالوتی .. .و« ششدره»، «کعبتین»، «رقعه»، «مهره»استفاده از واژگانی چون . نیست

 .دوچندان بخشیده است

 استبا یک افتاده نقش شب پنج

 

 است ها برافشاندهگویی آن مهره

 
 ها فلکهر صبحدم که برچند آن مهره

 

 بر رقعه کعبتین همه یکتا برافکند 

 
 برده به چارم منظره مهره برون از ششدره

 

 نزل جهان را از بره صد خوان نو پرداخته 

 

 مهرة زر

 ظل صنوبر مثال گشت به مغرب نگون

 

 ود مهرۀ زر آشکار مِهر ز  مشرق نم

 (614همان، )                   
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شود و تصویر بیتی از قصاید همزمان با رونهان کردن سایۀ سیاه شب در مغرب، مهرۀ زرین آفتاب از مشرق آشکار می

 .دهدخاقانی را تشکیل می

 نان زرین چرخ

، توصیف آن به صورت نان زرینی است که در خورددیگر تصویر بکری که از برآمدن خورشید در قصاید خاقانی به چشم می

 :شودشود و دگربار در گلوی خاور افکنده میتنور مشرق پخته می

 چون پخت نان زرین اندر تنور مشرق

 

  افتاد قرص زرین اندر گلوی خاور

 (643همان، )                        

حالی که آسمان برای نمکین کردنش، ابر را بر آن بارانده د؛ در رونان زرین چرخ در بیتی دیگر نیز از سوی خاقانی به کار می 

 :است

 است ابرنان زرین چرخ دیده

 

 است دهنمک در برابر افشانخوش

 (944همان، )                      

 نقاب داری صبح

 زد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب      

 

 رد معنبر طنابخیمۀ روحانیان ک

 (244: 4931قانی، خا)               

( های آفتاباشعه)دم است که طناب عنبرآمیزش داری مسیحآید و آن شمایل نقابدر این بیت یک خرده تصویر به چشم می

در بیتی دیگر گردون . گاه مالیک روانه کرده و آن سرا را سرشار از بوی خوش نفس آفتاب تازه برآمده ساخته استرا به سوی منزل

کند و رازهای نهفته در دل تاریکی شب صبح و آشکار کردن روی روشن و روشنگر وی، عالم را لبالب از روشنی میبا کشیدن نقاب 

 :کشدرا بیرون می

 گردون نقاب صبح به عمدا برافکند

 

 راز دل زمانه به صحرا برافکند 

 (411همان، )                      

 :ز تکرار شده استدار، در بیت زیر نیتصویر صبح نقاب         

 جبهت زرین نمود طرۀ صبح از نقاب

 

 عطسۀ شب گشت صبح خندۀ صبح آفتاب 

 (244همان، )                            

 :در جای دیگر تصویر صبح در حالی ترسیم شده که روبندی زرین، پیشکشی از جانب شاه، بر چهره دارد   

 رخسار صبح را نگر از برقع زرش

 

 برش  جامۀ عیدیست درکز دست شاه 

 (643همان، )                            

دارد و اجرام آسمانی را در برابر این پوش تصویر شده که چرخ روبند از صورتش بر میو در بیتی نیز خورشید، عروسی برقع

 :کندعروس زیباروی آسمانی نثار می

 برقع زرین صبح چرخ برانداخت و کرد

 

 کواکب نثار  پیش عروس سپهر چرخ

 (614همان، )                          
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 گیرینتیجه

در تصویرپردازی تخیل شاعر . شودبندد و بر قلم وی جاری میتصویر یا ایماژ، پنداری شاعرانه است که در ذهن شاعرنقش می

آید؛ قدرتی که در خاقانی شروانی دست می تری از وی بهترباشد، تصاویر بدیعکمالکند و هرچه این قوه در او بهنقشی مهم ایفا می

 .خورددرباالترین حد به چشم می

های دیوان خاقانی، تصویرهایی است که از طلوع آفتاب و دمیدن صبح آفریده است و به همین سبب بکرترین تصویرپردازی

گیرد و به از سوی شاعر هدف قرار میدر اشعار تصویر محور، به طور معمول یک پدیدۀ بخصوص . نداخاقانی را شاعر صبح خوانده

شود دراین مقاله تصویر تصویری که از این پدیدۀخاص ارائه می. شودهای گوناگون به آن پرداخته میهای مختلف و شکلبیان

ر کناری های متفاوت برای پروردن این تصویر کانونی، خرده تصویرها یا تصاویکانونی نامیده شده و اشکال مختلف توصیف آن و بیان

 .رساننداند که به پروردن و تکمیل تصویر کانونی یاری میگذاری شدهنام

 منابع

 .، تهران، زوار، چاپ دومنقد و شرح محمد استعالمی، (4931)خاقانی، قصاید، 

 .، تهران، امیرکبیر، چاپ دومخاقانی شاعر دیرآشنا، (4933)دشتی، علی، 

 .، تهران،  سخن، چاپ دوم(پژوهشی در شعر خاقانی شروانی)ح شاعر صب، (4919)الدین، سجادی، سید ضیاء

 .، تهران، آگاه، چاپ ششمصور خیال در شعر فارسی، (4913)شفیعی کدکنی، محمدرضا، 

 .، تهران، سخن، چاپ دومبالغت تصویر، (4943)فتوحی، محمود،

 .، تهران، کتاب ماد، چاپ دومرخسار صبح، (4914)الدین، کزازی، میرجالل
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 بررسی نخستین اشعار عاشورایی در زبان فارسی

 حسین نوین

 دانشگاه محقق اردبیلی ت علمیعضو هیئ 

 مریم شریفی

 دانشجوی دکتری محقق اردبیلی 

 چکیده 

نشان، ،  اخبار مبتنی بر شهادت ایشان و یارا(ع)امام حسین ۀ شعر عاشورایی به شعری گفته می شود که پیرامون قیام ال

 . های جنگ کربال، حوادث قبل و بعد از آن و پیوند تاریخ با آن حادثه سخن می گویدیّت های عاشورا، توصیف صحنهتوصیف شخص

بیه  (  قرون اولیّه تیا پاییان قیرن نهیم هجیری     )زمانی خاص  ۀپژوهش حاضر تالشی پیرامون این موضوع است که با تعیین بره

 .ب بپردازدبررسی نخستین اشعار عاشورایی در زبان فارسی و عر

در این نوشته سعی بر آن بوده که دیدگاههای مختلف،  با اتکا بر منابع معتبر درباره نخستین اشعار عاشورایی و اشعار شاعران 

در قالب مهمترین ویژگی های ساختاری و محتوایی بررسی شود تحقیق حاضر با نقد و نظرهای پراکنده دربیاره ایین آثیار و تحلییل     

 .ی باشدیافته ها همراه م

 ، مرثیه (ع)شعرعاشورایی، شاعران عاشورایی، امام حسین : کلیدواژه

 مقدمه 

شعر زیباترین  ".خونین کربال، حادثه ای است که امروزه به عنوان یک فرهنگ زنده و پایدار به آن نگریسته می شود واقعه

 ( 23:4913 ،یدرگاه) "زبان است در بیان فاجعه و کارسازترین وسیله است در تبلیغ واقعه 

 .بهترین وسیله برای جاودان ساختن قیام کربال در ادبیّات ایران و عرب محسوب می شود  ،شعر عاشورایی ،بر همین اساس

علت این امر ریشه داشتن این واقعه  .شعری بیشترین حجم اشعار دینی را از گذشته تا کنون به خود اختصاص داده است  ۀاین گون

امّا به دلیل وجود محدودیّت های مذهبی برای شیعیان و  .ی مذهبی شاعران و تلفیق آن با احساسات آنهاستدر اعتقادات و باورها

شاعران شیعی همیشه در ترس و تقیّه به سر می بردند و به علّت فشارهای موجود از جانب حاکمان  ،حاکمیّت مطلق مذهب سنّی

از بین می بردند،  بنابراین اشعار عاشورایی در سه قرن اوّل هجری فاقد  وقت،  اشعار عاشورایی شان را در خفا می سرودند و یا

 .  پیشینه است

شعر عاشورا در زبان  فارسی قدمتی به دیر سالی  .در سخن پارسی نیز این نوع ادبی همپای شعر دری شناخته شده است "

  (49:4913 ،مجاهدی) ". شعر مکتوب دری دارد

به نام مناقبیان است که زمان پیدایش آنان با اوّلین سال های رواج شعر فارسی همزمان می دلیل این امر ظهور طایفه ای 

و سایر ( ع)مناقبیان از دوره آل بویه در طبرستان و بعضی نواحی عراق سرگرم کار بودند و قصایدی را در مدح حضرت علی  ". باشد

 ( 4963: 432، 2صفا، ) ".ایمه اطهار در کوی و برزن می خواندند

بنابراین قدمت شعر عاشورایی از اینجا  ،نیازمند اشعاری بودند که می بایست توسط شاعران سروده می شد ،اینان برای خواندن

 . به وضوح نمایان می شود

عاطفی آن توّجه بیشتری نشان داده و مرثیه هایی با  ۀشعر عاشورایی به سبک های متنوّعی سروده شده است، شاعری به جنب

دیگری از شاعران نیز روش مقتل  ۀدست .داز هر چه تمام تر سروده و شاعری جنبه های حماسی را در اولویّت قرار داده استسوز و گ

 .در نتیجه ما با اشعار عاشورایی در سطوح مختلف قوّت وضعف روبرو هستیم.و واقعه گرایی و ثبت قضایا را مدّ نظر قرار داده اند
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  :مانی چهار دوره را شامل می شودشعر عاشورایی در تقسیم بندی ز

  (دوره پیش از صفویه)قرن چهارم تا پایان قرن نهم  :عصر اوّل -4

  (دوره صفویه)قرن های دهم ویازدهم  :عصر دوّم -2

  (دوره پس از صفویه تا پایان قاجاریه)قرن های دوازدهم و سیزدهم  :عصر سوّم -9

 ( معاصر ۀدور)هجری شمسی 4941تا 4911از سال  :عصر چهارم -4

درست است  .پرداخته خواهد شد (دوره پیش از صفویه)در این مقاله تنها به عصر اوّل  ،با توجه به حجم و گستردگی مطالب

که اعتقادات مذهبی در سرودن اشعار حسینی حرف اوّل را می زند اما تشویق های ایمه معصومین در سرودن مرثیه در شهادت 

و باالخره عمق فاجعه و شدّت تراژدی عاشورا تاثیر زیادی بر جوشش ( ع)حبّ اهل بیت  ،ثواب وصول به اجر اخروی ،سیّد الشهدا

 . احساسات شاعران حسینی داشت

هر کس در باره خاندان ما یک بیت شعر  "مَن قالَ فینا بیتَ شعرٍ بَنی اَهلل لَه بَیتاً فِی الجَنه  ":می فرماید( ع)امام صادق 

 ( 461: 4941 ،عاملی) ".در بهشت بنا می کند خداوند برایش خانه ای ،بسراید

طور که در باال اشاره شد شعر عاشورایی ادوار مختلفی به خود دیده است؛ هر زمان که پادشاهان به تشیع می گرویدند و همان

ه ای که در آن به اشعار عاشورایی و سرودن آنها توسط شاعران عالقه نشان می دادند شعر حسینی در اوج قرار می گرفت و هر دور

اوضاع سیاسی و اجتماعی عرصه را بر شاعران متعهد تنگ می  کرد نزول کمی و در برخی موارد کیفی این  ،محدودیت های مذهبی

 . گونه اشعار مشاهده می شود

 ( ع)شعر عاشورایی و اهل بیت  -4

را در روز عاشورا، شعر ( ع)امام حسین اما اگر اشعار شخص  ،آغاز سرایش شعر عاشورایی دقایقی پس از اتمام واقعه کربالست

کم / یا دهر اف لک من خلیل "شعر بسیار مشهور  .عاشورایی به حساب آوریم، می توان شعر عاشورایی و عاشورا را همزمان دانست

در لحظه ،بنزدیکی های غرو( ع)از زیباترین غزلهایی است که در این باره سروده شده و خود اباعبدهلل  "لک باالشراق و االصیل 

 ( 449:4944 ،سلمانی) ".های تنهایی و غربت کربال سروده اند

  "یا دَهرُ اُفٍ لَکَ مِن خلیلٍ                                             کَم لَکٌ بِاالِشراقِ و االصیلِ  "       

 "و الدَهر  ال یَقنعُ بِالبدیلِ  مِن صاحبٍ اَو طالبٍ قتیلً                                                "

  "و اِنما االَمر الی الجلیلِ                                                   و کلُّ حیِّ سالکَ السبیلِ  "

 ( 211وقعه الطف، ) 

 :ایشان در این ابیات به مفهوم  بی اعتباری و پستی دنیا اشاره می فرمایند

 ،آری روزگار به جای آنان .چه بسا یاران و جویندگانی را که در بامداد و شامگاهت کشته نهادیآه از دوستی تو ای روزگار )

به این ترتیب شعر .( راستی که پایان روزگار، به دست خدای شکوهمند است و هر زنده ای باید این راه را طی کند. دیگری را نپذیرد

 . حماسه افرین عاشورا آغاز شد ۀعاشورایی از کنار گهوار

داغدارترین آن  ،به تاریخ،  اولین مرثیه ساز و مرثیه خوان سیدالشهداۀ در نگا " .بوده اند(ع)اهل بیت  ،نخستین مرثیه سرایان

 (236_214: 4962، 44 ،مجلسی) ".می یابیم( س)مصیبت یعنی مادر بزرگوارش،  حضرت فاطمه زهرا 

در آنجا نماز خواند و بعد قطعه  ای  از  .ج شد به کربال رسیدنیز زمانی که برای جنگ صفین از کوفه خار( ع)حضرت علی 

 ".از تو به محشر آیند که بی حسابرسی به بهشت در آیندۀ گرو ،خوشا برتو ای خاک پاک " :خاک آن زمین را بویید و سپس فرمود

 ( 433: 4966 ،منقری)
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حضرت زینب  .اجعه کربال را پیشگویی کرده استف( ع)اشعاری نیز منسوب به آن حضرت است در مقام اندرز به امام حسین 

  :غم خود را چنین ابراز کردند ،با شهادت پدر ارجمندشان(  س)

  "عُلی الطفِ االسَالم و ساکنیه                                       و روح اهلل فی تِلکَ القباب ِ "

 ( 4422:296شبر،) "و قد خلقت من النّطفِ العذاب             نفوس قدستَ فِی االرضِ قدسا ً                           "

  ".درود بر ساکنان طف و بر روح خدا که در آن آرامگاهها آسوده اند

 " .خدا را عبادت کردند ،آرامگاه جوانمردان شب زنده داری که در دامن این دشت و تپه ها "

این چنین  ،ایشان نیز در غم از دست دادن پدر .شمار می رفتاز بهترین شعرا به (  ع)دختر حسین بن علی (  س)سکینه 

 : سراییده اند

  "ال تَعذلیه فهم قاطع طرقه                                      فعینه بدموع ذرفٍ غدقه "

 ( 434: 4422 ،شبر)  "اِن الحسین غداه الطف یرشقه                                   ریب المنون فما ان یخطی الحدقه

  ".کسی را سرزنش مکن که راهش را گم کرده است زیرا از چشمانش اشک فراوان می بارد"

  ".دور نمی شود( ع)چشم امام سجاد ۀرها شد که خطا نمی کند و از حدق (ع)در روز طف تیری به سوی امام حسین "

رباب بنت امروالقیس همسر امام  ،اهل بیت آوردند را نزد( ع)هنگامی که در شام،  سر امام حسین  ":در تذکره الخواص آمده

 ( 64 :4422 ،شبر) ".آن را بوسید و به دامان گرفت و اشعاری را سرود( ع)حسین 

کربال پیوند نزدیک و تنگاتنگ  ۀبا حادث ،همچنین اشعار معروفی که به ام لقمان بنت عقیل بن ابی طالب نسبت داده شده است  " 

 ( 93: 4444 ،ابن اثیر) ".دارد

ام کلثوم ام البنین رباب بشیر بن حذلم یعنی اصحاب عاشورا آورده است که ادعای (ع)صاحب لهوف اشعاری از امام حسین 

 .همزادی واقعه عاشورا و شعر عاشورا را اثبات می کند

 شعر عاشورا و شاعران عرب  4-4

جانسوز و  ۀبا بیان مصیبت های این واقع ،کربال ۀعبه دلیل نزدیکی زمان واق ،شاعران عرب در قرون اولیه پس از عاشورا

 .،  پایه های این نوع ادبی را استحکام بخشیدند(ع)حمایت از قیام امام حسین 

زمانی  ۀچرا که فاصل "نظرهای مختلفی وجود دارد ( ع)پس از اهل بیت  ،در مورد اولین شاعران عاشورایی در ادبیات عرب 

 ،محمدزاده) ".کربال،  موجب تردید در سبقت آنها بر سایر سروده ها در این زمینه  می باشد ۀقعبرخی از این اشعار نسبت به وا

4949 :99 ) 

 موضوعات شعری اشعار حسینی در زبان عرب  4-4-4

  :موضوعات شعری  به طور عمده در دو مورد خالصه می شوند

 (ق64م )ن ع را یاری کنند ؛ مانند عبداهلل بن حر جعفی یکی ندامت و پشیمانی افرادی که نخواستند یا نتوانستند امام حسی

وی پس از شهادت امام  ،در جهت یاری او،  دست رد به سینه ایشان زد( ع)که از گروه توابین بود و در مقابل درخواست امام حسین 

 . در اشعاری ندامت خود را بیان کرد (ع)حسین 
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( قمری431م )در دوره عباسی منصور نمری  .و هجو بنی امیه می باشد( ع)انتقام از خون امام حسین  ،موضوع شعری دیگر 

و انتقام از بنی عباس را انتقام (  ص)از جانب حکومت مورد تعقیب قرار گرفت زیرا وی هر دو حکومت را مخالف با خاندان پیامبر 

  .بنی امیه می دانست

 نخستین مرثیه سرایان زبان فارسی   -1

بزرگان و  ،شاهان ،دردها و رنج های خود را در سوگ عزیزان خود ،که شاعر تالمات روحی مرثیه اشعارجانسوزی است 

و نفرین و لعن ستمگران ( ع)اشعار مراثی مذهبی به مناقب و فضایل اهل بیت  .باالخص امامان و اولیا دین را در  آن بیان می کند

گریستن و مرثیه و عزاداری بر مصیبت فرزند  ": ؟ فرمود موسی حکیم ازرب االرباب پرسید که عاشورا چیست " .اختصاص دارد

 ( 26 _23: 4944 ،تنکابنی) .(ع)مصطفی 

مراثی سید الشهدا دارای واالترین مرتبه در مراثی مذهبی است و بیشترین اشعار مراثی در ادوار شعر فارسی را اشعار 

مرثیه ها را از نظر موضوعی به چهار دسته  "سرایی در ایران نگرشی به مرثیه  "افسری کرمانی در کتاب  .عاشورایی شامل می شوند

 : تقسیم می کند

 مرثیه در سوگ عزیزان -4

 مرثیه در مرگ مشاهیر  -2

 مراثی مذهبی  -9

 مرثیه های وطنی  -4

 مرثیه های فارسی ایران باستان   1-4

ری است که حضرت آدم ابوالبشر در شع ،اولین مرثیه ،طبق گفته دولتشاه سمرقندی، و عوفی در لباب االلباب ،در این دوران 

. از نشانه های رواج مرثیه در ایران باستان است (یکی از پیشوایان مانوی)پس از آن رثای مرزکو  ،رثای فرزندش هابیل سروده است

 (311تفضلی،بی تا،)

گ سهراب، سوگ سو ،مرثیه در سوگ سیاوش :مرثیه های فردوسی در شاهنامه نیز نمونه هایی از مراثی این دوران است

 ....اسفندیار و سوگواری فردوسی در مرگ فرزند خویش و

 اسالمی  ةمرثیه های فارسی در دور 1-1

 ،در نوع عمومی مرثیه خاصه در زبان فارسی بعد از ظهور اسالم " .اولین مرثیه سرایان این دوران از دو سه تن بیرون نیست

 ( 44: 4914 ،افسری کرمانی) ".ویرانی سمرقند سروده است منسوب است که در  "ابوالینبغی"نخستین مرثیه به 

کهن اثر طبع محمد بن وصیف سگزی شاعر دربار صفاریان شناخته شده است که شاعر در زوال حکومت  ۀدومین مرثی "

به آن اشاره  " تاریخی به ادبیات عاشورا –نگرشی انتقادی  "و  "مرثیه سرایی در ایران  "صفاریان نوحه سر داده و در کتاب های 

 ( 432، 4963صفا، ) " .شده است

کهن ترین مرثیه  "تاریخ ادبیات ایران  "و دکتر ذبیح اهلل صفا کتاب  "مرثیه سرایی در ادبیات فارسی  "دکتر امامی در کتاب 

عاشورایی موجود  ۀمرثیدر زبان قوامی رازی دو  .شاعر نیمه اول قرن ششم می دانند ،از آن قوامی رازی ،های مذهبی زبان فارسی را

  :اولی قطعه ای است که شش بیت دارد.است

 میر امام زاده که چون او نیافرید                                    تا از عدم خدای همی بنده اورد 
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 از شوم قتل آن تن بی سر بدیع نیست                           گر جویبار سرو سر افکنده آورد 

 که روز بال پیش دوستان                             بر درد دوست دل به غم آکنده آورد مرد آن بود 

 بنگر چه صعب درد بود قتل اوی                                کان تیره شب ز روز درفشنده آورد 

 خنده آورد آرد به زعفران جا هر سال گریه ها                               آن زعفران که خاصیتش 

 (46دیوان قوامی رازی، )                                                                                 

دانسته اند و در دیوان قوامی،  چنین آمده است که زعفران  موضعی است که ( ع)در اینجا منظور از امام زاده را امام حسین 

 . یام محرم و موسوم عاشورا،  در آنجا عزاداری سیدالشهدا را برپا می کرده انددر ری بوده و شیعیان هر سال ا

   :بیتی است که به چند بیت آن اشاره می شود 33قصیده ای  ،دیگری که در دیوان قوامی رازی دیده می شود ۀمرثی

 به اوالد مصطفی  روز دهم ز ماه محرم به کربال                                        ظلمی صریح رفت

 هرگز مباد روز چو عاشورا در جهان                                  کان روز بود قتل شهیدان به کربال 

 آن تشنگان آل محمد اسیروار                                        بر دشت کربال به بال گشته مبتال 

 از پرده رضا همه افتاده بر قضا                       اطفال و عورتان پیمبر برهنه تن               

 (423 ،دیوان قوامی رازی)                                                                                

 ۀاز جنب سادگی و روایی بودن سبک بیان و برخورداری ،خالء تصویرگرایی و مضمون پردازی ،عاشورا ۀروایت جزییات واقع"

 ( 34: 4944ضیایی، )".از مشخصات این مرثیه به شمار می روند ،عاطفی

اولین شاعر شیعی فارسی زبان می باشد که نخستین ( ق.ه 944متولد )شاید بتوان گفت ابوالحسن مجدالدین کسایی مروزی 

 .مرثیه های عاشورایی مکتوب را به نام خود ثبت گردانیده است

 کنجی گرفته ماوا  ،رغوان و الله                                   ما و خروش و نالهبیزارم از پیاله و ز ا

 مقتل کنم تقاضا  ،عز و شرف بجویم                     مدح و غزل بگویم ،دست از جهان بشویم

  تازه کنم توال ،فرزند مرتضی را                            مقتول کربال را ،میراث مصطفی را

 گشته اسیر غوغا  ،در خاک خوابنیده                            از آب نا چشیده ،آن میر سر بریده

 نادان عدوی دانا  ،این است وزین فزون تر                    کهتر عدوی مهتر ،تخم جهان بی بر

 بی خار گشت خرما  ،یبر مقتل ای کسایی برهان همی نمایی                          گر هم بدین بپای

 بر اهل بیت زهرا  ،دلهای ما حزین کن                    پیوسته آفرین کن ،تا زنده ای چنین کن

 ( 63:24 ،گزیده اشعار کسایی)                                                                              

دشمنی و عداوت مخالفان کامال  ،خوشگذرانی خلفای عباسی ،(ص)دان پیامبر در اشعار کسایی مروزی رنجها و دردهای خان"

. شعر او می توان دید ۀاجتماعی و فرهنگی قرن چهارم در ایران را درآین ،مشهود است و به زبان دیگر تصویری از اوضاع سیاسی

 ( 21:4949 ،محمد زاده)

شعر ماتمی کسایی مروزی در سوگ حسین بن  " :گوید کسایی چنین می ۀیکی از صاحب نظران در مورد این سوگ سرود

 (61_64: 4913 ،مجاهدی) ".از ساختار مناسب لفظی و غنایی محتوایی برخوردار نیست (ع)علی 

بر ما معلوم  "رودکی سمرقندی دانسته است و یادآور شده است که  ،وی در کتاب شکوه عشق اولین شاعر مرثیه سرا را

ابوسلیک گرگانی، محمدبن وصیف سیستانی،  ،عاصر رودکی مانند حنظله بادغیسی، فیروز مشرقینیست که شعرای ماقبل و م

چرا که دیوانی از این شاعران در دست  نیست و جز  ،ابوشکوربلخی،ابوموید،شهیدبلخی و دیگران در این زمینه سخن گفته اند یا نه
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پس  .ه در آثار باقی مانده از آنها نشانه هایی از مرثیه وجود نداردمعدودی شعر از آنان باقی نمانده است، ولی قدر مسلم آن است ک

 (24:4913مجاهدی، .)باید گفت این فن در ادبیات فارسی منحصرا از رودکی شروع می شود

عاشورایی او که کهن ترین شعر عاشورایی محسوب می  ۀباید کسایی را برگزید زیرا که قصید ،از میان تمام شاعران نامبرده

 .به طور کامل باقی مانده است و در مقایسه با دیگر اشعار کهن عاشورایی، تمام ویژگی های شعر عاشورایی را داراست ،شود

 مراثی شخصی _2_2_2

مراثی شخصی در دسته مرثیه های غیر .مرثیه مذهبی و مرثیه غیر مذهبی ،مرثیه به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود

 : خصی را در دو برهه زمانی می توان مورد بررسی قرار دادمراثی ش.مذهبی جای می گیرند

 مراثی شخصی تا پایان قرن پنجم   -4

 مراثی شخصی قرن ششم  -2

 مراثی شخصی تا پایان قرن پنجم 1-1-4

مرثیه در سوگ شاهان و بزرگان و شاعران .مراثی شخصی در ایران به قرن چهارم باز می گردد ۀهمانطور که اشاره شد سابق 

مرثیه مسعود  ،فرخی سیستانی در مرگ محمود غزنوی ۀمرثی ،رودکی در رثای شهید بلخی ۀمرثی :از جمله .دوره آغاز شداز این 

 ....سعد سلمان در مرگ سید حسن غزنوی شاعر و

می توان از مرثیه در سوگ فرزند توسط شاعران  ،فردوسی نمونه بارز سوگ سروده های شخصی در این دوران است ۀشاهنام

خویش و یا مسعود سعد سلمان که وی  ۀفردوسی در سوگ فرزند سی و هفت سال ۀاز جمله سوگ سرود ،دوره باب شده استاین 

فرخی  ۀمراثی مضمونی درباری داشت ؛ مرثی ،قبل از قرن ششم .نیز در سوگ فرزندش و فرزندش رشیدالدین مرثیه سروده است

 .درباری به شمار می رود ۀفت مشهورترین مرثیسیستانی در سوگ سلطان  محمود غزنوی که می توان گ

 شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار            چه فتادست که امسال دگرگون شده کار 

 ... خانه ها بینم پرنوحه و پربانگ و خروش          نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فگار

 (31دیوان فرخی سیستانی، )                                                                              

 مراثی شخصی قرن ششم  1-1-1

گرایش به زهد و عرفان در مراثی "  .مضمون مرثیه ها اجتماعی شد ،به علت حمالت بی امان مغول ،از قرن ششم به بعد 

 .از نقطه های آغازین این حرکت است ،می مرگحکیم سنایی و نیز مرثیه های اثیرالدین اخسیکتی در بی وفایی جهان و بی رح

 (4944:33 ،ضیایی)"

بعدها کسانی مانند خاقانی   .رواج می یابد ،مراثی شخصی خانوادگی که اغلب در سوگ فرزند است ،همچنین در این دوران

شان و یا رشید الدین وطواط معزی در مورد مرگ فرزندان ،کمال الدین اصفهانی ،مرثیه خاقانی در رثای عموی و فرزندش رشیدالدین

در سوگ شاهان و بزرگان  ،عالوه بر مرگ فرزند ،مضمون مرثیه. مراثی جانسوزی سرودند ،در مرگ فرزند خوارزمشاه در روز عاشورا

قانی در خا ۀسعدی در مورد قتل عام و فروپاشی عباسیان و یا مرثی ۀمرثی ،نیز بود ؛ مانند مرثیه معزی درباره خواجه نظام الملک.. .و

 .مرثیه سروده بود ،شاعر معاصرش ،پیش از این هم رودکی در مورد مرگ شهید بلخی....مرگ ابوالفرس و

 وضعیت عمومی شعر  -9
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شعر  .سرکوب و به شهادت رساندن نخبگان است ،علت اصلی آن قتل و غارت ها .شعر در اوایل این دوره چندان فخیم نیست

سعی در گریاندن مردم و همچنین مظلوم نمایاندن  ،ار شاعران اغلب با ضجه و اندوه فراواناشع .در بیشتر موارد لحن عاطفی دارد

و اهل بیت ایشان  و یارانشان همراه است که از قرن نهم به بعد تحت تاثیر دو کتاب روضه الشهدا اثر مالحسین ( ع)امام حسین 

ی یابد این دو کتاب بیشترین سهم را در شکل گرفتن باورهای شدت م ،واعظ کاشفی و کمی بعدتر اسرار الشهاده مال اقا در بندی

به ذکر  ،روضه الشهدا بدون ذکر منابع و یا استفاده از منابع معتبر ۀعاشورا در میان مردم داشتند ؛ نگارند ۀخرافی در مورد واقع

 .در روز عاشورامانند داستان عروسی حضرت قاسم ع  .حوادثی پرداخته است که اصال وجود خارجی نداشته اند

دلیل این امر چیزی نیست جز اینکه در دربار سامانی شاعران مورد تشویق  .حجم اشعار در اوایل این دوره چشمگیر نیست

با وجود  ،به علت اینکه زبان رسمی عربی بود ،در حکومت آل بویه .بسرایند(ع)امام حسین  ۀقرار نمی گرفتند تا اشعاری را در مرثی

 .ثری به زبان فارسی وجود نداردا ،تشویق شاعران

سیاسی و  ،اخالقی، اجتماعی ،موضوعات آن عمدتا مسایل دینی و عقیدتی .نوع ادبیات  این دوره،  تعلیمی و ارشادی است

  .مضمون اعتراض است

های  در حماسه ،به خاطر مخالفت با شیعه ،اما  وجه حماسی ،حماسه و تغزل حضور بسیار کمی در اشعار عاشورایی دارد

این اشعار با  .ساده و طبیعی و سرشار از احساس و طراوت بوده اند ،اشعار عاشورایی در این ادوار .دینی قرن ششم رواج می یابد

 .عاشورا را به صورت تلمیح به تصویر می کشیدند ۀاغلب عناصر واقع ،سبک معمولی خود

رسوم ترین و سنتی ترین مرثیه هایی که در سوگ امام م ":امیر اسماعیل آذر در کتاب شکوه عشق بر این عقیده است که

 ( 44: 4944 ،آذر)".شعرهای ساده و بدون تعقید است ،می سرایند و می خوانند( ع)حسین 

ترجیع بند و ترکیب بند است و غزل از قرن  ،دوبیتی ،مسمط، رباعی ،قصیده ،قالب های شعری در این  دوره به ترتیب مثنوی

 . اوج می گیرد ،طالیی شعر فارسی است ششم به بعد که دوران

 اسامی اشخاص  -1

  :کربال حضور دارند می توان به سه دسته تقسیم کرد ۀاشخاصی که در واقع

 شخصیت های اصلی عاشورا  -4

 شخصیت های فرعی عاشورا  -2

 شخصیت های منفی عاشورا  -9

 شخصت های اصلی عاشورا   1-4

و بعضی از اهل بیت ایشان می باشد، در این دوره بیشتر ( ع)الشهدا شخصیت های اصلی عاشورا که شامل وجود مبارک سید

  .به دسته اول پرداخته است و بیشتر اشعار شخصیت های اصلی را شامل می شوند

 شخصیت های فرعی عاشورا  1-1

ۀ را همرا( ع)بودند اما حضور مستقیمی در جنگ نداشتند و امام حسین ( ع)شخصت های فرعی عاشورا که جزء اهل بیت   

به ندرت از شخصیت های فرعی و یاران ایشان در اشعار عاشورایی نامی به  .کردند یا اشخاصی که جزء سپاهیان و یاران ایشان بودند

خود آورده است از میان صحابه تنها کسی که در این میان از او نامی  "شرح منظومه ظهر "غالمرضا کافی در کتاب.میان آمده است

 ( 43 ،شرح منظومه ظهر) .ن یزید ریاحی استحر ب ،آمده است
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 خوشا حر فرزانه نامدار                              که جان کرد بر آل احمد سوار 

 شده بر براق شهادت سوار                           ز رخش تکبر فرود آمده  

 مصطفی               بر آورده از جان دشمن دمار  ۀبه عشق جگر گوش

 بحر شرع لولو شهوار و همچو بحر      در خویش غرقه گشته ز پاکیزه گوهری در

 اقرارکرده حر یزیدش به بندگی             خط باز داده روح امینش به چاکری  

 ( 214 ،دیوان خواجوی کرمانی)                                                                 

 شورا شخصیت های منفی عا 1-9

عمرسعد،  ،شمر، ابن زیاد ،کسانی مانند یزید ،و اهل بیت ایشان( ع)شخصیت های منفی عاشورا شامل دشمنان امام حسین 

می توان گفت بسامد شخصیت های منفی در این دوران نسبت به شخصیت های مثبت بیشتر در . هستند...مروان، عمروعاص، و

 .اشعار عاشورایی بیشتر است

 یک یک به خونش کوشا ،حجت گرفته با حق      خیل یزید احمق ،خندقصفین و بدر و 

 (44 ،گزیده اشعار کسایی مروزی)                                                        

 شرم و آزرم جملگی بگذاشت                       جمعی از دشمنان بر او بگماشت 

 ( 266حدیقه الحدیقه، )                                                        

 آن که دادی بوسه بر روی و قفای او رسول      گرد بر رویش نشست و شمر ملعون در قفا 

 (241 ،دیوان قوامی رازی)                                                         

 دهند زبان ها یزید را دشنام به کربال چو دهان حسین ازو نچشید                همی 

 (431دیوان ادیب صابر ترمذی، )                                                         

 علی االصغر ایستاده به پا                             و آن سگان ظلم را بداده رضا 

 ( 266قه الحقیقه،حدی)                                                         

  .امام سجاد است ،منظور از علی االصغر

و امام ( ع)در اشعار عاشورایی از امام حسین  ،می توان گفت که در اکثر موارد ،در ارزیابی کلی اشعار عاشورایی این دوران

  :در کنار هم یاد شده است( ع)حسن 

 آن از حسین آمد به هم راست کسی کو آفتاب و شب به خواست                          حسن 

 ( 23خسرونامه، )                                                                                         

 حسن حسن باشدش هر که حسینی بود                هر که حسینی بود حسن حسن باشدش 

 ( 131 ،ولی...دیوان شاه نعمت ا)                                                                    

 علی و بتول و حسین و حسن                          همی نگذرانیم از ایشان سخن 

 (642 ،مجالس المومنین)                                                                           

نیز به جای نام ۀ گا " :در ضمن آوردن مثال های شعری اینگونه بیان می کند "ه ظهر شرح  منظوم"غالمرضا کافی در کتاب 

 ( 423شرح منظومه ظهر، ) ".مبارک ایشان از شبر و شبیر استفاده شده است

 : می سنجد( ع)بر امام  حسین ( س)مرثیه زای خود را با اشک حضرت زهرا  ۀدقیقی طوسی گری

 ( 411 ،دیوان دقیقی طوسی)ابر شبیر زهرا روز محشر                        چنان چون من بر او بگریم       

  :ناصر خسرو قبادیانی سروده است
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 هنر و فضل و خرد درسیر اوست همه           همچو او کیست که فضل و هنر او را سیر است

 ( 944دیوان ناصر خسرو، ) هر خردمند بداند که بدین حال و صفت        باب علم نبی و باب شبیر و شبر است

 بهره گیری از اصطالحات عرفانی  -0

همین  ،دوران طالیی عرفان در ادبیات فارسی .با فلسفه و عشق در آمیخته است ،عاشورا در این دوران نگاه عرفانی به واقعه

بهترین شاعر در این زمینه . آن را به خوبی با مضمون عاشورا گره زده اند ،دوران است که شاعران با کمال یافتن در این زمینه

 . مولوی است

 ( 4139غزلیات شمس تبریزی، )کف دریاست صورت های عالم          ز کف بگذر اگر اهل صفایی 

 ( 266حدیقه الحقیقه، )همه سکون ورضا  ،همه وفا و صفا          عفو و خشمش ،اصل و فرعش

 ة الفاظ و اصطالحات خانقا 0-4

 ....رقص و ،سماع ،خرقه ،فییعنی واژگانی همچون صو

 : مولوی در غزل عاشورایی خود چنین می سراید

 ( 96گلچینی از غزلیات شمس تبریزی، )در خرام ای جان جان هر سماع                 مه لقایی مه لقایی مه لقا 

 الفاظ و اصطالحات شرابخانه  0-1

 کنجی گرفته ماوا ،خروش و ناله بیزارم از پیاله وز ارغوان و الله                 ماه و

 ( 24:63 ،گزیده اشعار کسایی) 

 کاشکی ای من سگ هندوی او                کمترین سگ بودمی در کوی او 

 یا در آن تشویش آبی گشتمی                  در جگر او را شرابی گشتمی

 ( 91 ،مصیبت نامه) 

 مضمون عشق  -6

 .داردۀ جلوه در خور توج ،در اشعار عاشورایی این عصر،رای اسالمعاشورا،  به عنوان عاشقانه ترین ماج

 گر بالیی آید از عشق شهید کربال             عاشقانه آن بال را مرحبا باید زدن

 (622 ،کلیات اشعار شاه نعمت اهلل ولی) 

 گلگشت عاشقان همه در خون خود بود                 این است الله زار شهیدان کربال 

 الی عشقم و می دانم از جور فلک                   نیست آبی نزد این مهجوررند تشنه لب کرب

 ( 441 ،دیوان ظهیر فاریابی)                                                                         

 ر عشق گوشوا ،پیش مومن کی بود این تشنه خوار ؟                    قدر عشق گوش

 تا صبا از خاک پای عنبرینت بوی برد        عاشق او شد به صد دل زین سبب نامش صباست 

 ( 444دیوان خواجوی کرمانی، )                                                                      

 

 گیرینتیجه
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این اشعار از قرن چهارم  .دوران به دست ما نرسیده است اشعار عاشورایی در سه قرن اول بدون پیشینه است زیرا آثاری از این

 . تا ششم به انسجام و پختگی الزم نرسیده بودند اما قرن های ششم تا هشتم اوج اشعار عاشورایی پرمایه محسوب می شود

ز می یابد که بیشترین عامل تاثیرگذار در این نوسان شعری چیزی جز مذهب نیست زیرا شعر عاشورایی تنها زمانی فرصت یرو

از قرن نهم به بعد نیز با حکومت رسیدن  .حاکمیت می کردند ،شاهان شیعی مذهب با ارادت خاصی که به امام حسین داشتند

خاندان صفوی و حمایت آنها از شاعران عاشورایی این نوع شعری به قوت و استحکام رسید ؛ هرچند در این دوره  مطالبی در باره 

 .سیده که معتبرنمی باشدکربال به ثبت ر ۀواقع

 ۀبنابراین اشعار عاشورایی همزاد هستند با واقع .و سپس ایمه اطهار می باشد( ع)زیباترین اشعار عاشورایی از زبان امام حسین 

 و شاعران فارسی زبان با استفاده از ذوق و.اشعاری در این زمینه با موضوعات مختلف  سروده اند ،پس از آن شاعران عرب. عاشورا

 .واقعه عظیم کربال را با بهره بردن از اصطالحات عرفانی و غنایی به زیباترین شکل به تصویر کشیده اند،قریحه ذاتی

 منابع 
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 .4933نشر دانشگاه،  ،چاپ اول، تهران ،حدیقه الحقیقه و طریقه الشریعه، مدرس رضوی ،سنایی، مجدود بن آدم  -41
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 پیروان اردبیلیِ محتشم کاشانی بررسی موردی انور اردبیلی
 رحیم نیکبخت

 ت علمی دانشگاه تبریزعضو هیئ

 چکیده 

گرددکه در شعر و ادبیات ایران به روزگار صدر اسالم باز می( ع)پیشینه عالقه و محبّت ایرانیان به اهل بیت عصمت و طهارت

های مکتب  در پی رسمیت تشیع، شعر و ادبیات  بیش از قبل در تبلیغ و ترویج عقاید و آموزه. ته استای داشزمین بازتاب گسترده

از زمان محتشم تا کنون ترکیب . به عرصه آمد و با آفرینش ترکیب بند محتشم کاشانی شعر مرثیه به اوج خود رسید( ع)اهل بیت 

اهمیت مذهبی و موقیعت استراتژیک آذربایجان موجب گردید شاه .  دیل شدبند وی همواره به منبع استقبال و الهام برای شعرا تب

است با چنین اهمیتی به خوبی روشن ۀ بدی. اسماعیل صفوی مذهب شیعه را در مسجد جامع تبریز مذهب رسمی ایران اعالم کند

را وادبای آذربایجان در استقبال از از این رو شع. است به سرعت  شعر وادب آذری در خدمت تعالیم عالیه شیعی قرار خواهد گرفت

اردبیل به عنوان زادگاه خاندان شیخ  شاه اسماعیل از کانونهای . گوی سبقت را ربودند( ع)محتشم کاشانی و مرثیه سرایی اهل بیت 

محتشم در این مقاله با معرفی اجمالی پیروان واستقبال کنندگان . مهم شعر وادب شیعی شعرای بزرگی را در خود پرورش داد

 .کاشانی با زندگی و ابعاد مختلف حیات زنده یاد انور اردبیلی مهمترین شاعر ترکیب بند سرای معاصراردبیل آشنا خواهیم شد

لی، حالی اردبیلی، یحیوی، انور بند سرایی، محتشم کاشانی، ادبیات مرثیه، اردبیل، صدرالممالک اردبیترکیب: هاکلیدواژه

 ادربیلی

 در آمد

گرچه پیش از محتشم، شیخ . ظوم مذهبی در ایران بعد از صفویه وامدار ترکیب بند مشهور محتشم کاشانی استادبیات من 

و ( 144، 4943جعفریان، )حسن کاشی در کار رواج تشیع مقامی ارجمند و همانند و برابر با محقق کرکی وعالمه حلی داشته است

بوده ( ع)ی جای دارد که تمام سروده هایش در مدح ومنقبت اهل بیت خود محتشم هم در دایره پیروان این شاعر ارجمند شیع

بیش از  زیرا زندگی وحیات علمی وادبی محتشم کاشانی موضوع جداگانه ای است که قصد ورود با آن را در این مجال نداریم. است

سمیت تشیع در ایران از یک سو فقها در پی ر. ترکیب بند معروف وی در تاریخ فرهنگی ایران اهمیت دارد،زندگینامه خود محتشم

تشیع را در اقص نقاط ایران استوار سازند از سوی دیگر شعرا و ادبا به ویژه از دوره شاه ۀ وعلما دست به کار شدند تا بنیانهای فق

غیر از ترکیب بند محتشم کاشانی به . طهماسب این وظیفه را یافتند تا با رسانه شعر عالیق شیعی را در میان عامه مردم بگسترانند

کوب دکتر زرین( 4934کلیات محتشم کاشانی،)مرثیه قصاید اشعار فراوانی دارد اما هیچ یک مقبولیت وشهرت ترکیب بند را نیافت 

هم معتقد است تاثیر وقبول بی نظیر این ترکیب بند موجب شد تا بسیاری از شعرای صاحب قریحه در پی تقلید از آن اهتمام 

ترکیب بند محتشم کاشانی موثر ترین متن ( 492،4969،زرین کوب)«ن همه به قدرت وتأثیر آن دست نیافته اندبا ای»کنندگرچه

کاشانی به عنوان نام آورترین شاعر عاشورایی به در میان شاعران شیعه و مدیحه سرای خاندان امامان شیعه، محتشم. شیعی است

طلیعه محرم  های منقش به ترکیب بند معروف در هم آمیخته است، کتیبه «شعر باز این چه شورش است» محرم با .رود شمار می

 :ورود محرم دارد

 که در خلق عالم است ستباز این چه شورش ا          

 است باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم                                                           

شته و تاثیر شگفتی در قلمرو ایران فرهنگی گذاشته است که دامنه آن به ای د جایگاه ویژه یانمیان شیع دربند این ترکیب

محمد )های دیگر بهره گرفته اند های ادبی محتشم به گونهغالب شاعران بعدی از مضون سازی وآرایه. روزگار کنونی نیز می رسد

 (436،4943 ،زاده
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الم از جایگاه مهم و ارجمند مذهبی برخوردار بود در دوران اسالمی به ویژه آذربایجان ضمن آنکه در تاریخ ایران قبل از اس

ی فعالیت تصوف عامیانه با  آذربایجان، آران و آناتولی قرن هفتم، هشتم و نهم دوره. بعد از یورش مغول اهمیت قبلی خود را بازیافت

ساالران و  الوه بر عشایر ترک زبان در میان دیوانگرایش به تشیع ع( 4943رضایی،  :رک به). های علوی بود تعلقات و گرایش

شعرو ادب آذربایجان به عنوان بخشی مهمی از ادبیات ( 261،4941صدری،.)اندیشمندان، عُلما و فقهای آذربایجان را هم وجودداشت

تادن ترکیب بند وی در ایران زمین  از تاثیر و تأثر فرهنگی و فضای عمومی برکنار نبوده اند با ظهور محتشم وبرسر زبانها اف

به طوری که شعرای متعددی از جمله آذری از .  آذربایجان هم همچون سایر نقاط ایران پیروی از وی در سرایش مرثیه به راه افتاد

از ادبیات شیعی ۀ اهمیت پیروی ایشان آفرینش حجم ابنو اندروزگار وی تا کنون به پیروی از وی ترکیب بند های فاخری سروده

چه . های ادبی دلیل روشن تعمیق عالیق شیعی و باورهای مذهبی در میان توده مردم در مناطق مختلف استه این آفرینشاست ک

تأثیر محتشم کاشانی . کندبرخی از پیروان محتشم در آذربایجان شاهکارهایی آفریده اند که بررسی وتحقیق شایسته ای را طلب می

 .تعداد پیروانش ارزیابی داشتدر شعر وادبیات آذری را می توان در 

در این  قرن بیش از یکصد شاعر . شکوفایی ادبیات مرثیه  استۀ قرن سیزدهم هجری در تاریخ ادبیات آذربایجان دور

این دوران شکوفایی فرهنگی و اصیل ایرانی در . ها باقی مانده است اند که از بسیاری از آنها فقط نامی در تذکرهسرا زیسته مرثیه

سرای آذربایجانی و  ویژگی بارز شعرای مرثیه. شود هم دیده می –های ایران و روس  قلمرو ایران تا قبل از جنگ –یه جنوبی قفقاز

زبان فرهنگی و  –سرایی در زبان آذری در شعر و ادب فارسی  این شعرا عالوه بر مرثیه. اراّنی تعلقات مذهبی و ایرانی ایشان است

بند محتشم کاشانی یکی از خصوصیات مشترک ایشان توجه به ترکیب. اند شاهکارهای بسیاری آفریده –ادبی مشترک همه ایرانیان 

 .است

مرثیه درایران قرن سیزدهم هجری قمری است عمده پیروان و تأثیر پذیران محتشم کاشانی همچنان که اوج شکوفایی ادبیات

ستی اذعان کرد روزگار قاجاریه به ویژه از دوره فتحعلیشاه  تا ناصر بای. انددر آذربایجان در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری زیسته

در جای جای ایران از جمله  -الدین شاه بود که روند تعمیق ادبیات شیعه دراطراف و اکناف در متابعت از محتشم آفریده شده است

دراواسط قرن سیزدهم فنای زنوزی وقایع . تو تضمین ها از ترکیب بند به فارسی بوده اس نخستین استقبال. آذربایجان تکمیل شد

مراغه ای نخستین ترکیب ۀ اواخر قرن سیزدهم شکو( 4913دیوان فنای زنوزی،)بند سرودکربال را در ششصد بند در قالب ترکیب

 .  بند سرایی به آذری شروع شداز این به بعد ترکیب(4939ای،مراغهۀ شکو)بند را به آذری سرود

 شم کاشانیپیروان اردبیلی محت

از جمله  نخستین شاعران اردبیلی که . اندمده استقبال کنندگان محتشم کاشانی در قرن سیزدهم وچهاردهم قمری زیستهع

میرزا نصر اهلل صدر الممالک متخلص به نصرت، یکی از فضال . باشدبند مرثیه فاخر سرود، صدر الممالک اردبیلی میدر قالب ترکیب

او در . اندشودکه اجدادش از طالقان به قریه کلخوران  و از آنجا هم به شهر اردبیل کوچ کردهمحسوب می  وشعرای بزرگ آذربایجان

مخصوصاًدر اصفهان علوم الزم را کسب . آغاز جوانی برای فراگیری علوم رنج های زیادی متحمل شد و به شهرای مختلفی سفر کرد

بوسیله عباس میرزا نایب السلطنه جهت تربیت محمد . غریبه هم دستی داشتکرد وی در فصاحت یگانه عصر خود بوده و در علوم 

وی در دوره محمد شاه درکمال عزت زیست و با مرگ شاه توسط امیر کبیر به عراق . میرزا محمد شاه بعدی به تبریز فراخوانده شد

مسجدی که خود در کربال بنا ۀ اش در حجرنازهتبعید شد و بعد از قتل امیر عازم ایران شد که در کرمانشاه مسموم و  درگذشت و ج

دیوان صدرالممالک اردبیلی به تصحیح ومقدمه دکتر جواد نوربخش توسط ( 613-4931،641زادصادق،. )کرده بود دفن شد

های کشور هایی خطی در کتابخانهبند وی نسخهینکه از ترکیبضمن ا. منتشر شده است شمسی 4936انتشارات اسوه در سال

 :شوداز جمله کتابخانه مجلس شورای اسالمی نگهداری می

 :بند اول ترکیب بند  صدرالممالک اردبیلی در مرثیه ساالر شهیدان  چنین آغاز می شود

http://www.adinebook.com/gp/product/9645420411
http://www.adinebook.com/gp/product/9645420411
http://www.adinebook.com/gp/product/9645420411
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 و جان فتاد باز این چه آتش است که در انس  باز این چه آتش است که ما را به جان فتاد

 کز خاکیان گذشت و به افالکیان فتاد  باز این چه آتش است در این تیره خاکدان

 آتش جهان جهان شد و اندر جهان فتاد  این دود تیره باز دمید از کجا کز او

 آتش به کشت و خرمن کون و مکان فتاد  این برق خیزه باز رسید از کجا کز او

 آتش به جای آب کران تا کران فتاد  وحطوفان آتش است مگر کز تنور ن

 های ملک پاسبان فتادآتش به خیمه  گویا محرم است و به صحرای کربال

 آتش به جان هرنی و هر نیستان فتاد  های نینواگویا محرم است و زمین

 کآسیب او به دیده کروّبیان فتاد  دودی بلند شد ز بیابان کربال

 دود سقیفه بود ولی جاودان فتاد  ودآن دود از زبانه روز سقسفه ب

 چندی به خاک رفت و ز مردم نهان فتاد  آن آتشی که بر در خیز النسا زدند

 چونان علم کشید که در آسمان فتاد  گل کرد آخر آتش از آن الله گون زمین

 بر عترت خلیل زنموردیان فتاد  فریاد از آن زمان که چنان آتش دمان

 در جای العطش به حرم االمان فتاد  آبشان زیاددیدند آتشی که برفت 

 این فتنه هم زامت آخر زمان فتاد  آتش کسی به خانه پیغمبری نزد

 آتش گرفته خرمنت از دود و آه باد  ای روزگار حاصل عمرت تباه باد

 (11411-11143-43کتابخانه مجلس نسخه خطی به شماره )

استقبال محتشم به میدان مرثیه سرایی امام حسین قدم گذاشته میرزا محسن  دومین شاعری که از داراالرشاد اردبیل در

. عماد اردبیلی متخلص به حالی است که در استقبال از حسان العجم موالنا محتشم کاشانی ترکیب بندی به فارسی سروده است

وی . ی در اردبیل به دنیا آمدهجری قمر 4244میرزا محسن عماد ابن مال حسنعلی اردبیلی متخلص به حالی در حدود سال 

تحصیالت متداول را طی نمود و مشایخ سلسله ذهبیه  کبرویه احمدیه بود و سالها به دستگیری مریدان می پرداخت و سر انجام در 

برگزیده اشعار حکیم فرزانه )شود شمسی در سفر زیارتی به عتبات عالیات در کربال درگذشته و همانجا دفن می4914/4999سا 

اشعار فراوانی دارداز ( ع)حالی اردبیلی در مدح مرثیت اهل بیت (6-43،صص 4931،(حالی)حوم میرزا محسن عماد اردببیلی مر

جمله قصایدی در مرثیه ساالر شهیدان که بر اساس هر حرف الفا در همان حرف قافیه ا آن بر اساس حروف الفباست از حرف با تا 

ترکیب بندی در دوازده بند سروده است که بند   ل از حسان العجم موالنا محتشم کاشانیوی در استقبا( 463-213همان،)حرف یا 

 :  کندنخستین آن چنین مرثیت ساالر شهیدان را آغاز می

 اجزای کون کرده به بر کسوت عزا  باز این چه شورش است که از چرخ تا ثرا

 رات ماسواافتاده بر تمامی ذ  باز این چه شورش است کز این چرخ نیلگون

 کردند بهر شاه زمین و زمان نوا  ای است که از عرش قدسیّانباز این چه نوحه

 بارند خون ز دیده به دامان کربال  گویا محرم است که کروبیّان قدس

 کاثار رستخیز عظیم است برمال  خورشید چرخ گو که ز مغرب نموده روی
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 کسوف جفاهای اشقیا شد تیره از  خود ماه ماتم است که خورشید فاطمه

 حوّا درید پیرهنش را از این عزا  آدم ز غصه سر به زمین جنا بزد

 مقتول تیغ ظلم و شهید جفاستی  جگر مصطفاستیۀ که گوشۀ شا

گرچه . ادبیات مرثیه فاخر اردبیل در اواخر قرن سیزدهم  شاهد ظهور دو چهره شاخص و مهم یعنی شمس عطار و بیضاء بود

دیوانی منتشر نشده است ولی از بیضاء به همت هیأت ادربیل شناسی با پایمردی  ،اردبیلی تا کنون جز اشعار پراکندهاز شمس عطار 

گرچه از بیضاءاردبیلی ترکیب بندی در دست . انتشار یافته است« کالم بیضاء»اراداتمندانِ سلیمان کربال همچون حاج لطیف نباتی 

-کاشانی را به خوبی می های خطی یافت شود با این حال در اشعار بیضا تأثیر محتشمی نسخهنداریم و چه بسا در آینده در البه ال

کرد بیضا در مرثیه ای احوال شهادت و گذر اهل بیت از قتلگاه را سروده است که تصویر سازی زیبایی از بندی از  توان مشاهده

 :ترکیب بند محتشم است
 ....ور  واهمه را در گمان فتادشور ونش برحربگاه چو ره آن کاروان فتاد

 :بیضاء سروده است
 زینب به عجز دامن شاه جهان گرفت آه از دمی که لشگر غم ملک جان گرفت 

 آتش زخیمه تو ز نمرودیان گرفت   فریاد کرد و گفت که ای وارث خلیل 

 دور حرم سرای حسین کوفیان گرفت آندم به دشت  ماریه محشر پدید شد

 از شورشان چو لزره زمین و زمان گرفت ل حرم شور و شین چنانشد در میان اه

 بگشود  زلف بر تن او سایه بان گرفت لیال برهنه پیکر اکبر  فتاده دید

 در حیرتم که معجر زینب چه سان گرفت  شرمی نکرد شمر لعین  از خدا ز سر

 هرچه نشان ز اصغر شیرین زبان گرفت در قتلگه کسی به سکینه نشان نداد

 نی از روی حسین که رو بر کوفیان گرفت بیضاء چه قدر ناله و زاری کند جهان 

 (444، 4944کالم بیضاء، )

متوفی )آذربایجان مشعل نورانی ادبیات مرثیه اردبیل  بعد از این دو چهره نامی به دست عباسقلی یحیوی تاج الشعرای مرثیه 

ار حماسه سرایی شاهنامه فردوسی بود و حماسه سرایی را در مرثیه آذری باب  گرچه وی بیش از همه متأثر. افتاد( 4934به سال 

کرد با این حال از تأثیر محتشم برکنار نبود چنانکه در مُخمس راه شام  و احواالت دیرخود را با محتشم  و مقبل اصفهانی مقایسه و 

 :کندخود را همسایه آن ها قلمداد می

 لبی تا اولسون حصول   نوحه یازار مط« یحیوی». .      

 حین رویاده ویرور حالت رؤیا منه طول      

 (214ق،4964یحیوی،)تا گوره همسایه چیخوب« محتشمه»و « مقبل»                

-کند با این حال نمیاین چنین اشاراتی به فراوانی در ادبیات مرثیه اردبیل وجود دارد که بررسی آن فرصت دیگری طلب می

تاج الشعرا یحیوی خود یکی از ترکیب . مرثیه سرای در اردبیل سراغ گرفت که در قالب ترکیب بند مرثیه نسروده باشدتوان شاعری 

 .بند سرایان قهار مرثیه آذری است و شاگردانی هم که در مکتب وی تربیت یافتند از تأثیر ترکیب بند محتشم کاشانی برکنار نبودند

کند که به احترام  بندی را در یازده بند سرود و اشاره میه چند ترکیب بند دارد ترکیبمرحوم میرزا رحیم منزوی ضمن اینک 

توان به مرحوم یوسف حیرانی و از دیگر شاگردان مکتب تاج الشعرای آذربایجان  می. در یازده بند سروده است ،دروازده بند محتشم

از برجسته ترین شاگردان مکتب تاج الشعرا که ۀ د ضمن اینکه استاد شازاده اردبیلی  اشاره کرۀ استاد محمد تقایی و استاد عسگر شا

یوسف . سرایدای میخداوند عمر شان را مستدام دارد حماسه یحیوی  و عرفان بیضاء را درهم آمیخته و ترکیب بندهای عارفانه

است و اشعار واو را تضمین نموده است با معماری گرچه در مرثیه سرایی بیش از همه از میرزا جبار مضطر اردبیلی تأثیر پذیرفته 

درتاریخ وقایع کربال از « ی»تا « الف»این حال یک ترکیب بند منحصر بفرد در سی دو بندی  بر اساس حروف الفباء فارسی از 

 در بین شاگردان مرثیه مکتب یحیوی( 415-4994،457معماری،.)برتخت نشستن یزید تا احوالت شام شوم را روایت کرده است
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از نوابغ مرثیه سرایی آذری است که بیش از همه در ترکیب بند « انور»مرحوم حاج قدیر جلیل زادگان متخلص به  ،تاج الشعرا

 .سرایی  طبع سرشاری داشت و از خود در این قالب ادبی اثار ارزشمندی به یادگار گذاشته است

 انور ترکیب بند سرای نامی 

 زندگینامه  

است که  نام آور اردبیل یکی از شاعران خوش قریحه عاشورایی 4941فرزند حاج یوسف متولد سال  حاج قدیر جلیل زادگان

به تشویق پدر خویش به شغل آزاد روی آورد ولی از مطالعه در  ،با داشتن استعداد درخشان ،در دوره تحصیل از شاگردان ممتاز بوده

سالگی به شعر و شاعری دل بست و در میان شیوه های  43از  .زیدغفلت نورادبی ودینی اخالقی و متون  ،زمینه مسائل مذهبی

وی مردی نیک نفس و سخاوتمند بود و در کرامت و گشاده دستی . را برگزید مرثیه سرایی و سوگنامه پردازی ،مختلف سخنوری

وی شور  .رآمد مصرف می کردشهرت داشت و عایدات حاصله از تجارت فرش را در امور عام المنفعه و رفع نیازهای خانوادهای کم د

آثار مرثیه انتشار یافته . گذشتشعرمی داشت و اوقات فراغتش به سرودن( ع)و به ویژه سید الشهدا ( ع)و عشق فراوانی به اهل بیت 

فق ا ،داحماسه شه ،قیام زینب، پیام عزا، یادگار انور (چهارده معصوم)مردان جاوید، انقالب کربال ، عاشوراۀ جلو: وی عبارتند از

 . عاشورایادگارجلوهآخرین، انورفاطمیه، یادگارانورآخرین، عاشوراسیمای، فریادخون، شهادت

-مثنوی و انواع دیگر شعر باقی ،قصیده ،های غزلفراوانی در قالب  اجتماعی و مذهبی ،اشعار ادبی انوراز عالوه بر این آثار  

ششم   بود و سر انجام انجمن ادبی حافظ و انجمن شعر و ادب و( ص)رای آل محمد از بنیانگذاران انجمن ادبی شعانور . استهماند

 4914برابر با اول خرداد  4424ذیقعده  43روز جمعه هر ساعت چهار و نیم بعداز ظ و دچار سکته مغزی گردید 4914اردیبهشت 

 (33-61،صص4943،تریز،منشور،4ر سخن،جمجتبی زاد صادق،مشاهی) .گردید دار فانی را وداع گفت و در قبرستان قاسمیه دفن

 انور  انسانی وارسته

استاد حاج  .ای است که در عرصه اجتماعی بدون ادعا پیشگام در امور خیّر بودهای وارسته و خودساختهوی جمله انسان 

هایی از گفتهمداح نام آشنای اردبیلی و سرپرست هیئت حسینی و از دوستان نزدیک انور در خاطرات خود نا ،رحیم حیدری

 :کندابعادحیات انور اردبیلی را بیان می

اشعارش با مرحوم انور آشنا شدم و بعدها نیز در هیئت حسینی میزبان ۀ بود که به واسط 4941تا  4993های  حوالی سال»

انور در ابتدا بزاز بود . بودانور در جریان زندگی خود بیشتر با مرحوم شایق همراه . آن مرحوم بودیم با دنیایی از خلوص و اعتقاد پاک

شایق نیز نانوا بود و در عین حال شاعر عاشورایی، و اوقات فراغت خود را همیشه در . و در ابتدای بازار حاج یوسف مغازه داشت

 در( ع)توانم بگویم این قداست و عشق مفرط به امام حسین شایق انسان بسیار مخلص و پاکی بود و می. کرد حضور انور سپری می

های تأثیرگذار و بزرگ مرثیه  انور یکی از چهره. انور نیز تأثیر گذاشت و چنین باور دارم که تحول روحی انور برگرفته از شایق بود

ابعاد و اتفاقات جریان قیام عاشورا از ۀ روانیِ طبع انور بر همه اهل ادب مبرهن است و نیز توجه شایان او به هم. معاصر اردبیل است

مطالب ۀ رود و جالب اینکه با آن همه گستردگی که به لحاظ مضمون برخوردار است هم و برتری انور به شمار مینقاط تفاوت 

تر و سوز و  الشعرا، لطیف شعر انور در قیاس با استحکام کالم مضامین حماسی و رزمی تاج. مستند به منابع قوی و مورد تأیید است

 «.گداز فراوان دارد که بسیار مورد توجه است

 :افزایدگوید و میوی در ادامه از نزدیکی وصمیمیت خود با انور می

آن ۀ کردم که اولین شنوند من و حاج انور ارتباط تنگاتنگی با هم داشتیم و بعد از سرودن اشعار جدیدش افتخار پیدا می»

ی انور همه را از جمله بنده مجذوب خود بلندی طبع و سالمت نفسان. گرفتم باشم و در مورد ابعاد مختلف اثر مورد مشورت قرار می

کرد یا مشغول  انور تمام اوقات خود را صرف سرودن اشعار خود می. کرده بود و توفیق مصاحبت آن عزیز بسیار شامل حالم بود
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غه و با ایمان بدون مبال. مطالعه و تفحص منابع بود ولی با این همه به محیط اطراف خود و دوستان و اقربا بسیار حساس و دلسوز بود

صله رحم، احسان، اطعام، کرم، . ام ای از حق مطلب را ادا نکرده شک ذره اش بگویم بی کنم که هرچه در مورد محاسن اخالقی بیان می

گیری بود و هر جا فرصتی برای  همیشه و در همه حال مشغول دست.انتقادپذیری و تواضع از نقاط بارز شخصیت او بودۀ صبر، روحی

ای که هنوز هم  خاطره. بود و در همه حال در خدمت بارگاه حضرتش (ع)واله و شیدای حسین. ورزید کرد دریغ نمی می خدمت پیدا

به همین خاطر مغازه را . شود ساله نصیب بنده می برایم زنده است این است که توفیق پذیرایی از عزاداران در دهه محرم در بازار همه

یادم هست هر سال مرحوم انور از مغازه خود تعدادی . کان مطلوبی برای پذیرایی فراهم شودکنیم تا م خالی کرده و مفروش می

دو سال متوالی فرشی را آورده . زد سازی مغازه برای عزاداران آستین باال می آمد و در آماده فرستاد و به دنبال آن خودش می فرش می

فرش را نگه داشتم، بعد از چند روز که به مغازه ما آمده بود خواستم تا بود که بنده به پیشنهاد یکی از دوستان مشتری آن شدم و 

وجه فرش را به دختران فالن سیّد در فالن . خواهد پولی به من بدهی درنگ و با سادگی تمام گفت نمی بی. وجه فرش را تسویه کنم

 (29، ص949یل، شماره ، آوای اردب3نامه  محرم) «.بخت و بلند شد و رفت بضاعتند و دم محله بده که بی

 :اردبیلی هم از انور به یاد دارند کهۀ استاد شا

در   و اقتصادی  مادی  گفتند و با مشکالت می  زیادی  اجتماعی  شدند و شعرهای  و مرحوم  برم را نمی  اسمشان  از شعرا  که  یکی»

دادند و   ایشان  برداشتند و به  وام  خوبی  مبلغ  یک  از بانک کهطوری . کردند  کمکشان  انور خیلی  بود مرحوم  گیر بودند و بعد از انقالب

  قبول لی اوآمدند و  هم  اش پرداختند و خانواده  حاج انور را خود  وام اقساط  شدند و تمامی  مرحوم  ایشان  نکشید که  طولی  ماه  یک

  (4939،941نیکبخت،)« کردند بسیار می  خیر در اردبیل  کارهای آن مرحوم . نکردند

 انور  شاعر و مرثیه سرای توانا 

انور با آنکه در سرودن غزل، قصیده دستس توانا داشت با این حال عالقه ای برای گرد آوری و انتشار غزلیات ویا قصاید خود 

  ما انجمن ،بودبسیار » :کند کهروایت میۀ استاد شا( ع)از عالقه وحساسیت وی  به نوحه ومرثیه سرایی اهل بیت. نشان داده است

  یک  ربع  یک  باور بفرمائید در عرض سرود می  راحت  را خیلی  بودند اشعار اجتماعی  از اعضاء برجسته  یکی  داشتیم  که  هم  حافظ

را   شعری  هیچ  و نوحه  جز مرثیه  داشتند و به  حساسیتانور   مرحوم ،انداختند دور خواندند و می و می سرودندرا می  اجتماعی  قصیدۀ

سرودند اما  می  غزلهایی  حتی . نیست  نوحه  چون گفت می  ؟اندازی را دور می  هایت  گفتند چرا قصیده می  نداشتند و دوستان  قبول

 (943،  4939نیکبخت،)« نشدیم  موفق  کنیم  را جمع  نشااشعار  کردیم  سعی  داشتند و ما هر چه  نوحه  به  نسبت  خاصی  حساسیت

شعرای داراالرشاد اردبیل انجمن ادبی حافظ را بنیان نهاد و این محفل به کانونی ۀ انجمن ادبی به همرا 4934سال انوردر 

کتابی مشتمل بر غزلیات اعضای مؤسس این انجمن به همت عباسعلی یحیوی فرزند  4911در سال . برای شعر وادب تبدیل شد

در این مجموعه با ده غزل از غزلیات انور آغاز می شود ابیاتی از نخستین غزل عباسقلی یحیوی تاج الشعرا  تدوین و منتشر گردید 

 :وی چنین است

 شاید تا پاسان خضر کیمی  آب حیاتی سعی ائیله قلم  سیر ائله ظلمات دواتی 

 ل ذات و صفاتی بیردیر او خدائی که گوزه دیباچۀ دیوانیده یاز  نام خدانی 

 ....هر یرده نمایاندی ولی جلوه ذاتی وخدی مکانی یر گوی یارادیب دیر اوزونون ی

 (4911،41اون شاعردن یوز غزل،)
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 (324-321، 4944 ،انور اردبیلی،)انور در سرودن غزل هم به حافظ نظر داشت و برخی از غزلیات وی را تضمین نموده است

مقدمه هایی بر دیوانهای آنها هم نگاشته ،انور برای تشویق شعرای مرثیه سرا.و سبک هندی توجه داشت وهم به صائب تبریزی

  4.است

 انور شاعر انقالبی

انور از جمله شاعران انقالبی است که توانسته بود با اشعار انقالبی خود نقش موثری در پیشبرد اهداف نهضت اسالمی داشته 

در خاطرات خود این جنبه از فعالیت حاج محمد باقر تمدنی از  نوحه خوانان نامی و مشهور اردبیل (634-649، 4931،درازی)باشد

 :کندهای انور ادربیلی را تشریح می

نام امام حسین ومرثیه او ماهیت انقالبی وستم   .خواهد داشت  ادامه  و تا قیامت  شده  شروع  حسینی  از انقالب  اشعار نوحه»

 .نشود  یزید خوانده  مجلس  که کرده بود  علناً ابالغ  اواکدر اواخر از س   خواندیم می شاه  وجود دارد  زمان  اشعاری یبعض  .ستیز دارد

در   است  در خاطرم  که  انقالبی هایشعر  اولیناز  .خوردخطابه حضرت زینب سالم اهلل به حکومت شاه برمی یزید  در مجلس  چون

  بود چون  ترسناک  نخواندند چون و جرأت نکردندها  خوان از نوحه  بسیاری .توسط مرحوم انور اردبیلی سروده شد 4939-34  سال

 بود  گفته  در مقدماتش  بود که  علی در مورد حضرت .بود  سلطنتیضد 

 نحرف اولسا بشرده افتخار اولمازیولوندان م...... .وقار اولماز  روح هانسانید  موحد اولمیان

 . انور است حاج  و شاهکار مرحوم  ز اشعار خوبا

در   خواندمدر اردبیل این قصیده را   من آن روزی که.  ی جرأت نکرد بخواندکس  هیچ  سرودانور  حاجی  مرحوماین قصیده را 

  نمانید یا به  امروز در اردبیل  ما گفت  مرا دید بهو انور   حاج ،بود او آمد (ع)  حسینعالقمند امام  نفر  یک شهربانی اردبیل  ضداطالعات

بعد  .بود  فاطمه حضرت  شهادت که روز  ماندیم  در سرعین  شب 42  روز تا ساعت  آن 34  الآستارا بروید و ما در س  یا به  سرعین

شعر   آن سرود « عوضینده»با ردیف    ای شعر تازه  یک حاج انور(  س) زینب  حضرت  وفات در ( س)زهرا  حضرت  بعد از شهادت  بالفاصله

 .بود  غوغا کرده

و  49431مصاحبه با استاد تمدنی )  عوضینده  را چوپانیتاپش  یقوردا قویون    او ملت  مقصد و منظوره  هحاشا یتیش

 (641، 4931درازی،

 انور ترکیب بند سرا 

استادِ انور، تاج . محتشم و مقبل دو شاعری هستند که که نام آنها همواره در میان مرثیه سرایان ایران زیاد به میان آمده است

« مقبل و محتشمه تا گوره همسایه چیخوب»: کند ومی گویدحتشم در مرثیه سرایی معرفی میالشعرا خود را همسایه مقبل و م

های ادبیش نشان داده و مرثیه سرایی برای شاه شهیدان را شاگردش  انور هم ارادت به محتشم کاشانی را به نحو احسن در آفرینش

  :داندشایسته مقبل و محتشم می

                       نظم  عالمینده مقبلیله  محتشم یازا  الحق گرکدی شاه شهیدان مصیبتین 

 (311تا،،بی4انوراردبیلی،ج)

                                                           
 .این مقدمه ها در یادنامه ای که در دست تهیه است منتشر خواهدشد. 4
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انور هم به عنوان یک شاعر شیرین سخن و .  بند در ترویج ادبیات شیعی کاربرد فراوانی داشته استاستفاده از قالب ترکیب

از . بندی در دوازده بند استشروع دیوان مراثی انور ترکیب. استای به ترکیب بند داشته توجه ویژه( ع)بیتنغمه سرای آستان اهل

که با بضاعت اندک نگارنده مورادی از دیوانهای چاپ شد معرفی  .بندهایی فراوانی  به شرح زیر برجای مانده استانور اردبیلی ترکیب

مانند استاد سلیم موذن زاده، محمدباقر تمدنی نکته جالب آنکه تمامی این ترکیب بندها توسط مداحان عالی قدر اردبیلی ه. شودمی

 : و داود علیزاده در مجالس عزاداری مورد استفاده قرار گرفته و اجرا شده است

 (444-4964،434عاشورا، جلوه نهم جلد خون، فریاد)اهلل رضوان حبشی بالل دیدن خواب جریان -

 (924-4964،994وه عاشورا،خون، جلد نهم جل فریاد)نزول اجالس ساالر شهیدان به عرض نینوا -

 (414-441قیام زینب،)( ع)اکبر علی،الحسین ابن علی حضرت هاشم بنی اول قتیل وداع در -

 (413-434یادگار انور،جلدچهارم جلوه عاشورا،)(ع)احواالت علی اصغر -

 (16-44جلوه عاشورا،)وداع امام حسین  -

 (411-444پیام عزا، جلد پنجم جلوه عاشورا، ) (ع)حسین امام حجّت اتمام -

 (236-219 ،4944 عاشورا جلوه آخرین) -

 (214-244 جلوه عاشورا،) احواالت غارت خیام -

 (446-421، 4944 ،آخرین جلوه عاشورا)(ع)رقیه حضرت حال زبان -

 ( 494-423  ،4911،دوران نادران)طفالن حضرت زینب -

 (912-944 ،عاشورا جلوه آخرین)در شام غریبان( ع)حاالت زینب  -

 (419-933، 4944 ،آخرین جلوه عاشورا)(ع)زینب حضرت حال زبان -

  (939-934 ،4944 عاشورا جلوه آخرین)کوفه مصائب به گریز و( ع)حسین امام مسافرت جریان -

 (423-4963،493سیمای عاشورا،جلد دهم جلوه عاشورا،)شهدا  از مخدره آن دفاع و کوفه در کربال زن شیر آتشین گفتار -

 (11-36جلوه عاشورا،صص)اربعین -

 (464، 4944 ،آخرین جلوه عاشورا)(ع)صغری حضرت احواالت -

 .....و

 (22-91انور اردبیلی، جلوه عاشورا،) :مناسب خواهد بود سخن را با نخستین ترکیب بند انور اردبیلی خاتمه دهیم

 وار نیتیم وقایع دورانیدن یازیم

 بر شکوه نامه عالم امکانیدن یازیم

 آالم رویداد جهان بی شماریدور

 حیرتیمده نه مطلب و عنوانیدن یازیم

 ابراهیمون عریضه ویروم سرگذشتی

 نمرود ظلمین آتش سوزانیدن یازوم

 یا ثبت ایدوم سرآمد یحیانی دفتره

 یا اشک ریز کلبۀ احزانیدن یازوم

 یا شرح حال یوسف صدیقی نظم ایدوم

 چاه بال و محنت زندانیدن یازوم

 یومدرد کلیمی یا که مسیحا غمین د

 یا که حبیب حضرت سجانیدن یازوم

 یا شرح ایدوم شهادت جانسوزی محسنی
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 درد و مالل خیره نسوانیدن یازوم

 یا عرض ایدوم غم و محن بوترابیدن

 محراب طاعته توکلن قانیدن یازوم

 یا مجتبی مصائبی ایلیوم عیان

 زهر مؤثریله چیخان جانیدن یازوم

 م سوزییا اینکه دشت کرب و بالیه چکو

 دلدادگان مکتب عرفانیدن یازوم

 ای خامه همت ایله قوتاردی مقدمه

 عباس تک مجاهد قرآنیدن یازوم 

 

 بند دوم

 اثبات مطلبه گرک الده دلیل اوال

 محکم شهودیله یازیال سوز ثقیل اوال

 واردو محل شبهه مگر بو روایته

 بر حالدا که روایته روای عقیل اوال

 یوردی منه قاراشم علیبرگون دیور بو

 بر عورت ایستورم ایویمه تا کفیل اوال

 شرط اول منزه اوال خانواده سی

 خویش و تبار و طایفه سی چوخ اصیل اوال

 عورت اوزی محجبه پابند حکم دین

 قدی کشیده صاحب خلق جمیل اوال

 فکریم بودور که حق منچون بیر اوغول ویره

 یوم بالده حامی آل خلیل اوال

 ارباب حاجتون ایله حاجتین روا

 درمانده لر گیدوب قاپوسندا دخیل اوال

 پرچم گتورسه جعفر طیاره اوخشیا

 عیناً شباهتی منه از هر قبیل اوال

 صف سندیرا جهاد ایده سرلشگر اولدوره

 معناده آفرین دینی جبرئیل اوال

 عشق حسینه روحنی اورگشدیرم اونون

 یل اوالنفس حسین دیوب اوندان قت

 یتمسه الی فراته حسین سیز سو ایچمیه

 مشتاق حوض کوثر و یا سلسبیل اوال

 آب روان نهره با خوب شرمسار ایده

 تیپ مجاهد همتنه افتخار ایده

 

 بند سوم

 آگاه اولوب عقیل امامون مرامنه
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 جهد ایلدی یتورسون او سلطانی کامنه

 بیربیر گزوب قبایل ملک مدینه نی

 اپوبدی الیق امامون مقامینهبر قیز ت

 بو فرقۀ سعادت و عزت نتیجه ده

 خوشبخت ایدوبدی فاطمه نون چیخدی نامنه

 قویدی یوزون گلنده او پاک آستانیه

 تسلیم اولوب یانان قاپونون احتشامنه

 زوار اولوبدی محسنون مزارینی

 یوزویردی اشک غصه دولوب چشم جامنه

 نه سیباشالندی عمرینون عظمتلی زما

 عزت یتشدی گوندوزینه صبح و شامنه

 مجذوب اولوب علی قیزی صدیقه زینبون

 سیر وسلوک و طرز و سجود و قیامنه

 تفسیر ایدردی آیه خواتین یثربه

 آگه قیالردی خلقی حالل و حرامنه

 روحاً اوالردی ام البنین بسکه شادمان

 حمد و سپاس ایدردی خدای گرامنه

 عجب بختور منییارب دیردی ائدون 

 چکدون کمینه بندوی عزت مقامنه

 خوش حالیمه منیم کیمه گور اولمشام آنا

 بختیم هماسی شهپر آچوب عرش بامنه

 توفیق اولوب یتشدوم مرادیمه

 زهرا ایوینده لطف ایت اولوم یاخشی خادمه

 بند چهارم

 خدمتله جلب ایدوم حسنینون رضایتین

 صمتینبیر مهربان کنیزی اولوم آل ع

 دوردگُل قویوب بتول بو منزلده یادگار

 هر دورد نون یقین آپاروب قبره حسرتین

 اما حسینه چوخدی عالقم بو قلبده

 اوز منطقی حکایت ایدر اوز لیاقتین

 بر وعده ایلورم سنه ای حی ذوالجالل

 افزون ایله بو جاریه نون قدر و قیمتین

 وملطف ایله بیر اوغول من حسینه غالم اید

 دوتسون گرامی مقدمنون خاک عزتین

 ام البنین دعا سینی حق ایتدی مستجاب

 آرتوردی دودمان علیده شرافتین

 چاتدی اوگون مرامه دوغوب ارشد اوغلونی

 شیر خدایه مژده ویروبلر والدتین
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 مولود اطهری اوشه آلدی قوجاقینه

 باخدی معاینه ایلدی قد و قامتین

 چیرمادی قولونبی اختیار کوینگینون 

 مد نظر ده دوتدی نیستان مصیبتین

 نوفل قلینجون یرین اوپدی آغالدی

 آنانون دلده رقتین –تحریک ایدوب آتا 

 عرض ایلدی آقا ندور ایرادی آغلوسان

 بو آغالماقون منه کشف ایله علتین

 فرمایش ایتدی باخما منیم اشک و آهیمه

 ایرادی یوخدی اوغلون هیچ ایتمه واهمه

 

 بند پنجم

 ذات یگانه گوهر اعال ویورب منه

 باغ والده نوگل زیبا ویروب منه

 گر موته غزوسنده شهید اولدی قارداشیم

 ضیغم هیجا ویروب منهۀ جعفر شبی

 بوش قویمادی جهاندا عموم حمزه نون یرین

 حمزه کیمی دلیر و توانا ویروب منه

 ممکن دگل بوصدق و صداقتده بیر اوغول

 سون جهاندا برکسه اما ویروب منهویر

 عباس آدیال سیز باالمون سسلیون آدین

 بوالفضل ایدوب فضیلته دارا ویروب منه

 چوخداندی بو والدته من انتظار یدوم

 مقصودیمی خدای تعالی ویروب منه

 قویدی قدم جهانه حسینون کمک چیسی

 علت اودور که قلبده یارا ویروب منه

 لح دوغان آنااحسن سنه مجاهد صا

 جان آفرین نه پنجه لی عنقا ویروب منه

 آل اوغلووی قوجاقوه صود و یرسن آغالما

 باخما منه که اوز غم عظما ویروب منه

 نازیله بسله گوزله ایکی گوز لرون کیمی

 حی قدیم گورنه مزایا ویرب منه

 اما مواظب  اول اوجا یردن یخماسون

 روب منهچون حق بو طفلی سالم االعضا وی

 هر ساعتی که گلسه حسینیم سراقینه

 گریاتمیش اولسا فوراً اویات ویئر قوجاقنه

 

 بند ششم
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 ام البنین اولوبدی ابوالفضله دلنواز

 باغ والده رشد ایدوب اول سرو سرفراز

 شیر خدا مربی روحانسی اولوب

 بو لفضلنه فضیلته ویردی امتیاز

 اآالردی سینه سنون اوسته مجتبۀ گا

 منله دیردی گل دیله قارداش بیر آز

 آلوب قوجاقنه مظلوم کربالۀ گا

 عشق عالمی قیالردی ابوالفضله کشف راز

 ای عشقمون اسیری منه عاشقانه باخ

 دلداده مشتروندی سنون قیل حسینه ناز

 آچ قوالرون گورنده منی بوینما دوال

 سن شوره گلدوقیجه چکوم آه جانگداز

 داشون سنه عشقیله جان دئسونقارداش دئه قار

 قوی رشک آپارسون عشقیمزه عالم مجاز

 ثابت قدم سن عشقده سنده حسین کیمی

 حاشا اوال سنون کیمی سرباز پاکباز

 غمدن قوتاردی لطف خدا آل هاشمی

 گورمز سنون کیمی بیر اوغول یثرب و حجاز

 خوش قامتون مجسمۀ صدق و سلمیدور

 ی پیشوازروحون ایدر اطاعتی معبود

 اوالد مرتضی اوالنون افتخاریدور

 هم عاشق جهاد اولی هم عاشق نماز

 بیز دل خوشوق عبادت و راز و نیازیله

 پیمان نا گسستمز وار نمازیله

 بند هفتم

 عباسون حق چوخالتدی جالل وقارین

 عزت ویروب عزیز ایلدی روزگارین

 هر کوچه دن دشردی گذاری مدینه ده

 مقدمنون انتظارینمردم چکردی 

 بعضی دیردی یول ویرون حیدریرش گلور

 آرام اولون زیارت ایدک گل عذارین

 بعضی دیردی زینب عجب اولدی بختور

 یدی وفالی قارداش آلوبدور کنارین

 بعضی دیردی پنجیه بازولره باخون

 الدن آلوبدی هر باخانون اختیارین

 بعضی دیردی عابد صالح دیون بونا

 یدر خضوعیله پروردگارینتقدیس ا

 بعضی دیردی کاش ایویمه بو قوناق گله
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 صحبت ایده گوروم او لب لعل پارین

 چوخ اولمادی بوسوزلره افسوس مشتری

 طوفان ایدوبدی پوزدی امامت بهارین

 یخدی ایوین جالی وطن ایتدی زینبی

 کرب و بالیه چکدی حسینون قطارین

 اکروز نهم  غروبه یاخین عالم هولن

 وحشت آلوب بنات حسینون قرارین

 شمر اولدی خیمه گاهه سرازیر تلیدن

 ویردی محیط نوریده ظلمت شعارین

 قیلدی بیان منیم باجین اوغالنالری هانی

 فرمان گتورمیشم اوالرون آخماسون قانی

 

 بند هشتم

 شمرون نداسی منعکس اولدی خیامده

 تولید وحشت ایتدی حریم امامده

 لوب اوپیر ضاللته روبروعباس او

 عادل دایاندی ظالمیله بر مقامده

 تسلیم ایدوبدی نامه نی شمر آچدی صحبتی 

 محبوبسن دیدی نظر خاص و عامده

 علت اودور امیر ایدوب حقونده التفات

 ویرمش امان نویدی بو حکم گرامده

 یدور چتین دگل یته فتح و ظفر سزه

 مغلوبسوز سوزی قوتاروم برکالمده

 ال چک حسیندن آخر حسین ده نه گورمسون

 غیر از الوم نه حاصلی وار بو قیامده

 ویروب جواب شمره ابوالفضل نامدار

 غفلت واروندی زندگی بی دوامده

 سنله منیم نه رابطم ای اشقی االشقیا

 سن آیری بیر روشده من آیری مرامده

 شاهون سپاهین گوزومله چکمه چوخ منیم

 بی ایده لر ختامدهدعوانی ارزیا

 بیز فاتحوک النده ده هم الدورنده ده

 بیز حاکموک محاکمۀ انتقامده

 ویرانه قویدی یثربی ظاهرده گر یزید

 یثرب لیلر علم ویراجاق قلب شامده

 طرد ایلدی اوظالمی قهر و عتابیله

 قارداشالرین حضوره چاقوردی شتابیله

 بند نهم
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 انجمن اوز خیمه سنده باش یغوب ایتدی

 گلدی دله تأثرله باشالدی سخن

 شمرون بو گلمگی منی ناراحت ایلیوب

 روحیم ماللیدن سیخیلوب تیترور بدن

 قویمازدوم هیچ خیامه طرف تلدن انه

 افسوس بیلمدوم او جفا پیشه دور گلن

 گر ایستیه سوز خجالت و شرمنده اولمیاق

 فیضین بزه عنایت ایده حی ذولمنن

 شهامتله صبح آچیل جاقینبر شرطی وار 

 اول گرکدی بوینوموزا بیز ساالق کفن

 قارداشالریال  صحبته مشغول او باوفا

 زینبده بر چادردا حسینیله هم سخن

 وقر تمامیله آناسی فاطمه کیمی

 دلدار لیق ویروردی امامه او شیرزن

 عباسمه گلوبدی امان نامه غم یمه

 حنگتسه گیدوبدی قلبوه یوز ویرمسون م

 اما اینانمورام بیزی بوچولده تک قویا

 سن سیز جهاندا بیر گون ایده عشق جان و تن

 ایتسه حضوروه ایکی میز بر دانیشدیراق

 گتسه بیلک علم گتورون یوخدی ایندی دن

 بو آز سپاهیده ایله آزاد قالماسون

 سرلشگرون گر اولماسا سربازی نیلوسن

 شبه رسول هاشمیه امر ایدوب امام

 عباسه دی حضوره سنی ایستیور بابام

 

 بند دهم

 حاصل خبر یتشدی او شیر دالوره

 ال سینه ده یتوردی اوزون شاه محشره

 سردارینه بویوردی حسین ای وفا سیَرَ

 ایتدوم سنی بو علته احضار محضره

 دعوا فقط بو چولده منیم باشیم اوسته دور

 فرمان قتلمی گتوروب شمر لشگره

 آز قوشوندا اراده م سینان دگل گتسه بو

 تنها قناعت ایلیرم اوغلوم اصغره

 آخر گئجمدی لیلۀ قدریمدی بو گئجه

 حمد وثنا گرک ایدم اهلل اکبره

 مندن مقید اولما گیدورسن سالوم یوال

 ایله مسافرت اورگون ایئستین یره
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 قراداشالرون جوان آنوون یولدادور گوزی

 قوم کافره قالسوز گرک قتیل اوال سوز

 الحق گلنده زحمتیمز چوخ دگوب سنه

 چوخ خدمتون یتوبدی بنات پیمبره

 گتمک خیالون اولسا خدا حافظ ایلیک

 فکریم بودور گوزوندن اوپم گل برابره

 ویر ال اله بر آز ایکیمیز ال اله گیدک

 شاید الیم یتیشمیه بیرده اول ال لره

 برده گیدنده زینبله صحبت ایله گیت

 سیز دوشر سحردن او مظلومه چوللره سن

 ویردی جواب منده وارام سیز مرامده

 گیت کلمه سین دیسون منه ُاَلم خیامده

 بند یازدهم

 کرارون اوغلی بنده فرار اوالن دگل

 تسلیم نفس و نقشه اغیار اوالن دگل

 معشوقدن نه حکم یته صادق عاشقه

 عاشق مطیع امردی بی زار اوالن دگل

 لبیمه زبس عشقون ویروب صفامرآت ق

 زنگ حوادثا تیله زنگار اوالن دگل

 سنه یبر کمترین غالم ،عباس اوزون بلور

 خوشدور مقامی اوزگیه سردار اوالن دگل

 خوان کرمده مدت اولور ریزه خواروم

 اوالن دگل –الطافوی گر ایلسم انکار 

 بر یول اوتوز بش ایلده دوشوبدور ایشوز منه

 اوالن دگل -نی ایتمسم نثارگر نقد جا

 بر باشدان او تری باش گتوروم من گیدوم هارا

 انصافیدن اوزاقدی بو رفتار اوالن دگل

 آغالتما اهل بیتوی قورختما قیزالری

 نازلی رقیه دیده سی خونبار اوالن دگل

 جان سنون ،گوزومده سنون ،باشیم سنون

 بیر آیری کس بو جنته خریدار اوالن دگل

 یریم اولسا اکبره خاطر گذشت ایلهتقص

 موال غالمه اولماسا غم خوار اوالن دگل

 قالسام دیری نه نم صودینی ایلمز حالل

 نوکر ویروبدی منکر اقرار اوالن دگل

 کشف ایلدی حضور امامه اورگ سوزون

 اوندا  نصورا دوتوبدی خانم زینبه یوزون
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 بند دوازدهم

 ای ذات پاکی عالمۀ بی معلمه

 وی رتبه ده آناسی ایدن فخر مریمه

 عباسوی گورنده اوالردون همیشه شاد

 آخر سبب ندور بیله پیچیده سن غمه

 جرمیم ندور نیه منی دیندیر موسن باجی

 دینمورسن هیچ نظاره بو پوزوقون قیافه

 یوالردا آلتی آیدی جلو دارون اولمیشام

 خوشدور بو خدمتیم تا پا عزتله خاتمه

 شفاعت ایله آقام قوماسون منی دور بر

 عالم بلور شفاعت ایدن  سیز سوز  عالمه

 زینب گوروبدی قارداشی عباسی ناگران

 فوراً ایاقه دوردی او علیا مکرمه

 قوالرین آچدی سالدی ابوالفضل بوینونا

 سینونده که غمون دیدی گلسون بو سینمه

 قدون خم ایله بوسه ایدوم سجده گاهوی

 مسون بو رسا قامتون خمهعالمده دون

 سندن صورا مگر کیمی واردور حسینمون

 لشگر داغیلدی صاحب اوالن یوخدی پرچمه

 قیلدون کمک بو چولده کمک سیز اماموه

 اولدون مطیع اشرف اوالد آدمه

 روح بزرگ فاطمه نی ایلدون رضا

 حتماً سحر اوزون یتورر نهر علقمه

 ریحقمده گر کرم ایله سوز یابن العسگ

 (انوری)سالماز فشاره محنت ایام 

 نتیجه گیری

انور اردبیلی به عنوان شاگرد برجسته تاج . مکتب مرثیه اردبیل شعرای بزرگی  همچون شمس عطار و بیضا پرورش داده است

های انقالبی در  الشعرای آذربایجان، ضمن اینکه انسانی وارسته و خدوم بود با سرودن اشعار انقالبی نقش موثری در گسترش آموزه

انور در مرثیه سرایی آذری از سرآمدان روزگار بود و در ترکیب بند سرایی . بین مردم مسلمان اردبیل در دوران انقالب اسالمی داشت

بند های متعددی برجای مانده است که هرساله میراث ارزشمند محتشم بیش از هر شاعر دیگر طبع خود را آزموده و از وی ترکیب

توان دوستان است از این روی وی را می( ع)احان عالیقدر اردبیلی در مجالس حسینی طنین انداز عشق واردات اهل بیت توسط مد

 .محتشم شعر مرثیه آذری نام نهاد

 منابع 

 با ملحقات جدید تهران، کتاب فروشی پیری جلوه عاشورا(تابی)،نور اردبیلیا

  فائزون اردبیلی،تهران، انور حاج استاد یاد زنده ،(منتشرنشده چاپ عاراش) عاشورا جلوه آخرین(4944)انور اردبیلی،  

 جلوه عاشورا، زنجان، ستاره زنجان،3،جفریاد خون( 4964)انور اردبیلی،
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  ،، اردبیلقیام زینب( تابی)انور اردبیلی،

 جلوه عاشورا، زنجان چاپ چهارم 4،ج (تابی) یادگار انورانور، 

 توپالیان،عباسعلی یحیوی،آذرسبالن (4911)اون شاعر دن یوزغزل

به اهتمام محمد قاضی دهی،اردبیل، ( 4931)حالی،برگزیده اشعار حکیم فرزانه مرحوم میرزا محسن عماد اردبیلی 

 آذر نوین،

 انصاریان،  ،، قمتاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی( 4914)جعفریان،رسول،

 ،تهران،سوره مهر، در اردبیلانقالب اسالمی (  4931)درازی علی

  ،موسسه شیعه شناسی ،قم ،تاریخ تشیع در آذربایجان،(4944)رضایی،محمد

 ، تهران، نوینسیری شعرفارسی،(4969)عبدالحسین  ،کوبزریّن

، سرودۀ حاج میرزا مهدی شکوهی، تصحیح و ویراست یوسف بیگ باباپور، سیصد بند درمرثیه(4939)ای،مراغهشکوهی

 تهران سفیر اردهال ،یه، با مقدمه رحیم نیکبخت، به اهتمام دکتر جالل جالل شکوهیمسعودغالم

 11411-11143-43به شماره  نسخه خطیصدرالممالک اردبیلی، کتابخانه مجلس،  

نقش آذربایجان در تحکیم هویت « سفینه تبریز ورسمیت یافتن مذهب تسیع در ایران»( 4941)منیژه  ،صدری

 علوم وتحقیقات وفن آوریوزارت ،،تهرانایران

  ی وی خ  وزی زن  ول رس دال ب ع(4913) ات ی اع رب  ام م ض ان ه ال ب رب داز ک گ ان ج  ه ع وز واق س ان ار ج ع د اش ن ب 611  ی راث ا م ن ف  وان دیفنای زنوزی، 

 ،تهران،شفا  دی اون ه ن  ی اب ی راس اف  ی ل ، ع ی وی خ  ی درای ص  ی ل ع  ح ی ح ص و ت  ق ی ق ح ا؛ ت ن ف  ه ب  ص ل خ ت م

مجموعه اشعار گرد آوری شده اثر طبع مرحوم میرزا محمد صادق اردبیلی متخلص به بیضا،  (4931)کالم بیضای اردبیلی 

 خطاطی متن، ناصر اسماعیلی نسب، اردبیلف نیک آموز، چاپ دوم 

 ،تبریز،فن افزار، 2،ج مشاهیر سخن،(4931)مجتبی زاد صادق

 سوره مهر،تهران،تصحیح مصطفی فیض کاشانی(4944)کاشانیکلیات محتشم،تشم کاشانیمح

 ، 949، آوای اردبیل، شماره 3 نامه محرم

 .،تهران مجتمع فرهنگی عاشوراعاشورا درشعر معاصر و فرهنگ عامه(4943)محمدزاده، مرضیه

  کنز البکاء،(4994)معماری، یوسف 

  زنجان سالله نشر اردبیلی، تمدنی دباقرمحم گردآورنده(4911)  دوران نادران

 دفترششم، سفیر اردهال، ،جستارهایی در میراث اسالمی، مرثیه پژوهی، (4939)نیکبخت، رحیم

 ،چاپ سنگی،بساط کربال(. ق4964()تاج الشعرا)یحیوی اردبیلی، 
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 در مرصادالعباد شیخ نجم الدین رازی( ص)سیمای پیامبراکرم
 بختدکترعباس نیک

 ار زبان و ادبیات فارسی؛ دانشگاه سیستان و بلوچستاناستادی

 پویا محمد انصاری

 (  نویسندۀ مسئول)دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی؛ دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 اکبر بکران چرخعلی

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی؛ دانشگاه سیستان و بلوچستان

 چکیده

در بسیاری از آثار منثور و منظوم ادب فارسی بازتاب یافته است که این موضوع، ارادت خاص ( ص)یامبر اکرمسیمای پ

مرصادالعباد یکی از متون عرفانی ارزشمند زبان فارسی در قرن هفتم . دهدنشان می( ص)حضرت شاعران و نویسندگان را به آن

بشری، نقل و به  جامعه عنوان اسوهرا به( ص)، سیره و سخنان پیامبر اکرم های کتابتمامی بخش نجم الدین رازی در مقدمه. است

توان گفت که پرداختن به سیمای پیامبر اکرم، بنابراین می. شرح و تفسیر احادیث باتوجه به زندگانی نورانی آنحضرت، پرداخته است

-گونه پژوهشی در این زمینه صورت نگرفتهاکنون هیچبراساس جستجوی نگارندگان، ت. یکی از ارکان اصلی کتاب مرصادالعباد است

پرسش اصلی تحقیق . در مرصادالعباد، هدف اصلی این مقاله است( ص)دادن سیما، سیره و احادیث پیامبر اکرم بنابراین نشان. است

ه مقام معشوقی نیز رسانده این است که آیا نجم الدین رازی پیامبر اکرم را در سیمای یک عاشق تصویر کرده است یا اینکه او را ب

رود که نویسنده در آن، هر دو بُعد مسأله را در نظر گرفته باشد و همین امر، است؟ مرصاد العباد یک اثر عرفانی است و انتظار می

ها و تحلیل بندی یافتهروش کار، جستجو در کل متن مورد نظر و تدوین و طبقه. کندضرورت انجام این تحقیق را ایجاب می

مهربان، کریم، شیفته و مشتاق طاعت ( ص)دهد که پیامبر اکرم نتایج حاصل از این پژوهش نشان می. وصیفی آنها خواهد بودت

 .خداوند و البته محبوب و منظور نظر حضرت حق بوده و عشقی دو سویه میان او و پروردگار جلیل جریان داشته است

 باد، نجم الدین رازی، مرصاد الع(ص)سیمای پیامبر اکرم: هاکلیدواژه

 مقدمه

-در بسیاری از آثار منظوم و منثور ادب فارسی به نحوی شایسته بازتاب یافته است که گویای عالقه( ص)سیمای پیامبراکرم

از دیرباز، شاعران و سخنوران نامی ایران، هر یک متناسب با شأن و مرتبه  .حضرت است مندی و دلباختگی نویسندگان آثار به آن

 .اندنه درخور قدر و مقام آن عنصر سماحت، و مبدأ فصاحت و بالغت، زبان به ستایش در جمال و وصف آنحضرت پرداختهخویش، 

این توصیف و تعریف و  در ضمنِ. سروده شده است( ص)ترین و زیباترین اشعار فارسی اشعاری است که در نعت پیامبر شک لطیف بی

 . عار گشته استوجود مقدس چاشنی اش تمجید گاه زندگی آن 

در این اشعار به ستودن سجایای اخالقی ایشان . اند سروده( ص)اکرم زیباترین اشعار خود را در نعت نبی ،گوی شعرای پارسی

اند و سخنان  مدد جسته (ص)های خود از حوادث زندگی آن حضرت و معجزات پیامبر  اند و برای بهتر بیان کردن اندیشه پرداخته

کالم خود را و  اند یور سخن خود قرار داده از آیات قرآن کریم برای استدالل مطالب ذکر شده استفاده کردهرا ز( ص)حضرت محمد

ها تاج افتخاری است  این نعت. اند ها خود به بهترین وجه بهره بردهها و برداشت از تاریخ زندگی ایشان برای بیان اندیشه؛ زینت داده

 .شددرخ بر تارک ادب پارسی که همچنان می

 بیان مسئله

از دیرباز، شاعران و سخنوران نامی ایران، هر  .به جهانیان است( ص)های شناخت و معرفی پیامبراکرمهنر، از مهمترین راه

یک متناسب با شأن و مرتبه خویش، نه درخور قدر و مقام آن عنصر سماحت، و مبدأ فصاحت و بالغت، زبان به ستایش در جمال و 
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سنگ عرفانی، کتاب مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد نوشتۀ نجم الدین رازی با نام یکی از متون گران.اندوصف آنحضرت پرداخته

های است؛ وی از چهره "نجم رازی"، "نجم الدین دایه"الرازی همچنین مشهور به األسدیالدین عبداهلل بن شاها ورتر نجمکامل

: ، درچند بُعد(ص)در کتاب مرصادالعباد سیمای پیامبر اکرم. آیدشمار میو جهان اسالم بهتأثیرگذار و مطرح در تاریخ تصوف در ایران

المخلوقات و حقیقت محمدیه، معراج و سیره عبادی و ، سیمای آنحضرت به عنوان انسان کامل و افضل(ص)احادیث آنحضرت

 .اخالقی ایشان مطرح شده است

 ضرورت و اهمیّت تحقیق        

بنابراین یکی از عوامل . در مرصادالعباد، با نگرش فوق دیده نشده است( ص)اند، سیمای پیامبراکرمگارندگان جستهتا آنجا که ن

ای از فضایل و مناقب های کتاب مرصادالعباد،گوشهباشد تا ضمن معرفی یکی از جنبهپرداختن به این پژوهش همین مورد فوق می

 .اسوۀ یشریت به مخاطبان معرفی گردد

  پیشینة تحقیق         

-اند در رابطۀ با موضوع نوشتار فوق تاکنون پژوهشی با رویکرد فوق صورت نگرفته جز پژوهشتا آنجا که نگارندگان جسته

 :توان به مقاالت زیر اشاره کردکه برای نمونه می اندرا انجام داده هایشکل کلی و عمومی، پژوهشبه در زمینۀ مورد بحث،هایی که 

 از جهانگیر صفری و روشنک رضایی(4946)در دیوان خاقانی شروانی( ص)یامبر اعظمسیمای پ ،. 

  ابراهیم سالمیۀ ، نوشت(4946)المحجوب هجویری در کشف( ص)سیمای پیامبر اعظم. 

 ز ، ا(4946)نامه، اسرارنامه، منطق الطیر، مصیبت نامهۀ ال)در چهار مثنوی عطار( ص)معراج پیامبر مقایسۀ مدح و وبررسی

 . احمد رضا رضایی جمکرانی

 از فاطمه کوپا(4946)در مثنوی موالنا ( ص)های تمثیلی حکایات مربوط به پیامبر تحلیل ظرفیت ،. 

 نوشته سعید بزرگ بیگدلی و مریم صادقی گیوی(4946)در شعر معاصر فارسی( ص)بازتاب شخصیت پیامبر ،. 

  وشته بخشعلی قنبری، ن(4946( )ص)تحلیل نگرش مولوی دربارۀ پیامبر اعظم. 

  از مصطفی گرجی(4946)الدین محمد تبریزی أویلی شمسدر نگاه ت( ص)حضرت محمد ،. 

  از منوچهر اکبری(ص)در ذهن و زبان سنایی ( ص)بازتاب شخصیت پیامبر اعظم ،. 

  نوشتۀ جواد جعفریان و پرویز حیدری(4943)در مثنوی موالنا ( ص)سیمای پیامبر ،. 

 نوشتۀ مرتضی محسنی، شاه احمد غنی پور ملک و (4931)ختی سیمای پیامبران در قصاید خاقانی شنابازتاب زیبایی ،

 .هاجر مرادی

مقاله از مجموع مقاالت یاد  2تنها  های انجام شده، بیشتر دربارۀ ادبیات منظوم پارسی است وشود که پژوهشمالحظه می

در کتاب منثور مرصاد العباد، تحقیق مستقلی شکل نگرفته ( ص)اعظم شده، در حوزۀ نثر پارسی است و راجع به سیمای پیامبر 

 .است

 بحث

 انسان کامل و حقیقت محمدیه  -4

بدین . در مرصادالعباد شیخ نجم الدین رازی است "انسان کامل  "مایۀ موضوع حقیقت محمدیه در نظر صوفیه و عارفان بن

معتقدند که نور و حقیقت محمدی،  "اولُ ما خَلَقَ اهلل نوری  " :فرمودندترتیب که با توجه به تعبیر شریف رسول گرامی اسالم که 

است که پنج مراتب وجود را روشن کرده و در حضرت پنجم در آدم دمیده شده است و مبدأ حیات ۀ تجلی نخستین و همان روح ال

ر حقیقت انسان کامل به تعبیر شیخ د( 44ی  41: 4916نصری،)و روح همه چیز و واسطۀ بین خداوند و آفریدگانش گردیده است 
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نجم الدین رازی، هدف و مقصود آفرینش عالم است و هدف و توجه ایجاد او بود و اگر انسان کامل نبود، آفرینش هم نبود این تعبیر 

ادیث و روایات را در زبان عارفان می توان با تعبیر آخرین مخلوق بودن آدم در زبان احادیث و روایات مرتبط دانست، چنان که در اح

( 39: 4913نجم رازی،)« الجمعه، فی آخر ساعه من ساعاته، فیمابین العصر و اللیلو خلق آدم بعدالعصر من یوم»: مختلف آمده است

شیخ نجم الدین رازی که در مرصاد العباد، بارها در ضمن احادیث و روایاتی که نقل کرده است، بر این اساس است ۀ از سویی، اندیش

غایی آفرینش و مقصود از خلق جهان و کائنات این است که ذات باری تعالی در جهان به نهایت جال و جلوۀ خود برسد و از که علت 

از اینجاست که انسان کامل . این رو مجالیی را خواستار بود که ظهور ذات متعال را برتابد و رؤیت آن ذات در این مجال ممکن باشد

خواهان آن بود ۀ نگریست، اما با وجود این، ذات البه ذاته در ذات خود بی هیچ زیاتی میۀ قدس القابل رؤیت باشد، هر چند ذات ا

بدین ترتیب زیر بنای فکری ( 946: 4944صدری نیا،)« کُنتُ کنزاً مخفیاً فأحبب أت أعرف»که شناخته شود و به قلم حدیث قدسی 

بوده (ص)باشد، تنها پیامبراکرمۀ که نماد و کمال بتواند آیینۀ ذات ال "لانسان کام "شیخ نجم الدین رازی بر این اساس است که آن 

-غایت و هدف ایجاد عالم بوده است و تمام آفرینش به« لو الکَ لما خلقتُ االفالک»است و اوست که از سویی به قلم حدیث معروف

ان در تمام آفرینش بوده ترین انسکامل( ص)حضرتاست و همچنین آنپدیدآمده( ص)حضرتخاطر وجود مبارک آن

عبدالکریم جیلی . ، نخستین آفریدۀ خداوند متعال در عالم بود از این روی، روح او در تمام عالم دمیده شده است(464:همان)است

است و ایشان مصداق و ( ص)این باب دربارۀ انسان کامل، یعنی حضرت محمد»: در باب شصتم از کتاب انسان کامل خود می گوید

های من نیز هرگاه لفظ انسان کامل به طور مطلق به کار درنوشته. بیاء و اولیاء از باب الحاق کامل به اکمل به او ملحق هستندسایر ان

. ها و حقایقی نهفته است که اسناد آن به غیر آنحضرت روا نیستاست؛ زیرا در این نامگذاری اشاره( ص)رفته، مرادم حضرت محمد

« های متعدد برخوردار است و در هر زمانی از او با نام خاصی یاد می شودکی بیش نیست لکن از جلوهانسان کامل در همۀ هستی ی

 (61: 4943رمضانی،)

درحقیقت؛ از نگاه شیخ نجم الدین رازی، انسان کامل همچون روح برای جسد عالم است و همچنان که روح در تن توانایی 

خاطر همین نسبت روح ما در تن و تشابه آن با انسان کامل و عالم، عارفان، به. صرف داردتصّرف دارد، انسان کامل نیز در عالم توان ت

حضرت خداوندآسمان و زمین و هرچه »: چنان که در مرصادالعبادامده است. اندنام برده"انسان کبیر"و عالم را "عالم صغیر"انسان را

اینجا آدم را که عالم صغیر بود، . ارزانی نداشت، با آنکه عالم کبری بود و درآن تشرف بِیَدِی.. .در وی است، به شش شبانه روز آفرید

از این روی است که عارفان ( 44: 4913نجم الدین رازی،)«آفرید، حواله به چهل روز کرد و تشریف خلعت بِیَدِی ارزانی داشتمی

چه در این عالم است، در وجود آدمی نیز یافت می برای شناخت عالم،آدمی را به خود او ارجاع می دهند؛ چون بر این باورند که هر

 :شود، همچنان که شیخ نجم الدین رازی می گوید

 کیه توییۀ کیه تیویییی       وی آیینۀ جیمیال شیاۀ ای نسیخیۀ نیامیۀ الی

 که توییۀ بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست        در خود بطلب هر آنچه خوا

 (9: 4913نجم الدین رازی،)                                                                                        

توان گفت در اینجاست که خورند و به عبارت بهتر میانسان کامل و حقیقت محمدیه به هم گره می "در این نقطه است که 

بنابراین، شیخ نجم الدین رازی بر این عقیده است که . با هم یکسان می شوند "حقیقت محمدی  "و  "انسان کامل "حقیقت 

 .حقیقت محمدیه به مثابه روح عالم است

پس روح پاک را »: بر دیگر انبیاء، در قالب تمثیل می گوید( ص)نجم رازی در جای دیگر و در باب تقدم روحی رسول اکرم

ر مقام بی واسطگی منظور نظر عنایت بوده و آداب خالف و بعد از آنکه چندین سال در خلوت حظیره قدس اربعینات برآورده بود و د

شرایط و رسوم نیابت از خداوند و منوب خویش گرفته که تا نایب و خلیفه پادشاه عمری در حضرت پادشاه ترتیب و رسوم 

 .سوار کردند« و نفحت فیه»جهانداری نیاموزد اهلیت نیابت و خالفت نیابد بر مرکب خاص 

 کابش              هم عشق خزیده در پناهشهیم عقل دویده در ر

 مه  طاسک گردن سمندش                شب طرۀ پیرچم سیاهیش
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بر جملگی ممالک روحانی و جسمانیش عبور دادن، و در هر منزل و مرحله آنچه زبده بود « من روحی»و یا خلعت اضافت یا 

روان کردند و او را در مملکت انسانیت بر تخت قالب به خالفت  و جملگی و خالصه دفاین و ذخایر آن مقام بود و در موکب او

 (46ی 43:همان)«نشاندند و در حال جملگی مال اعلی از کروبی و روحانی پیش تخت او بسجده در آمدند

این تمثیل  داند و بر اساسای میرا به مانند آیینه( ص)افزون بر این موارد، شیخ نجم الدین رازی، انسان و به ویژه پیامبراکرم

ها هیچ درست نیاید بار امانت از این»: سان انسان مشاهده می کنداست که خداوند متعال خود را در ذات آینهۀ ذات الۀ انسان آین

کشیدن اال انسان، از بهر آنکه از جملگی آفرینش نفس انسان بود که آیینۀ جمال نمای ِ الوهیّت خواست بود و مظهر جملگی صفات 

نجم )« من آیینه ام:أَنا المرآه»: ؛ یا در مرموزات نیز می گوید(9:همان)«بدین معنی باشد "و خَلَقَ آدمَ علی صورته  " اشارت ِ. او

 (43: 4944رازی،

، براین باور است که وجود و حقیقت محمدیه اولین مخلوق "أولُ ما خَلَق اهلل نوری "الدین رازی، با توجه به حدیثشیخ نجم

که مبدأ مخلوقات و موجودات، ارواح انسانی بود و مبدأ ارواح انسانی، روح پاک محمدی بود، علیه الصلواه و السالم،  بدان»: بوده است

و نیز پس حق تعالی چون موجودات خواست ( 91: 4911نجم رازی،)"أولُ ما خَلَق اهلل روحی و در روایتی نوری: چنان که فرمود

نجم رازی بر این باور است که انسان کامل اوالً هدف اصلی از ( 91:همان)«احدیت پدیدآورد آفرید، اول نور روح محمدی را پرتو نور

و عالم خلقت است و ۀ ثانیاً واسطۀ عالم ال. این موضوع از نظر گذشت( ص)ایجاد عالم است، چنان که پیش از این در بارۀ پیامبراکرم

و عالم آفرینش است، چنان که نجم رازی نیز انسان را  ۀ م الاین وساطت به خاطر آن است که وی ترکیب مزجی کامل از عال

 (4: 4913نجم رازی،)مجموعه ای می بایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی»: مجموعه ای می داند که از هر دو عالم

 (ص)خُلق و خوی پیامبراکرم -1

در لغت نامه لسان العرب، ریشه واژه های . ه استآمد.. .خُلْق و خُلُق و به معانی خوی، سرشت، طبیعت و ۀژه اخالق، از ریش وا

یعنى خُلق و خَلق، (. آشامیدن)« شُرْب»و « شَرْب»یکى است؛ و هر دو به معناى آفریدن و خلقت مى باشد، مانند « خَلق»و « خُلْق»

« خُلْق و خُلُق»در اصل منظور از روند؛ اما معموالً در موارد متفاوتى به کار مى. از نظر آوایى با هم متفاوتند نه از لحاظ معنایى

است که به صورت ظاهری « خَلق»شود؛ در مقابل آن واژه درک می( چشم دل)صورت باطنی و ناپیدای شخص است که با بصیرت

 (434ص ،4ج ق، 4446ابن منظور، )شود و با چشم می توان آن را مشاهده نمود می  انسان گفته

است که سبب پیدایش کارهای پسندیده یا ناپسند « صفت نفسانی»اخالق هرگونه  از دیدگاه برخی اندیشمندان، منظور از

شود؛ اگر چه آن صورت نفسانی به صورت استوار و پایدار باشد و چه به صورت ناپایدار و خواه از روی فکر و اندیشه به وجود آید می

 .یا بدون تفکر و تعقل

تعریفی است که هم به چگونه رفتار کردن پرداخته باشد و هم به تعریف مورد قبول شهید مطهری در مورد اخالق، آن 

چگونه بودن؛ چگونگی رفتار به اعمال و گفتار انسان ارتباط دارد ولی چگونه بودن با صفات و ملکات نفسانی آدمی رابطه 

 (22، ص4914مطهری، )دارد

اند، فراتر از اجتماع و دارای وجود امعه شکل گرفتههایى است که بیرون از فرد و جبه طور کلى، اخالق دارای مفاهیم و ارزش

 .باشندخارجى می

، نمونه و الگوی (411ۀانبیاء، آی ۀسور) «رَحمَۀ  لِلعَالَمین»و  (4ۀقلم،آی ۀسور)«خُلقٍ عَظیم»به دلیل داشتن ( ص)پیامبر اعظم 

العقد تمام صفات  ۀالتّاج و واسط ۀدر»، (ص)حضرت محمد مصطفی .ها بوده استها در تمام دورانمکارم اخالقى براى تمام انسان

خاطر آنکه دل او دلِ شخص انسانی به. این صفتِ دین بود که او را به کمال رسانید و. ل رسانیداما صفت محبّت را به کما. انبیاء بود

 (436: 4913نجم الدین رازی،)کمالیّت دین در کمالیّت محبت است . محبت پروردن جز کار دل نیست بود و

در . سیار دلسوز، صمیمی و مهربان بودراستین بشریّت، نسبت به تمام مردم بۀ ترین اسوعنوان بهترین و کاملآنحضرت به 

سال نبوت توانست، دل های گمراه بسیاری را شیفته  29راستای متخلق بودن به اخالق و کردار کریمانه بود که حضرت در طول 
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دندان او جماعت کفّار لب و »: ها از جانب کفار قریش متوجه وی بوداین در حالی بود که بسیاری از آزار و اذیت .مکتب اسالم کند

لَیُسَ لَکَ مِنَ األمرِ »خواست تا به دعا دندانی بدیشان باز کند، هنوز لب نجنبانده بود که خرسنگ خطاب  . به سنگ ابتال شکستند

زدند بعد از آنکه او را سنگ می. او مظهر صفت لطف و محبت بود، راه او رعایت حق نصیبۀ دیگران است. در پایش انداختند« شَیءٍ

 (439:همان)« اللّهُمَّ اِهدِ قَومی فَاِنَّهُم ال یَعلَمون»گفت  می

می توان گفت که خداوند برای تکریم و تجلیل مقام آن حضرت، در قرآن با لقب های بی ( ص)در بیان عظمت پیامبر اکرم

 .، از ایشان یاد می کند«یا ایّها النَّبی»و « یا ایّها الرَّسول»همتایی، مانند؛ 

، بدان حد بوده است که خداوند به وجود گرامی او چنین سوگند یاد (ص)عظمت و بزرگواری پیامبر اکرمهمچنین، جایگاه، 

 .؛ به جانت سوگند که اینها در مستی خود سرگردانند(12ۀسورۀ حجر،آی)«لَعَمْرُکَ إِنَّهُمْ لَفی سَکْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ»: می کند

را به عنوان اسوه ای نیکو یاد نموده است که همگان باید به آن حضرت ( ص)عالوه بر آن، قرآن کریم، رسول گرامی اسالم

قین برای شما، در زندگی رسول خدا الگوی ه ی؛ ب(24 ۀاحزاب،آی ۀسور)«لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَۀ  حَسَنَۀ »: تأسّی نمایند

؛ به یقین تو اخالق (4ۀقلم،آی ۀسور)«وَإِنَّکَ لَعَلی خُلُق عَظِیم»: همچنین خداوند درباره آن رسول گرامی می فرماید. نیکویی است

پیروی کرده، ( ص)همچنین در آیه ای دیگر، خداوند مؤمنان را امر کرده است که از دستورات نبی اکرم. عظیم و بزرگی داری

سوره )«وَ مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»: رها سازندفرامین او را به جای آورند و آنچه را از آن باز داشته است، 

؛ و از خدا و رسول (33آیهسوره ی انعام،)«وَ أَطِیعُواْ اللّهَ و َالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ»: در آیه دیگری اشاره نموده است (1ۀحشر،آی

 .اطاعت کنید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید

او . سوال کردم( ص)در وصف اخالق پیامبر خدا ( ص)از عایشه همسر رسول اکرم»: گوید شده که می  از سعد بن هشام، نقل

، 4، ج 4914فیض کاشانی، )« همان قرآن است( ص)اخالق پیامبر»: گفتم چرا؟ سپس گفت ای؟ آیا قرآن نخوانده: در این باره گفت

 (24ص 

عینی و عملی قرآن ۀ نمون  ، را به قرآن تشبیه نموده است، یعنی اینکه اگر کسی به دنبال(ص)روایت فوق، اخالق نبی اکرم 

 .آن حضرت تبلور یافته استۀ الق، بینش، منش و سیرقرآن در اخ  است، اخالق آن حضرت را بررسی کند، تا دریابد که چگونه

داند، پیامبر خدا را الگوی شایسته پیروی معرفی می کند و الگوپذیری از ایشان را برای همگان بسنده می( ع)همچنین، علی

-ها و بدیو رسواییهای برای الگو بودن تو کافی است و پیامبر در نکوهش دنیا و کاستی( ص)روش نبی خدا »: فرمایدچنان که می

پس، به پیامبر پاک و پاکیزه تمسک جوی که راه و رسم او الگویی برای همه الگوخواهان و مایه . باشدهای فراوان آن راهنمای تو می

ترین بنده نزد خدا کسی است که از پیامبرش پیروی کند و گام بر جای دوست. بزرگی است برای کسی که خواهان بزرگواری باشد

 (461، خطبه 4942دشتی، )نهد  پای او

را همواره در قالب احادیثی که از آنحصرت نقل می کند؛ خوی ( ص)شیخ نجم الدین رازی در مرصادالعباد،پیامبر اکرم

و خواجه را علیه السالم طبیب حاذق دین بود که هر بیماری را بشناسد و معالجه هریک به »: واخالق واالی ایشان را شرح می دهد

 (239: 4913نجم رازی،.)«مایدصواب بفر

 (ص)سیره عبادی پیامبراکرم  -9

ای قع عبادت، از اهداف خلقت و وسیلهدر وا. های تربیتی محسوب می شودسالم، عبادت جزء ناگسستنی برنامهدر مکتب ا

 .برای تقرب به حق و تکامل واقعی و در عین حال مقدمه و زمینه ساز تربیت اجتماعی و اخالقی بشر است

قیقت، عبادت پروردگار و در راستای بندگی خدا قرار گرفتن امری است که بدون آن بشر به تعالی و کمال واقعی خود در ح

بر طبق آیات قرآن کریم هدف از خلقت بشر و بعثت انبیاء عبادت و بندگی . های سعادت را نمی تواند بپیماید نمی رسد و پله

 رَبُّکَ اعبُد وَ»: یابد  می ادامه مرگ راری از هنگام بلوغ بشر شروع شده و تا لحظهخدامعرفی شده است که به عنوان یک امر استم

 .؛ پروردگارت را عبادت کن تا لحظه یقین مرگ فرا رسد(33سوره حجر،آیۀ)«الیَقین یَأتیَکَ حَتی

وح عبادت و بندگی بر تمام اعمال آنها اند، ر ای از عبادت و مناجات با خداوند غافل نبوده همواره لحظه( ع)انبیاء و ائمه اطهار

 .اند های خویش ترجیح داده حاکم بوده است به طوری که آنها را تابع محض اوامر پروردگار گردانیده و هوای دوست را بر خواسته
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خواجه علیه السالم چون نماز بامداد بگذاردی در مقام »: آمده است که( ص)در وصف کیفیت عبادت رسول گرامی اسالم

 (212: 4913نجم الدین رازی،)«ویش به ذکر گفتن بنشستی تا آفتاب برآمدنخ

خواجه علیه السالم فرمودند که شما را چیزی بیاموزم که که چون آن بکنید شما را »:در جای دیگر در رابطۀ با ذکر می گوید

طاعت شما نرسد مگر طاعت آنکس که س بهکبهتر باشد از آنک جمله دنیا  از آن شما باشد و در راه خدای صرف کند، و طاعت هیج

اهلل اکبر، و تمامی "و سه بارسبحان اهلل، سی و سه بار الحمداهلل، سی ":فرمود که بعد هر نماز فریضه سی و سه بار بگوید...همین کن

 ( 421:همان)« "الاله اال اهلل "صدبار بگوید 

 (ص)فضل پیامبراکرم -1

 آفریدگار که بزرگ پروردگار و است ذوالجالل خداوند  جالل وی تمام نمای جمالینهآئ  -(ص) محمد حضرت –پیامبر اکرم 

و  جهانیان همه برای رحمت یمایه را او و پرداخته برگزیده پیامبر این و تحسین تعریف به کریمش، کتاب در  هاستزیبایی همه

 .عاجز است( ص)قلم از ترسیم سیمای محمد  و وصیفت از زبان و ادراک از عقل اگرچه. است کرده معرفی   عظیم خُلق دارای

به این درجه از فضل و کمال ۀ ، نزد حق تعالی آنچنان حرمتی داشت که هیج یک از انسانها و حتی انبیاء ال(ص)پیامبراکرم

همچنین . مدتی اندک بر جملۀ انبیاء عبور دادند و به مقاماتی رسانیدند که کس بدان نرسیده بود»آنحضرت را .نرسیده بودند

حتی به گفت وی، کلید . ، ایضاً مقام  ملک هم بدو دادند"فُضلتُ علی األنبیاء بستّ ".های دادند که به کسی نداده بودندفضیلت

: همان.)با تو روان گرددۀ های مکه همه زر شود و هرکجا خواکنیم که کوهچنان میۀ اگر بخوا: جملۀ خزائن نیز بدو دادند و گفتند

ما زاغَ البَصرُ وَ »یک ننگریست که  اما او به هیچ. در مقام سدره، هر دو کون را به کمال بر وی عرضه کردند»چنین هم( 423ی  424

« لَقَد رَای مِن آیاتِ رَبّهِ الکُبری»الجرم بدون درخواست و باز خواست، مقصود هر دو جهان را در کنارش نهادند که . «ما طَغی

( 923: همان) «جلی ربوبیّت آن هنگام که  به ثمره مبدّل گشت، در والیتِ محمّدی به کمال رسیدتخم ت»عالوه بر این (421:همان)

سوره  41تجلّی الوهیّت بر او چنان بود که هستی او تماماً به تاراج رفت و در عوض آن وجود محمّدی، وجود ذات الوهیّت بنا بر آیۀ 

حجت مشاهده به کلّی از  (921: همان)ل به غیر از او هیچ یک از انبیاء نداد این کمال سعادت را خداوند متعا .فتح جایگزین آن شد

ان »کند که او دربیان مقام احسان به حصول این ذوق اشاره می. «ما کذَبَ الفؤاد ما رَای افتمارونهُ علی ما یَری». او برخاسته است

را به « اَلَم تَرَ الی ربّکَ»؛ (444: همان)تافته پرآتش محبتش داغ بود  ؛ وچون همواره تنور(914-913: همان)« تَعبُدَ اهللَ کانّکَ تَراهُ

سوره  44این اعجاز بنا به آیه . معجزه او یعنی قرآن، تا انقراض عالم باقی است (426: همان)صد هزار لطف و اعزاز به شستِ او دادند 

 (493: همان)که معاندان هستند از آوردنِ مثل آن عاجزند  اسراء، چنان است که از عهد او الی یومنا هذا، جملۀ فصحاء عرب و عجم

حق تعالی برای او، غنیمت نجس کفار را مال حالل . همه خلق تا انقراض عالم، امّت او بودند. کل بساط زمین مسجد وی بود

یک ماهه راه خصمان را حق . همچنین، رایت شفاعت به دست کفایت وی داد .و خاک تیره را به مرتبۀ آب پاک گرداند. پاک کرد و

در همۀ زمین، سکّۀ ختم نبوت باز به نام  ها بود؛ ووی اوّل خطبه نبوّت در آسمان. از سطوات خوف و صدمات رعب من هزیمت داد

 (491-496: همان)او بود 

 و معراج ( ص)پیامبراکرم  -0

سایه عبودیت آن حضرت رخ داده،  که به تصریح قرآن کریم در( ص)یکی از معجزات علمی و عملی پیامبر اعظم       

آغاز ماجرا . توان اشاراتی را دربارۀ آن مشاهده کرد و آیات هشتم تا هجدهم سورۀ نجم می ءاست که در اولین آیه سورۀ اسرا« معراج»

 مِنْ لِنرُِیَهُ حَوْلَهُ بَارَکْنَا الَّذِى الْأَقْصَا الْمَسْجِدِ لىَإِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ مِّنَ لَیْلًا بِعَبْدِهِ  أَسْرَى الَّذِى سُبْحَانَ :چنین آمده است ءدر سورۀ اسرا

اش را در یک شب از مسجدالحرام به مسجد  پاک و منزه است خدایی که بنده (4یسوره اسراء،آیه)الْبَصِیرُ السَّمِیعُ هُوَ إِنَّهُ  ءَایَاتِنَا

گونه که از روایات  البته آن. او شنوا و بیناست. های خود را به او نشان دهیم برکت ساختیم، تا نشانه االقصی برد که گرداگردش را پر

گونه که در آیه فوق مشاهده کردیم ایشان را شبانه از  آید معراج ضمن دو مرحله انجام شده است در مرحله اول همان برمی

کنند که احدی جز خداوند متعال  عود میدهند و پس از آن تا آسمان هفتم و تا جایی ص مسجدالحرام تا مسجداالقصی سیر می
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حضور نداشته است و تمام این ماجرا در بیداری بوده و بنابر نظر اکثر علمای شیعه با همین بدن جسمانی اتفاق افتاده و نه در خواب 

تأکید و روایات است بر کند و چنان عظمتی را که مورد  یا با روح زیرا معراج صرفاً روحانی فضیلت چندانی را برای ایشان اثبات نمی

 .تابد نمی

 (24ۀ سوره رعد،آی) أَدْنىَ أَوْ   قَوْسَینْ قَابَ فَکاَنَ :مرحله دوم معراج در سورۀ نجم چنین توصیف شده است

ه او تر شد، تا آنکه فاصل نزدیک و نزدیک[ در شب معراج( ص)پیامبر]سپس (36ۀ سوره ذاریات،آی) أَوْحَى مَا عَبْدِهِ  إِلىَ فَأَوْحَى

آنچه . اش وحی کرد در اینجا، خداوند آنچه را وحی کردنی بود، به بنده. به اندازه طول دو کمان یا کمتر بود[ با مقام قرب خاص خدا]

المنتهی که بهشت جاویدان هکنید؟ و بار دیگر نیز او را نزدیک سدر آیا با او دربارۀ آنچه دید، مجادله و ستیز می. را دید، انکار نکرد

چشم او هرگز منحرف . المنتهی را پوشانده بودهسدر( ای کننده شکوه و نور خیره)در آن هنگام که چیزی . آنجاست، دیده استدر 

 .دهای بزرگ پروردگارش را دی او در شب معراج، برخی نشانه( آنچه را دید، واقعیت بود. )و طغیان نکرد نشد

ف نظر است؛ برخی حادثه معراج را سال دهم بعثت، شب بیست وهفتم در تاریخ وقوع معراج در میان مورخان اسالمی اختال

سعد به نقل از واقدی هفدهم رمضان سال ابن. اندیا حتی قبل از آن ذکر کرده ماه رجب، وبرخی آن را در سال دوازدهم بعثت و

کاشفی، . رک)ال سیزدهم بعثت است دوازدهم بعثت را تایید کرده است و در سند دیگری او آن را مربوط به هفدهم ربیع االول س

 (419، ص 3؛حقی بروسوی، ج214، ص1، ج4964؛ امین اصفهانی، 929، ص4ق، ج4446؛محمد نیشابوری، 616، ص4946

دانند که همه در قلب و اطوار یقین دارند و آن را غالبا سیر و سفر قلبی در مراتب وجودی عالم می( ص)عرفا به معراج پیامبر 

رسد؛ چرا که انسان به تعبیر عرفا، جهان صغیر ویا به میۀ د و در نهایت به شهود مراتب عالم و اسماء و صفات الیابآن تحقق می

نجم الدین کبری، . رک)تر جهان کبیر است و قلبش آیینۀ تمام نمای خداست و باید همۀ آنها را در درون خود بطلبدتعبیر دقیق

، 4944؛ عین القضات همدانی، 394-393، صص 4949؛ کبودرآهنگی، 446و9، صص 4946؛ نجم الدین رازی، 92م، ص4331

 (62-34، صص 4993؛ عطار نیشابوری، 4، فیه مافیه، ص4946؛ مولوی، 449-442صص 

با اراده و خواست خداوند صورت گرفته است و ارادۀ آنحضرت در آن دخالتی نداشته  (ص)پیامبر عروج حضرتدرحقیت؛ 

ای از کند پارهمی یای است که خداوند با آماده سازی او سعبرگزیده( ص)حضت محمد( الح در عرفامجذوب سالک در اصط)است 

ها برای در راستای رسالتی که داشته است واسطۀ انتقال این آیات و نشانه( ص)های خود را بر او مکشوف کند تا آن حضرت نشانه

 .بندگان باشد

اکتسابی ۀ نتیجۀ بندگی و اطاعت خداوند بوده است؛ چون با اینکه شهود ال( ص)بر که این تعالی و عروج پیامنکتۀ دیگر این

به عبارت ( 944، ص 4946الدین رازی، نجم)«.تجلی حق ناگاه آید، اما بر دل آگاه آید»نیست، اما به تعبیر خواجه عبداهلل انصاری 

عتباری به نیستی رسید و خود را در برابر خداوند هیچ در سایۀ اطاعت و بندگی محض از هستی ا( ص)دیگر پیامبر گرامی اسالم 

 :انگاشت تا به این مرحله و مرتبه از رشد معنوی نایل شد که مولوی در مثنوی با ابیاتی زیبا آن را روشن کرده است

 تبایونس اجیراج ییعیر مییرا             نیست بییراج میعیه میفت پیغمبر کیگ

 ابیرب حق برون است حسیزآنکه ق          ب   یرخ و آن او نشیین بر چیآن م

 قرب حق از حبس هستی رستن است        رب نه باال نه پستی رفتن است    ییق

 ریه دوراست و دیینیست را نه زود و ن  نیست را چه جای باالی است وزیر          

 سته دانی نیست چییرۀ هستی چییکارگاه و گنج حق در نیستی است            غ

 (393مثنوی معنوی، دفتر سوم، ص  ،4946مولوی، )                                                                

شیخ نجم الدین رازی برخالف برخی از مفسرین که معراج حضرت پیامبر را صرفاً روحانی می دانند؛ قائل به عروج جسمانی 

و این میل و  ،ه السالم چون از معراج باز می گشت و به عالم سفلی می امد از عالم علویو گفته اند که خواجه علی».حضرت را دارد

در این سفر نورانی با ( ص)بنابراین براساس نظر شیخ نجم رازی، رسول اکرم( 414: همان)«.قصد بسفل از خاصیت آب و خاک است
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سانی از این جهت است که این روح در صعودش توانائی عظمت روح ان در حقیقت؛. عروج جسمانی خود به دیدار حق تعالی می رود

و استعداد رسیدن به باالترین کمال را دارد و می تواند به عظمتی دست پیدا کند که هیچ مخلوقی یارای رسیدن به آن مرتبه را 

 .باشد نداشته

زیبا به تصویر کشیده شده  نجم رازی در جای دیگر از کتابش، با بیانی هنرمندانه و اشاراتی لطیف و درقالب تمثیلی

بایست زیرا که او پیاده نتواند که بدین  عالم می پیوست بر براق نفخه سوار روح را در مراجعت به عالم خویش بُراق نفس می».است

ا و و نفس را در روش به دو صفت هو. رود بدان عالم، به براق نفس حاجت دارد تا آنجا که میدان نفس استبود و این ساعت که می

، روح و جان پاک است که برای رجعت به عالم (ص)در این تمثیل، پیامبراکرم  (449: 4913نجم رازی، )«.غضب حاجت است

« قاب قوسین أو أدنی»در آن جهان سراسر نور و روشنایی، به اوج شهود باطنی و قرب الی اهلل و مقام حقیقی سوار بر براق شده و 

. ، سواری عاقل است، تا آنجا که حد میدان نفس است؛ سوار برآن سیر می کند(پیامبر)روح. است، (پیامبر)نفس، براق جان.رسدمی 

خورد و با ارواح  ای برمی های تازه در هر آسمان به صحنه در واقع ایشان. ، مشاهدات ایشان در طی معراج است(ص)سیر نبی اکرم 

های دیگر با بهشت و بهشتیان  خ و دوزخیان و در بعضی آسمانها با دوز آسمان  در بعضی. گفت پیامبران و فرشتگان سخن می

های بهشتیان و اشباح دوزخیان را از نزدیک  ایشان، درجه. برخورد کرد و از مراکز رحمت و عذاب پروردگار بازدید به عمل آورد

 .مشاهده کرد

و زهره آن ».جودی به آنجا راه نداشتچنان اوج گرفت و به جایی رسید که جز خدا، هیچ موآن پیامبر در این سفر آسمانی 

به یقین، اگر :تد و می گویدایسمیحتی جبرئیل از حرکت باز  (444: 4913نجم رازی،.)«نداشت که که قدم از ان مقام فرا پیش نهد

 .به اندازه سرانگشتی باالتر آیم، خواهم سوخت

 گیری نتیجه

-ب فارسی به نحوی شایسته بازتاب یافته است که گویای عالقهدربسیاری از آثار منظوم و منثور اد(ص)سیمای پیامبراکرم

از دیرباز، شاعران و سخنوران نامی ایران، هر یک متناسب با شأن و مرتبه  .حضرت است مندی و دلباختگی نویسندگان آثار به آن

 .اندوصف آن حضرت پرداخته ش در جمال وخویش، نه درخور قدر و مقام آن عنصر سماحت، و مبدأ فصاحت و بالغت، زبان به ستای

یکی ازمتون گرانسنگ عرفانی، کتاب مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد نوشتۀ نجم الدین رازی است؛ وی از چهره های تأثیرگذار و 

احادیث : ، در چند بُعد(ص)در این کتاب سیمای پیامبر اکرم. و جهان اسالم به شمار می آیدمطرح در تاریخ تصوف در ایران

المخلوقات و حقیقت محمدیه، معراج و سیره عبادی و اخالقی ایشان ، سیمای آن حضرت به عنوان انسان کامل و افضل(ص)یامبرپ

  .مطرح شده است

شیخ نجم الدین رازی که در مرصاد العباد، بارها در ضمن احادیث و روایاتی که نقل کرده است، بر این اساس است که  اندیشه

مقصود از خَلق جهان و کائنات این است که ذات باری تعای در جهان به نهایت جال و جلوۀ خود برسد و از این علت غایی آفرینش و 

از اینجاست که انسان کامل قابل . رو مجالیی را خواستار بود که ظهور ذات متعال را برتابد و رؤیت آن ذات در این مجال ممکن باشد

خواهان آن بود که ۀ در ذات خود بی هیچ زیادتی می نگریست، اما با وجود این، ذات ال به ذاتهۀ رؤیت باشد، هرچند ذات اقدس ال

که نماد و کمال بتواند آیینۀ  "انسان کامل "در واقع زیربنای فکری شیخ نجم الدین رازی بر این اساس است که آن . شناخته شود

غایت و هدف «لو الکَ لما خلقتُ االفالک»قلم حدیث معروف بوده است و اوست که از سویی به(ص)باشد، تنها پیامبراکرمۀ ذات ال

ترین کامل( ص)پدیدآمده است و همچنین آنحضرت( ص)ایجاد عالم بوده است و تمام آفرینش به خاطر وجود مبارک آن حضرت

 انسان در تمام آفرینش بوده است

می کند؛ خوی واخالق واالی ایشان را شرح می  را همواره در قالب احادیثی که از آنحصرت نقل( ص)نجم رازی، پیامبر اکرم

با اراده و خواست خداوند صورت گرفته است و ارادۀ آنحضرت  (ص)پیامبر عروج حضرت بر اساس اندیشه های شیخ نجم رازی؛ .دهد
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سازی او ای است که خداوند با آمادهبرگزیده( ص)حضت محمد ( مجذوب سالک در اصطالح در عرفا)در آن دخالتی نداشته است 

در راستای رسالتی که داشته است واسطۀ انتقال این ( ص)های خود را بر او مکشوف کند تا آن حضرت ای از نشانهکند پارهمی یسع

 .ها برای بندگان باشدآیات و نشانه

 منابع

 قرآن کریمی  

 .علمی فرهنگی: ی، تهرانبه اهتمام محمد امین ریاحمرصادالعباد،، (4913)ی  نجم الدین رازی، عبداهلل بن محمد

، تصحیح محمدرضاشفیعی کدکنی، مرموزات اسدی در مرموزات داودی، (4911)ی ییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .سخن: تهران

 .اقبال: تهران مواهب علیه، ،(4946)ی  کاشفی سبزواری، حسین بن علی

 .نهضت زنان مسلمان :، تهرانمخزن العرفان در تفسیر قرآن، (4964)ی  اصفهانی، محمد

 .حقیقت: حامدنامی، تهران:،تصحیحمرآه الحق، (4942)ی  کبودرآهنگی، محمدجعفر

 .دارلفکر: ، بیروتروح البیان، (بی تاریخ)ی  حقی بوسوی، اسماعیل

 .فریتزرمایر، ویسبادن، مطبعه فرانیزشتاینر: ، تصحیحالجاللالجمال و فواتحفوائح، (4331)الدین کبریی  نجم

 .انتشارات دانشگاه عالمۀ طباطبایی: ، تهرانسیمای انسان کامل ازدیدگاه مکاتب، (4916)صری، عبداهللی ن

 .سخن: ، تهرانفرهنگ مأثورات متون عرفانی، (4944)ی  صدری نیا، باقر

 .33ی61: 412، آیینۀ پژوهش،شکرامت انسان و انسان کامل درعرفان ،(4943)ی  رمضانی، مرضیه

 .دارلکتب العلمیه: ،بیروتغرائب القرآن و رغائب الفرقان(ق4446)ی نیشابوری، محمد

 .منوچهری: ، تصحیح عفیف عسیران، تهرانتمهیدات(4944)ی  عین القضات همدانی

 .زوار: فؤاد روحانی، تهران: ، تصیحیحنامهة ال، (4916)ی  عطارنیشابوری

 .زوار: تهرانفروزانفر، : ت صحیحفیه مافیه،، (4946)ی  مولوی، جالالدین محمد

 .هرمس: نیکلسون،تهران:،تصحیحمثنوی معنوی ،ی  یییییییییییییییییییییییییییی

 .احیاءالتراث العربی: ، بیروت(6و4ج)لسان العرب، (4446)ی  ابن منظور

 .صدرا:، تهرانآشنایی باعلوم اسالمی، (4914)ی  مطهری، مرتضی

 .رات مکتب اسالمیانتشا: ، تهرانترجمه نهج البالغه(4942)ی  دشتی، علی

 .انتشارات اسالمی:،قم(4ج)المحجه البیضاء(4914)ی  فیض کاشانی، محمدمحسن
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 بررسی و تحلیل روابط شخصیت های ویس و رامین 
 (بر اساس الگوی کنشگر گریماس)

 مهشید نیک فر

 مدرس دانشگاه فرهنگیان دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 چکیده

-چنان که باید از استقبال و توجه برخوردار نبوده ( ویس)عاشقانۀ ویس و رامین به جهت موضوع و شخصیت زن آن  نظومۀم

 .ایمدر این جستار، به بررسی و تحلیل فرایند این داستان با استفاده از الگوی کنشگر گریماس پرداخته. است

شود، این الگو در تعیین کنش و عملکرد ه درستی و روشنی نموده نمیها بحقیقت و واقعیت حوادث در داستان از آن جا که  

: این شش کنش عبارتند از .گیردهای داستانی را در برمیشش کنشگر دارد و تمامی کنش این الگو. افراد داستان بسیار کارآمد است

شود که براساس این الگو نمایانده می(. رقیب) بازدارنده یاریگر، ،(هدف) مفعول فاعل، ،(سودبرنده) کنندهکنشگر فرستنده، دریافت

ابتدا هوسرانی و خوشگذرانی شاه موبد و سپس بی فکری و  عامل اصلی و کنشگر فرستنده در ازدواج ناخواستۀ ویس با شاه موبد،

-دایه. دارد نقش و حضوری بسیار پررنگ( دایه) همچنین در این داستان کنشگر یاریگر. عدم آینده نگری شهرو، مادر ویس است

شود تا رامین و ویس را به یکدیگر برساند و این خود نشان متوسل می ها و ترفندهای گوناگونبه روش -های ویسعلیرغم مخالفت

هدف در این داستان  به این ترتیب ویس که ابتدا خود کنشگر مفعول و شیء . های داستان استماهیت اصلی شخصیت دهندۀ

 .کندهای بسیاری را تحمّل میشود و سختیف و فرار از سرنوشت محتوم، کنشگر فاعل میاست، در راه رسیدن به هد

 گریماس، تحلیل، شخصیت ویس و رامین، الگوی کنشگر :هاکلیدواژه

 مقدمه و پیشینة تحقیق

فت بهتری از نو باعث درک و دریاۀ ها و آرای جدید با نگابررسی و تحلیل و خوانش متون قدیمی و کالسیک بر اساس نظریه

بر این  .شودفخرالدین اسعد گرگانی با توجه به نظریۀ کنشگر گریماس مطالعه و بررسی میویس و رامین در این مقاله،  .شودآنها می

 . گردد که هر یک از شخصیت ها چه کنشی و چه تأثیری بر روند داستان دارنداساس مشخص می

 های دیگری بررسی و تحلیل شدهتاکنون از جنبه قانه در ادب فارسی است،های عاشمثنوی ویس و رامین که یکی از منظومه

بییژن و منییژه، وییس و رامیین، لیلیی و       :مطالعۀ اولین دیدار در ادبیات فارسیی : ها عبارتند ازها و تحقیقبرخی از این پژوهش .است

، تطبییق دو اثیر منظیوم    (499:4944ن،تسیلیمی و میرمییرا  )، ویس و رامیین و ریشیه شناسیی کهین     (39:4941هوشمند،) مجنون

، (43:4944گودرزپیورعراقی،  )از فخرالیدین اسیعد گرگیانی    « وییس و رامیین  »اثر گوتفرید فون اشتراسبورگ و  «تریستان و ایزولد»

، مشابهات ویس و رامین و بهمین نامیه   (1:4943کهدوی و بحرانی، )تحلیل شخصیت موبد در ویس و رامین بر اساس نظریات یونگ 

سیاختاری دو   - تحلییل معنیا  : کیه عبارتنید از   ، همچنین چند مقالیه نیز بر اساس الگوی گریماس نوشیته شیده  (13:4934ویانی، ر)

، شخصییت کنییزک در   (41:4944خیادمی و پورخیالقی چتیرودی،    )حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریمیاس  

بررسی ساز و کیار شخصییت هیا در خسیرو و شییرین نظیامی         (34: 4931قوام،  خادمی و) مثنوی مولوی بر اساس الگوی گریماس

 (.239:4934فضییلت و نیارویی،   )، تحلیل ساختاری داستان جوالهه بیا میار بیر پاییه نظرییه گریمیاس       (39:4944فاطمی و درپر، )

-از جملیه میی   .ستا ماس نوشته شدههمچنین پژوهش های گوناگونی دربارۀ آثار ادبی بر اساس نظریات پراپ، تودورف، بارت و گری

، تجزییه و  (443:4944مجیدی، )، ریخت شناسی داستان شیخ صنعان (43:4949خراسانی، )توان به ریخت شناسی هزار و یک شب 

هیای کشیف   ، نقد ریخت شناسی حکایت(99:4946خالقی و فیضی گنجین، )تحلیل قصه سمک عیار بر اساس نظریه والدیمیر پراپ 

، تحلیل ساختاری داستان پادشاه سییاه پیوش از منظیر بیارت و گریمیاس      (41:4946قافله باشی و بهروز، )کره االولیا المحجوب و تذ

 .  اشاره کرد( 43:4944بامشکی و پژومندداد، )و تحلیل روایت شناسانه داستان گنبد پیروزۀ هفت پیکر ( 449:4941کاسی، )

تحلییل سیاختار   »: اند از جملهنام برد که در تحلیل ساختاری روایت نوشته شده توانهایی مینامهها و پایانهمچنین از رساله

 (4944اکبرزاده، ) «و ریخت شناسی روایات تاریخ بیهقی( 4941صالحی نیا، ) «روایت در قرآن، کتاب مقدس و چند متن عرفانی
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 .است تهها تحقیقی در ویس و رامین بر پایۀ نظریه گریماس صورت نگرفبا وجود این پژوهش

های گوناگون خوانش متن برای بررسی روابط نو و از زاویۀ دیگر به این منظومه غنایی است و از میان نظریهۀ این بررسی نگا

 .های عاشقانه استها و داستانرسد و قابل تسری به دیگر روایتتر به نظر میها و تأثیرشان بر روند داستان مناسبشخصیت

 ش تحقیقمبانی نظری پژوهش و رو

-به نوبۀ خود بسیار کارآمد و مؤثر بوده و هست، اما همۀ متون را پوشیش نمیی  ۀ شناسی پراپ در کار روایت پژونظریۀ ریخت

شخصیت در این نظریه بسییار مهیم و از عناصیر کلییدی داسیتان      . های دیگری در این باب شدها و نظریهدهد و منجر به ظهور نگاه

ۀ شخصییت هیا بیه گیرو    . آوردکند و مدار داستان را به وجود میالت پایدار نخستین را دگرگون میدر هر داستانی شخصیت ح. است

 . بخشندو لذّت یا اندوه میۀ آگا( خوانندگان)دیگر 

ها و احساسات و های شبکۀ روابط انسانی، درون و برون خود، تجربهانسان ادبیات داستانی را آفرید تا با این ابزار پیچیدگی»  

 (444:4944محمدی، ) «.طف، رابطۀ انسان با هستی و به ویژه وضعیت انسان در هستی را بیان کند و بشناساندعوا

ها مانند شریر و قهرمان دروغین آن گونه که در کنند؛ مثالً برخی شخصیتها مطابقت نمیها با همۀ داستانبرخی شخصیت

-پراپ را در زمینهۀ گریماس روایت شناس اهل لیتوانی کار روایت پژو. اردها وجود ندپریان مطرح است در بسیاری داستانهای قصه

الگوی کنشگر او با هدف تعمیم پذیری بیشتر طراحی شده و کنشگر بازدارنده به جای شریر و قهرمان . ای وسیعتر دنبال کرد

های ابتدایی شکلی انسان گونه تقابل کند که در آن به اینگریماس یک سطح تفکرپیش زبانی را فرض می». گیرددروغین قرار می

شوند، موقعیتی که شود که به واسطۀ آن، تقابلهای منطقی یا مفهومی ناب به مشارکینی در یک موقعیت جدلی بدل میداده می

ر یا های فردیت بخشیده شود، به کنشگاگر به این مشارکین ویژگی. شودوقتی مجال توسعۀ زمانی را پیدا کند به یک قصه بدل می

 (441:4913اسکولز، )« .شوندبه عبارت دیگر شخصیت بدل می

در واقع فاعل و . گیرددهد و یا این که عملی نسبت به او صورت میکنشگر کسی یا چیزی است که کنش را انجام می  

زمان هم طور  به توانندمیویژگی دیگر کنشگرها این است که در این الگو، هرکدام ازکنشگرها . توانند کنشگر باشندمفعول هردو می

از شخصیت « کنشگر»در حقیقت ( Tulinius,2009 Vilhjalmsdottir and. )های متفاوتی را در روایت اشغال کنندجایگاه

بر اساس الگوی کنشگرهای گریماس، عوامل ».  روه یا حتی امری انتزاعی باشدرود؛ زیرا کنشگر ممکن است فرد، شیء، گفراتر می

یابند و اهمیت آنها در الگوی کنشگرها، نه از جهت بازیابی آنها توسط راوی بلکه در پردازش آنها از شش عامل تقلیل می روایت به

او سی و یک کارکرد پراپ را به بیست »( Herman,2000)« .ای از روابط پیچیدۀ متقابل استطریق وارد کردنشان در سلسله

های دوگانه را بر اساس تقابل( actant)« کنشگر»پیراپ، سه دسته دوتایی  مورد کاهش داد و در عوض هفت دسته شخصیت

 (239و234:4914تادیه،)« .معناشناسی در نظر گرفت

 :عبارتند از( کنشگر)این شش نقش

 (شیء ارزشی)، (هدف)مفعول( + کنشگر)فاعل 

 (سودبرنده)گیرنده ( + تحریک کننده)فرستنده 

 (رقیب)بازدارنده + یاریگر 

 .روددر نظریۀ گریماس، فاعل شخصیتی است که به سوی هدف یا شیء ارزشی می: لفاع -4

خواهد دهید و  میای ارزشی یا شخصیتی است که کنشگر گیرنیده عملش را بر روی آن انجام میشی(: هدف)مفعول  -1

 .به آن برسد

ممکن است ظهور او در آغاز یا . رستدفاین کنشگر، قهرمان داستان را به دنبال هدف یا شیء ارزشی می :فرستنده -9

 .های گوناگون تکرار شوداواسط داستان باشد و یا این که به شکل

 .یابدبرد و به شیء ارزشی دست میاین کنشگر کسی است که از کنشگر فرستنده سود می: گیرنده -1

 .دهد تا به شیء ارزشی برسداو کنشگر را یاری می :یاریگر -0

 .که همان شاه موبد است در داستان حضور دارد( رقیب)در مقابل کنشگر فاعل کنشگر دیگری  (:برقی)بازدارنده  -6
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در جریان جست و جو کنشگران یاری دهنده . فرستد تا از آن سود ببردفرستنده کنشگر فاعل را به دنبال شیء ارزشی می  

 (Greimas,1983.)شونددهند و کنشگران بازدارنده مانع او میاو را یاری می

 :دهنداین شش نقش را معموالً به صورت نمودار زیر نشان می

 (سودبرنده)گیرنده   هدف  (ابر یاریگر)فرستنده »

     

 (toolan,2001:82)«(رقیب)بازدارنده   فاعل  یاریگر

های تمام ملل هدستگاه نشانه شناسی گریماس در مورد تقابل های دوگانه طرح داستان صادق است و در ژرف ساخت قص

 (64:4914اخوت،. )وجود دارد

گریماس به جای آن ». اساس و قاعده ظهور رخدادها در داستان را بیابد« الگوی کنش»هدف گریماس آن بود که بر اساس 

ت دهد که در هر یک به مناسبکه از نقش ویژۀ شخصیت ها استفاده کند آنها را از دیدگاه الگوی کنش در سه دسته کلی جای می

« نسبت پیکارها( ارتباط شخصیت ها با یکدیگر  ج( نسبت خواست و اشتیاق   ب( الف. شخصیت با موضوع خاصی مطرح است

 .پردازیمما در این پژوهش به بررسی ارتباط شخصیت ها با یکدیگر در داستان ویس و رامین می( 469:4944احمدی،)

 ی گریماسبررسی روابط شخصیت ها در ویس و رامین بر اساس الگو

 : پردازیمدر این جا ما نیز به بررسی شخصیت ها و تبیین روابط آنها بر اساس نظریۀ گریماس می

 داستان ویس و رامین -4

ای معتقدند که مربوط به دوران اشکانی است و حال و هوای آن متعلّق به ایران قبل از دربارۀ داستان ویس و رامین عده

گیرد، فضای داستان که حوادث در آن شکل می. یک داستان عاشقانۀ پارتی به حساب آورد اسالم است و در حقیقت باید آن را

است و شاعر مستقیماً آن را از پهلوی به شعر در زبان فارسی برگردانده و به زبان داستان نیز پهلوی بوده . منطقه ایران شمالی است

 . استدست زده گفتۀ خود او هرجا که الزم دانسته به پیراستن آن از زواید 

-نه به اسم خاص نامیده می-که تا حدودی برخاسته از کنش آنهاست-در این منظومه تقریباً همه قهرمانان به اسم صفت»  

به »یعنی ملکه و « شهرو». است« کاهن»یک اسم خاص نیست؛ اصطالح به معنی « موبد»معنی شاد و خوب دارد، « رامین»: شوند

 (29:4943گرگانی، )« .ربی استبه مفهوم خوش رایی و م« گو

در این که ویس و رامین فخرالدین اسعد ». اندبرخی محققان به تأثیرپذیری این داستان بر خسرو و شیرین نظامی نظر داشته

برخی نیز سرودن خسرو و ( 34:4991گرگانی، )« است تردیدی نیستگرگانی الهام بخش نظامی در سرودن خسرو و شیرین بوده 

همانندی دو اثر در ساخت کلی و پیکره داستان، رویدادهای فرعی، نقش »: انددانسته« ویس»در مقابله با شخصیت زن آن شیرین را 

-های پراکندۀ شیرین و تأکید او بر این نکته که نمیها و تنظیم گفتگوها همه و همه آشکار است، اما اشارهقهرمانان، آرایش صحنه

« است ام شود، مؤید این نکته است که نظامی این داستان را در مقابله با داستان فخرالدّین سرودهدر جهان بدن« ویسه»خواهد مانند 

البته نظرات دیگری نیز در این باب وجود دارد که دقیقاً نقطه مقابل این سخنان است و به این داستان ( 414:4914راشد محصل، )

ویس، زن است، یک زن »: انده روحیه و درون شخصیت ها، بنیادی بررسی کردهاند و علّتها را با توجه بای و اساسی پرداختهریشه

طبع ویس بر هرزگی یا حادثه . گونه ادّعا و آرزویی نداردخواهد زندگی کند، از عمر خود بهره برگیرد، و جز این هیچکه می« ناب»

« .بردی سادۀ مالیمی عمر خود را به سر میافکند با خوشبختجویی نیست، اگر دست تقدیر او را در دامن حوادث خاصی نمی

در زندگی ویس نیز وجود « مهین بانو»تر از دایه همانند به هر حال شاید اگر فردی دلسوز و مهربان( 33:4933اسالمی ندوشن، )

شتر برای ویس های بیهای دایه منجر به گرفتاریکما این که در ادامه داستان، کنش. شیدداشت، او دچار چنین ماجراهایی نمی

 .شودمی

ایم، ویس به عنوان یک زن آزاد و آزاده وقتی که خود را در برابر سرنوشتی گونه که در این پژوهش نیز به آن پرداختههمان  

 .پذیرد که به آن تن بدهد و خود را اسیر عشقی ناخواسته کندبیند، هرگز نمیمحتوم و عملی انجام شده می
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ر داستان ویس و رامین را باید نماد همۀ ناموزونی هایی شمرد که جامعۀ مرد ساالر در توزیع این تضاد و ناهماهنگی د»

-کند و بر اثر آن، عشق حقیقی میان زوج طبیعی زن و مرد قربانی میقدرت و تنظیم نیروهای اجتماعی در برابر یکدیگر اعمال می

دهند تا او در مسیرعشق دیگری که مطلوب و گری دست به دست میالبته عوامل دی( 4942:421مزداپور، )« .گرددشود و نابود می

از سوی دیگر ویس زنی است که بر خالف داستان های تصنّعی بیشتر نازکش است ».مناسب اوست و طبیعی نیز هست، قرار گیرد

« .ساسات رقیق اوستاین رفتار برخاسته از اح. تواند نازکند چون دوری رامین برایش تحمل ناپذیر استنمی. تا نازکننده

سختیها و مرارتهای ویس همه در جهت آن است که او به عشقی که خواست و مطلوب خودش است، ( 421:4944میرهاشمی،)

در سراسر ادبیات فارسی هیچ .... ای بی همتاستویس هر چه در حق موبد، سیاه دل و ستمکاره است برای رامین دلداده»دست یابد 

اسالمی )« و نیاز نکرده، ناز نکشیده، هیچ زنی به اندازۀ ویس غدر نکرده، پایداری و مهربانی نداشتهزنی به اندازۀ او البه 

 . شودیابد و کامروا میاش و آن چه که حقّش بوده، دست میو به این ترتیب ویس به خواسته( 441و  444:4933ندوشن،

 بررسی روابط شخصیت ها در ویس و رامین  -1

محفل . است، بسیار خوشگذران و کامران استی سرزمین خراسان است و مرو را مقر حکومتش قرار دادهشاه موبد که فرمانروا

-در میان آنان جمعی از زنان زیباروی نیز دیده می. کند، در این جشن میهمانانی از سرزمینهای دیگر حضور دارندجشنی برپا می

خواهد که یا شاه موبد در حال سرخوشی و مستی از او می. است( همدان)شوند که یکی از آنان شهرو است که از سرزمین ماه آباد 

 :گویدپذیرد، شاه به او میشهرو که خود همسر دارد و سنی از او گذشته است، نمی. همسر او شود یا دوستش
 نیییییییارایییی بیییه شییییادی روزگیییییارم  کنیییون گیییر تو نبیییییاشیی جفت و یییارم

 بییه کیییام دل صنیییوبیییر بییا سییمین بیه  خییویییش ییک دختییر بیه مین دهز تییخم 

 :و
 ز دامیییادیییت بیهیتییییر چییییست میییا را  بییه پیاسیخ گیفیت شیهیییرو شیهیییرییییارا

 کنیییون روشیین شییدی کیییارم ز اخیتییییر  مییرا گیییر بیییودی انیییدر پییییرده دختییر

 وگیییر دارم چیگیییونیییه پییییییش نییییارم  ه جییان تییو کییه مییین دختییر نیییدارمبیی

 اگیییر زایییم تییوییییی دامیییییاد میین بیس  نیییزادم تییاکنیییون دخیتیییر وزییین پییس

 (     44و41: 4943گرگانی،)                                                                                                                 

ای کرده، نامهشود، دایه که تاکنون از ویس مراقبت میآید و دختری برومند و زیبا میدر ادامه داستان وقتی ویس دنیا می

 :گویدنویسد و به او میسرزنش آمیز به مادرش می
 نییه بییر آن کییس کییه وی را داییگییانیست  تنییه بییر فیرزنیییید جیانیت مهییربییانیسی

      (46:همان)

و با توجه به آنچه که گفته شد چون فضای داستان . ببیرد است به نزد خود خیواهد دختیرش را که از ییاد بیردهو از او می

با فراموش کردن عهد خود با  -است، مادرمتعلق به دوران اشکانیست و هنوز اسالم به این سرزمین نیامده و ازدواج با محارم مرسوم 

فیرستید و بیا ییادآوری پیمیان، دختیر را اما شاه موبد، برادرش، زرد را به نیزد شهیرو می. دهداو را به برادرش، ویرو می -شاه موبد

بد با وجود این که پیر و آید، این است که شاه موجای داستان برمیآن چه از روابط و مناسبات شخصیت ها تا این. خواهدمی ازو

سالخورده است، بسیار خوشگذران و عیاش است و در پیرانه سری نیز به دنبال عشق زنان جوان است و با وجود جواب رد از سوی 

-به این ترتیب ویس ناخواسته و هنوز پا به دنیا نگذاشته اسیر و گرفتار عشقی ناخواسته می. کندشهیرو، دختر نازادۀ او را طلب می

 :به قول خودش. شود
 سیییرشیییتیییه میییا روان بیییا نییوشیتییییه  نییوشتیییه چییییزی همییه آمیییید چییرخ ز

      (494:همان)

 بررسی روابط شخصیت ها در ویس و رامین بر اساس نظریة گریماس  -9
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 موقعیت اوّل

هوسبازی و عشق پیری شاه موبد و همچنین بی  با توجه به محتوای داستان و بر اساس نظریۀ گریماس، کنشگر فرستنده،

 .سپاردفکری و نادانی شهرو، مادر ویس است که حتی بعد از تولد او را به فراموشی می

تواند یک قدرت بیرونی می( ابر یاریگر)فرستنده . بینیمچنان که ما هم در آغاز داستان ویس و رامین و هم در اواسط آن می

یکی از نیروهای درونی شخصیت اصلی داستیان در  رد دارای نیروی خارق العاده و قدرت جادویی باشد و یاهمانند خدا، پادشاه یا ف

فکری داستان، هوسبازی شاه موبد و بیشود در اینهمان گیونه که مالحظه می. ایفای نقش کند( ابر یاریگر) قالب کنشگر فرستنده

 .را به عهده دارندشهرو که نیروی درونی هستند، نقش کنشگر فرستنده 

-می برد و بیه شیء ارزشی دسیتگیونه که گفتیه شید، کنشگر گیرنده کسی است که از کنشگر فرستنده سیود میهمان 

 .بردسود می( هوسبازی) در این داستان نیز شاه موبد به عنوان کنشگر گیرنده از کنشگر فرستنده. یابد

دهد یا شخصیتی است که کنشگر گیرنده عملش را بر روی آن انجام می ای ارزشیبر طبق الگوی گریماس کنشگر هدف شی

 . خواهد به آن برسدمی(        شاه موبد)جا، ویس همان مفعول یا هدفی است که کنشگر گیرنده در این.خواهد به آن برسدو می

 :توان ترسیم کردروابط این کنش ها را به این شکل می

 گیرنده  هدف  فرستنده

 موبد شاه  رسیدن به ویس  ازی شاه موبد و بی فکری شهروهوسب

 

 موقعیت دوم

در ادامه داستان، بعد از این که زرد، برادر شاه موبد به نزد شهرو رفته و با یادآوری پیمان، ویس را با خود به نزد شاه موبد به  

رامین، برادر کوچک شاه موبد که در کودکی نیز . بردنار میخیزد و پردۀ کجاوه ویس را کبرد در میانۀ راه ناگهان بادی برمیمرو می

 :بنددبیند و به او دل میهم بازی ویس بوده، او را می
 داشیییتیییی رازهیییییوای وییییییس را مییی  دل رامییییین ز گییییاه کییییودکیییی بییییاز

 ال خیویییش پینیهییانز مییردم کیییرده حیی  همییی پیییرورد عیشییق ویییس در جییییان

      (41:همان)

 :داردپردازد و او را از این عشق نابرابر برحذر میبه نصیحت برادر می و به دنبال این دل بستگی
 آن دلیبییر جیوانیسیت کییه تییو پیییییری و  بیتییر کیییاری تیییرا بیییا وییییس آنییسییت

 پیییییر را پیییییر هییم جیییوان و جیییوان را  اگییر جیفتیی هیمیی گییری جیییز او گییییر

      (42:همان)

پی رسیدن به کنشگر  است که در( رقیب) بازدارنده و هم کنشگر( فاعل) اساس نظریه، رامین هم کنشگر این بخش و بر در

 .است( ویس)هدف 

 :شودالگوی این بخش این گونه ترسیم می  

 فاعل و رقیب  هدف  گیرنده

 رامین  ویس  وبدشاه م

 

 موقعیت سوم
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از  -که دایۀ رامین نیز بوده -ای آرام ندارد، دایۀ ویساز آن جیا که وییس به جهت دوری از خانواده و برادرش، ویرو لحظه

 «.تاس شدهشود که او برجستگی و خصوصیتی داشته که تربیت فرزندان بزرگان به وی واگذار میمعلوم می». آیدبه مرو می خوزان

خواهد تا وساطت کند و پیغام پردازد و از دایه میرامین با دیدن دایه به شرح عشق خود به ویس می (916:4933اسالمی ندوشن،)

 .دهد تا پیامش را به ویس برسانداو نیز با دیدن البه و زاری رامین به او قول می. او را به ویس برساند

شود و از این به بعد اوست که با سخنان و به داستان اضافه می( دایه) گربه این ترتیب کنشگر دیگری یعنی همان یاری

ویس به عنوان یک زن اصیل و نجیب نشان . ها نیستاما کار به این راحتی. کندخواهد دل ویس را نسبت به رامین نرم نصایحش می

خواهد تا به او بی شرمی و شوخی نیاموزد و میدهد که هرگز حاضر نیست به جز عشق ویرو به عشق دیگری بیاندیشد و از دایه می

 :گویدروزگارش را خراب نکند و در ادامه می
 بییدان دام گیییییرد خیویییش را کیییام کییه  کییامبیی هیییزاران دام جییویییییید مییییرد

 ...بیگییییرد مییییییرد او را سییخییت سیییان  شیکییار میییرد بیییاشیید زن به هییرسیییان

 بییه شیییییرییین البییه و نیییییکو نیییوازش  هیییزاران گیییونییه بینیمییاییید نییییییازش

 ...بنشیانیید آز و بیبییییود تییییرس اییییمن ز  و کیییام دل رانییید در دامیش فیگنیید چییو

 یزار گییییرددفسیییونییگیر مییرد از او بیییییی  زن مسیکییین بییه چیشیمش خیییوار گیردد

      (491و496:همان) 

او را نیز عاشق  کند وذیل، نظر ویس را نسبت به رامین عوض می اما دایه به عنوان یاریگر با توسل به رفتارها و گفتارهای

 :کندمی رامین

 توصیف حال و اوضاع رامین برای ویس( الف

گوید دانید، دایه به او میمان و ویرو میوافتیاده از خان را دورکنید و خود بعد از اینکه ویس اظهار تنهایی و بی کسی می  

 :کنددر مرو جوانان دلیر بسیاری هستند که حتی از ویرو نیز برترند و بعد رامین را معرفی می
 بییه گیییوهییییر شیییاه میوبییید را بییییرادر  بییه تیخیمیییه تییا بییه آدم شییاه و مهیتییر

 فییرشتیییه بییر زمیییین و دییییو در زیییین  ییام و فیییرخ بیخیت رامیییینخجیستییییه ن

 گیییروگییان شیید همیییه دلیها به میهییرش  بییه وییییرو نیییییک مییانید خیوب چهیرش

      (494:همان)

 بدخواه خیرخواه ویس است نه دشمن و او اطمینان به ویس که (ب

ها زیر بار بدنامی گوید به این راحتیکند، او که دختری با خرد و دانش است میویس معرفی می زمانی که دایه، رامین را به

 :گویدخورد، دایه برای صحت و درستی ارادت و اخالص خود به ویس میرود و فریب نمینمی
 ییمفیییرییب را زادی تییو پییاک کییه چیییون  مین انییدر چییه نییییاز و چییه نیهییییبیییم

 چییییز کسییانم نییسست دستییان بییر کییه  تیو به دستیییان گیییوییم سیخیین بییا چییرا

 فییرزنیییید نیه زاد و هم نییه گیوهیر هم نییه  پییییوند نه و خییویشست رامیییین نییه مییرا

 دشییمین تییو بییا گیییردم دوسیت او بیا هکی  مین نیگویییی تییا چیییه خیوبییی کیییرد بیا

 میم هیمییی نییام تیییو بییایییید وز آن کیییا  از دو جهیییان کیییام تیییو بیییاییییید میییرا

       (446:همان)
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 ناکام ماندن ویس با این که دو شوهر کرده( ج

شود و به به ترفندی دیگر متوسل میاست این بار  ویس تأثیر نداشته بیند هیچ یک از نصایح و سخنانش در وجوددایه که می

 :گویداو می
 سیییوی رود زان پییولیی چییه و ایشیان چیه  دو کیییردی شیییوی و هر دو از تو پییییدرود

 دررامیییین یک جیوانیمیی هیمیچیو نیییابیی  جهیییان مییرددیییید درۀ خیود خیوااگییر

 ...کییه کیییامی زییین نییکورویییی نیییابیی  چیییه سییود ار تیییو بیه چهییییره آفتییابیی

 بیییزرگییییان جیهیییان و کیییامییگیییییاران  زنیییییییان میهییتییران و نییییامییییییداران

 یرد و شمشیییادجییوانیانیی چیو سییرو و می  همییییه بیییا شییوهییرنیید و بییا دل شیییاد

      (441:همان)

 فقط سزاوار و شایسته دانستن رامین برای ویس (د

 دهید تیا وییس از سیوراخ روزنیی رامیین را ببینید و بیرای کامیل شدن نقشهداییه در روز جشن پیادشاه، تیرتیبی می

 :دلدادگی ویس به رامین
 کییس دیییدی از رامییین نیکییوتییر کییه تیا  بیبیییین ای جیییان مییادر هیمیی گیفیتیش

 چیییو میییادر گفییت ماننییده بییه وییییییرو  نگیییر تییا هسیت شیییرییین و بییی آهییییو

 سیییرای شیییاه ازو خیییییرم بیهیییارسیییت  نییه رویسیت ایییین کییه یییزدانی نگییارست

 د گییییر بییا چنییین دلبییییر بسیییازیسییز  سییزد گیییر بییییا چنیییین رخ عشییق بازی

      (434:همان)

 . گرددشود و ویس نیز به رامین عالقمند میبه این ترتیب، دایه در کنش خویش پیروز می

عالوه بر کنشهایی که برای دایه برشمرده شد او کنش و کارایی دیگری دارد که غیر عادی و ماورایی است و همان جادو و 

اسالمی ) «.به هر حال زنی است بسیار زیرک و کاردان که از فن آرایشگیری و افسونگیری باخبر است». جادوگری است

به سحر و جادو پناه  شودمی دایه در طول داستیان هر وقت با مشکل خارج از قدرت و توانیایی خیود روبیرو» (916:4933ندوشن،

توان جادوگری  دایه هیچ وقت از گیرد ومی جادوگری در پیوند با دین قرار« ویس و رامین»باید اشاره کرد که در داستان . بردمی

بلکه از آن به عنوان یاریگر و امدادرسان در داستان استفاده . بردبرای کسب درآمد و یا زیان رساندن به شخص دیگیر بهیره نمی خود

 (421:4931قدمیاری، دل افروز،) «.کندمی

خواهد که به تواند شاه موبد را تحمل کند از دایه مینی است که ویس به هیچ وجه نمینمونه بارز این سحر و جادو زما

 :پذیرد ودایه می. افسون، کاری کند که شاه موبد نتواند به او نزدیک شود
 طلسیییم هییر یکیییی را صییورتییی کییییرد  پییس آنیگیه روی و میس هییر دو بیییییاورد

 میحکیم کییرد هییر دو افسییون بینییید بییه  هییم ا بیسیت بیییربییه آهیییین هییر دوان ر

 ز بینیییدش بیستیییه مییانییدی مییرد بر زن  هیمیی تییا بستییه میانیدی بینید بییر آهیین

      (444و 441:همان) 

 :توان ترسیم کردبرای این بخش این نمودار را می
 فاعل  هدف  یاریگر
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 رامین  به ویسرسیدن   دایه

 

 موقعیت چهارم

برد، تصمیم گردد، رامین که یک ماه با شاه موبد در نخجیر و رامش به سر میپس از این که عشق و دلدادگی دو سویه می

اب کند، شاه موبد که هنوز به خورود و او را از موضوع باخبر میروزی دایه نزد ویس می. گیرد برای شکار به سرزمین موقان برودمی

نویسد دهد و به ویرو نامه میگیرد و سپس ویس را نیز مورد عتاب قرار میشنود و وی را به باد دشنام مینرفته، سخنان دایه را می

با آگاه شدن شاه موبد از این . کنمو رامین را از شهر بیرون می کنمکه بیا خواهرت را با دایه ببر و گرنه من خود او را مجازات می

 . کندمی داستان تغییر در( رقیب)ش گر بازدارنده موضوع، کن

 :شودنمودارش به این شکل ترسیم می 
 (رقیب)بازدارنده   فاعل  یاریگر

 شاه موبد  ویس و رامین  دایه

-های جدیدی عالوه بر سختیها و سختیشود، کنشدر راه این عشق نوبنیان، ویس که اینک خود عاشق نیز محسوب می  

 :ازسوی دیگران و به خصوص ویس به همراه دارد هایی را به ترتیب زیرکه کنش گرددته متحمل میگذش های

 ویرو ویس را مالمت و سرزنش (الف

 :دهد وویرو او را به جهت رفتارش با شاه موبد و نیز بیان محبتش به رامین مورد سرزنش قرار می
 ای خییردو گفیت ایییین نبییید پتیییارهبیید  ای بییییردبیرفییت و وییییس را در خییانیییه

 هییم آب خییییود هییم آب من بییبییییردی  کیه تییو در پییییش میین بییا شیاه کییردی

 کییییه رامیییین بیایییدت میوبییید نبییاییید  تییرا از شیییاه و از مییین شییییرم نیایییییید

 چیییرا او را ز هیییر کیییس بییرگییزیییییدی  نیگویییی تیا تیو از رامییییین چییه دییییدی

 بییه جیز رود و سییرود و چنییگ و طنبیییور  بیه گنیجییش در چیه دارد میییرد گنیییجور

      (412و414:همان)

 بیرون راندن شاه موبد ویس را از مرو (ب

کند، می تحمل رامین ت، به جهت دییدارگوری اس که برایش همچون مرو را که گویدکه ویس به شاه موبد می این پس از

 :گویدشود و به او میشاه موبد ازو خشمگین می
 ره گشیادسییتۀ بیه هیر جیایی کیه خیوا  کنییون سییه راه در پیییشییت نیهیییادسییت

 سییه دییگیییر راه همییییدان و نیهیییاونییید  ییکیییی گییرگیییان دگییییر راه دمییاونیییید

 رفییقییت سختیییی و رهبییییر تییبیییییاهی  که خیواهییۀ ن رو تیییو به هیییر رابیییرو

      (413: همان)

 .رودرامین نیز پس از باخبر شدن از رفتن او به نزدش می. روداو نیز به همدان نزد مادر و برادرش می

 فرار کردن ویس با رامین ازمرو (ج
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خواهد که ویس را به و می شودرود و یک ماه مهمانش میموبد، شاه موبد به پیش او میبعد از بهبود روابط بین ویرو و شاه 

روزی شاه موبد ویس را به خاطر رابطه با . گرددنزدش بیاورد و به این ترتیب دوباره ویس با شاه موبد پس از یک ماه به مرو بازمی

 . د بخورگوید اگر این گونه نیست سوگنکند و به او میرامین سرزنش می

 :گویدشاه موبد می. سوگند برای من آسان است که بی گناهم: گویدمی ویس
 بییر او بسیییار مشیییک و عییییود سییییوزم  کنیییون میین آتیشیییی روشییین فییییروزم

 بیییدان آتیییش بیییخور سیوگنیییید محیکم  تییو آن جییا پییییش دیینییییداران عییالییم

 پیییاکیییییییزه کییییردی از گینییییه را روان  که تییو سیوگنید خییوردیۀ اهییر آن گیی

 نییه پیرخیییاش و نییه پیییییییگار و نییه آزار  مییرا بییا تیییو نبییییاشیید نییییز گییفیتییار

      (211:همان)

ین از او خواسته تا در مقابل چشم همگان از گوید که شاه موبد برای درستی عدم رابطه با رامویس موضوع را به رامین می  

« بهروز شیرو»آن دو به نزد دوست رامین که . خواهدداند و از رامین نیز همین را میویس چاره کار را گریختن می. آتش عبور کند

 .گریزندنام دارد، می

 زندانی شدن در دژ اشکفت( د

گیرد رامین را با خود رده، شاه موبد برای مقابله با سپاه تصمیم میرسد که قیصر روم لشگر به ایران گسیل کوقتی خبر می  

در میان . خواهد که از او مراقبت کندکند و از برادرش، زرد میزندانی می« دژ اشکفت دیوان»ببرد و ویس را در دژی محکم به نام 

پس از چندی سالمتی . ماندیۀ بزرگان در گرگان میشود و به توصراه رامین در فراق ویس ناالن و بی قرار است تا این که بیمار می

وقتی رامین به . از آن سو ویس نیز از دوری رامین دردمند و ناالن است. گرددیابد و به سوی خراسان روانه میخود را باز می

-ور رامین آگاه میکند وقتی ویس از حضبیند به سوی دژ رفته، تیری را به سرای ویس پرتاب میرسد و ویس را نمیشبستان می

فهمد و به وسیلۀ چهل دیبای چینی که ویس آنها را به هم بسته از رامین با دیدن آتش منظور ویس را می. افروزدشود، آتشی برمی

کنند تا این که زرین گیس، دختر خاقان، شاه را از کار رود و به این ترتیب آن دو نه ماه در کنار هم زندگی میدیوار دژ باال می

زند و کند و او و دایه را با تازیانه میشاه پس از آمدن به دژ و دیدن وضع آشفتۀ آن جا ویس را نکوهش می. کندمین باخبر میرا

شهرو، مادر ویس با دیدن وضعیت ویس به نکوهش شاه موبد پرداخته و از این که در پیری ویس را زاده و بی . رودخود به مرو می

آورد و پس از کند و ویس را به شبستان میزاری و بی قراری او شاه را نگران می.. کنداظهار پشیمانی می اختیار او را به شاه داده

شاه . گردندسپارد، اما باز هم ویس و رامین به دیدار هم نایل میکند و این بار کلید بندها را به دایه میچندی شاه قصد سفر می

پرسد و ویس نیز به بیند از او چگونه رفتنش به باغ را میوقتی ویس را در باغ می. گرددازمیشود و به مرو بدوباره از موضوع آگاه می

اما در بزمی که شاه ترتیب داده، باالخره  ویس و رامین پرده از راز خود . کندشاه نیز سخنانش را باور می. پردازدفریب شاه می

 . گوینددارند و حقایق را میبرمی

 موقعیت پنجم

خواهد که از ویس دوری کند و از رامین میآید و او را نصیحت میای است به دیدن رامین میکه فرزانه« به گوی»عد روز ب

  .گزیند و به دلبر دیگری عشق ورزد تا هم عشق ویس را به فراموشی سپارد و هم از خشم شاه موبد در امان ماند

 .بنددا دل میدختر رفید« گل»رود و به سرانجام رامین به گوراب می
 بییت بییییا جیییییان و مییییاه بییییا روان را  چیییو رامییییین دیییید آن سیییییرو روان را

 کییه در دیییییدار او چیشمییش گیرفیت آب  تییو گیفتیی دییید خیورشییید جیهان تییاب

        (241:همان)
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شود روند داستان به گونۀ دیگری ز ویس وجود دارد که باعث میاز دایه و هدفی غیر ا در این قسمت داستان، یاریگری غیر

 :شودرقم بخورد و به این گونه ترسیم می
 هدف  فاعل  یاریگر

 گل  رامین  به گوی

 

 موقعیت ششم

گیری با توجه به شکل  از این بخش داستان و. گرددشود از فراق رامین بیمار میوقتی ویس از ازدواج رامین با گل آگاه می

در حقیقت عشق ویس به رامین کنشگر  .شودمی( هدف) مفعول مثلث عشقی، فقط ویس کنشگر فاعل است و رامین کنشگر

 .دهدسوق می( رامین)را به سوی هدف ( فاعل) فرستنده است که ویس

به رامین برساند و پس از خواهد که پیامش را و از او می فرستد، ابتدا دایه را به گوراب می(فاعل)ویس در راستای کنش خود 

، دبیرش و فرستادن آن به دست «مشکین»های زیر به دست هایی با عنواندهد، نوشتن ده نامهآن، مهمترین عملی که انجام می

 :برای رامین است« آذین»

  به دوستدر بدل جستن ( 9دوست را به یاد داشتن و خیالش را به خواب دیدن   ( 2  در صفت آرزومندی و درد جدایی( 4

اندر گریستن ( 1اندر نواختن و خواندن دوست  ( 6اندر جفا بردن از دست   ( 3خشنودی نمودن از فراق و امید بستن بر وصال  ( 4

 در دعا کردن و دیدار دوست خواستن( 41در شرح زاری نمودن    ( 3دوست پرسیدن    اندر خبر( 4به جدایی و نالیدن به تنهایی   

 :شوداین گونه ترسیم می نمودار این قسمت
 هدف  فاعل  یاریگر

 رسیدن به رامین  ویس  دایه، مشکین و آذین

-به طوری که سرانجام رامین از عشق گل سیر می. ها از زبان ویس بزرگترین کنش او در کنشگر فاعل استسرودن ده نامه

رامین برای . دهدهمراه پیراهنی به او می های ویس را بهنامهرسد و در این وقت آذین می. گیردگردد و راه خراسان را در پیش می

ویس . دهدبه آذین نامۀ رامین را به ویس می. دهدپردازد و به ویس خبر رسیدنش را میها میاز ویس به نوشتن پاسخ نامهۀ عذرخوا

اما  .کندرسد ویس با  او بدرفتاری مییپس از این که رامین م. کندخواند و در انتظار رسیدن رامین لحظه شماری میآن را می

گیرگان مورد  شاه موبد در. گریزدویس به دیلمان می یابد و باباالخره رامین به توصیۀ دایه بر خزائن شاه موبد در گرگان دست می

و در کنار ویس  نشیندگردد و به جای برادر بر تخت میرامین به مرو بازمی. شودگیرد و کشته میحمله گرازی وحشی قرار می

 .کندمیۀ هشتیاد و سه سال پادشا

 :گیرینتیجه

زد، عامل اصلی و کنشگر پردامی بر اساس الگوی کنشگر گریماس که به اعمال و کردار بر اساس ژرف ساخت و درونۀ اثر

آینده نگری شهرو، مادر فرستندۀ این عشق ناخواسته از سوی ویس، ابتدا هوسرانی و خوشگذرانی شاه موبد و سپس بی فکری و عدم 

 . ویس است

شود، بلکه بی تدبیری شهرو و محسوب نمی ژرف ساخت و رابطۀ تقابلی در داستان نه تنها ویس مقصّر و گناهگار بر اساس

هوسرانی شاه موبد بزرگترین و مهمترین عامل وقوع این داستان و به تبع آن گرفتاری ناخواسته ویس در دام سرنوشت از پیش آمده 

-بر اثر این، عشق طبیعی میان زن و مرد جوان قربانی خواسته های نامعقول قدرت ها می. است محتوم در فضای جامعۀ مردساالر و

 .گرددهای بسیار میشود و دچار فراز و نشیب
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ی در که حضور و نقشی بسیار پررنگ در این داستان دارد، عامل بسیار مهمّ (دایه)عالوه بر کنشگر رقیب، کنشگر یاریگر

دهد اما دایه در راستای کنش یاریگری خود به او اطمینان می پیشبرد حوادث است هرچند که در ابتدا دل ویس با او همراه نیست،

 . که خیرخواه اوست نه دشمن و بدخواهش

، کنشگر در راه رسیدن به هدف است، تحت تأثیر و کنش دایه( هدف)به این ترتیب ویس که در آغاز، خود کنش گر مفعول  

 .کندهای گوناگون و بسیاری را  در این راه تحمّل میها و مرارتشود و سختیفاعل نیز می

شود و همان طور که مالحظه های مختلف، الگوی کنشگرها متغیر میدر این داستان بر اساس الگوی گریماس در موقعیت  

 .دهدخود رفتار و گفتارهای مشابه و تکراری را شکل میشود، گاه یک کنشگر مثالً یاریگر و یا فاعل در راستای کنش می

 کتابنامه

 .نشر مرکز:، چاپ دهم،تهرانساختار و تأویل متن (.4944.)احمدی، بابک -4
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 .اچیست: ، تهرانساختار یک اسطوره(. 4941.)محمدی، محمد علی، عباسی،صمد -44

 .اساطیر: ، تهرانگناه ویس(.4942.)مزداپور، کتایون -42

 .نشر چشمه:تهران ،های کهن عاشقانهمنظومه(.4944.)میرهاشمی، مرتضی -49

Sources: 
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 (ع)مالقات زال با حضرت سلیمان
 حسین میرزا نیک نام

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان 

 چکیده

-شوند، اما گاه حوادثی تاریخی در میان روایت حماسی رخ میای جدا از تاریخ محسوب میهای طبیعی اگر چه مقولهسهحما

بررسی و مطالعه است تا مشخص شود که این ۀ جدا از هم دانست، اما شایستۀ نماید، که اگر چه بهتر است این دو را از دو مقول

پنج و ۀ در حماسۀ شهریارنامه از عثمان مختاری، شاعر توانای سد. ابل تطبیق با یکدیگرندهای پیوند خورده، تا چه اندازه قواقعه

را، که رستم او را به اسارت در آورده است، تسلیم حضرت « ابلیس»رود و دیو می( ع)شش هجری، زال به مالقات حضرت سلیمان 

های زندگانی او اختالف رائیل است که اگر چه در باب سالپیامبر و پادشاه بزرگ بنی اس( ع)حضرت سلیمان . کندمی( ع)سلیمان 

نیاکان آن ۀ از سوی دیگر، شجره نام. زیسته استدهم پیش از میالد میۀ قطعاً در سد -دانیمچنان که می -اندکی وجود دارد، اما 

نسب، تاریخ و روایات با یکدیگر از نظر ( ع)در این نوشته، زال و حضرت سلیمان . حضرت نیز در کتاب مقدس و تواریخ موجود است

مند کردن شخصیتی حماسی اند تا تطبیق یا عدم تطبیق زمانی این دو بررسی شود؛ هر چند این سخن به معنی زمانمقایسه شده

 .مانند زال نیست

 .شهریارنامه -زال -رستم -(ع)حضرت سلیمان : هاکلیدواژه

 مقدمه

ها یافته، سطوره، فرهنگ و تاریخ اقوام ایرانی است که در گذر زمان، دگرگونیای از اهای ملی زبان فارسی، گنجینهحماسه

 . ها در پیچ و خم روزگار گم گشته و از دست رفته استبرخی از آن -اندوهگنانه -افزوده شده، و 

این روایات ». دانست -و بیش و کم امروزه -های ملی و طبیعی را شاید بتوان تاریخ، در باور مردمان اعصار گذشتهحماسه

یابند، مدعی باز گفتن حقایق حوادث گذشتۀ ها شفاهاً و گاه بصورت مکتوب از نسلی به نسل دیگر انتقال میمنظوم که گاه تا مدت

ها شباهت دارند؛ اما زمان رخ دادن وقایع مندرج در ها از جهت بازگویی این حقایقِ حوادثِ گذشته، با اسطورهحماسه. اندیک قوم

 (.919: 4944بهار، )« ...دور یک قوم باز می گرددۀ ه اعصار گذشتآنها ب

-، گرشاسپ(تا مرگ رستم)تر هستند؛ یعنی شاهنامه تر و در دسترسهای ملی معروفدر ده حماسه ملی که از دیگر حماسه

کک کوهزاد، اگر ظهور حضرت زرتشت نامه، جهانگیرنامه، شهریارنامه و نامه، فرامرزنامه، برزونامه، بانوگشسپنامه، کوشنامه، بهمن

چه در این مقاله مانند آن –جدا کنیم؛ یافتن رد پای مستقیمی از تاریخ  -که به آن خواهیم پرداخت –در بخش حماسی شاهنامه را 

اریخ های تاریخی برای تطبیق گمانی یا مستدل وقایع حماسی با تدشوار است؛ این البته به معنی نبودن نشانه -مورد بحث است

 .نیست

این که این تقسیم بندی محل اختالف نظر است، )در باب حضرت زرتشت که در اواخر بخش حماسی شاهنامه آمده است 

باید در نظر داشت که اگر چه .( بهمن، ما با ترتیب تاریخی پادشاهان مواجه هستیمۀ سخنی است دیگر؛ هر چه هست، بعد از پادشا

منابع دینی زرتشتی شخصیتی حقیقی و واقعی است، در آثار یونانیان باستان نیز بدان اشاره حضرت زرتشت عالوه بر این که در 

زندگی او چندان اختالف هست که برای پیوندی ۀ زمانۀ توان به اعتبار این دو، وجود او را تاریخی دانست؛ اما، در بارشده است و می

دینی، )حضرت زرتشت را بر اساس منابع گوناگون ۀ دانیم زمانچنان که می. نمایدبین تاریخ و حماسه چندان مناسب نمی

اوشیدری، )پیش از میالد 6441بسیار کهن ۀ تا زمان( 49: 4944آشتیانی)از پانصد سال پیش از میالد ( زبانشناسی و مورخین یونانی

ی حضرت زرتشت از زمانۀ برای آگا)اند دانسته( ؛ با این توضیح که این تاریخ مورد تأیید مؤلف محترم دانشنامه نیست99: 4946

برای  -چنان که گفته شد -اختالف زمانی در تاریخۀ موضوعی هر چند تاریخی، با این گسترۀ بدی(. 444-44: 4944آشتیانی، : ک.ن

، تطبیق ذکر این نکته در اینجا ضروری می نماید که هدف این نگارش. پیوند تاریخ با حماسه چندان درخور نمی نماید بحث در باره

و نیز با  -حماسه با تاریخ نیست؛ که این دو هم از باب ماهیت و هم از نظر زمان بایکدیگر تفاوت دارند؛ و حتی زمان در خود این دو

: زمان اساطیری( 4: )توان به سه نوع زمان قایل شدهای حماسی ایران میدر اساطیر و داستان»: با یکدیگر متفاوت است -اسطوره
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 –ای حدود معینی که در مقایسه با زمان اسطوره: زمان حماسی( 2.. ).دوران آن هیچ گاه مشخص نسیت و ازلی است که محدوده و

که هنگام و ترتیب وقوع هر رویداد : زمان تاریخی( 9)دارد و بسیار قدیمی است نه ازلی؛  -های فضای حماسیالبته در چارچوب

؛ اما (93: 4944آیدنلو، )« .نیوی و خطی اتفاق افتاده بوده و امروز بر ما روشن نیستدقیقاً معلوم است و یا به هر حال در زمان د

 .ای تاریخی با موضوعی حماسی پیوند خورده که موضوع این مقال استجدایِ از این بحث، در حماسۀ شهریارنامه واقعه

در آن اعمال پهلوانی خاندان »ن است که های ملی زبا فارسی است و یکی از وجوه اهمیت آن، ایشهریارنامه یکی از حماسه

که در این منظومه از او یاد شده، آخرین فرد مشهور از خاندان گرشاسپ « شهریار»شود و رستم تا پشت سوم بعد از او کشیده می

: یا)ن عمر حکیم سراج الدین ابوعمر عثمان بۀ ابوالمفاخر خواج»این منظومه را (. 944: 4913صفا،)« .ملی ایران استۀ در حماس

پنج وشش هجری در مدت سه سال ۀ شاعر نامدار سد( 314: 4914همان، ( )ق.هی 343یا  344-  )«    مختاری غزنوی( محمد

شهریارنامه از دیوان مختاری غزنوی به قلم ۀ مقدم)به نظم در آورده است ( 314-432)برای عالءالدوله مسعود بن ابراهیم غزنوی 

 (. 141: 4944مرحوم جالل الدین همایی، 

چه آن. ها گسستگی وجود داردشهریارنامه شامل چند داستان مرتبط با هم است که متأسفانه در متن موجود، بین آن

این داستان چنان که مرحوم . گیردمالقاتی صورت می( ع)موضوع بحث این مقال است، بخشی است که بین زال و حضرت سلیمان

 . ی در اوایل و اواسط و اواخر استاند دارای افتادگهمایی متذکر شده

را جدا کنیم،  اگر شاهنامه. دهندهای طبیعی و ملی ما را تشکیل میای از حماسهدانیم خاندان زال بخش عمدهچنان که می

ند هر چ)نامه و داستان جمشید های کوشحماسۀ ملی، فقط دو حماسه مستقیماً با خاندان زال ارتباط ندارد؛ یعنی حماسه 46از 

نامه، برزونامه، گرشاسپ نامه، بهمن نامه، فرامرزنامه، بانوگشسپ: دیگر یعنیۀ ؛ و چهارده حماس.(جمشید نیز از  نیاکان زال است

نامه، لهراسپ نامه، سوسن نامه، داستان کک کوهزاد، داستان شبرنگ، جهانگیرنامه و سام نامه، شهریارنامه، آذربرزین نامه، بیژن

؛ حال اگر به این (941-249ص: 4913صفا، : ک.ن)اوست -نیاکان یا فرزندان -ها یکی از افراد خاندان زال نمستقیماً موضوع آ

 .های ملی ایران را سخن از خاندان زال بنامیممجموعه شاهنامه را نیز بیافزاییم، با کمی اغراق می توانیم تمام حماسه

-اش غریب میبا دیگران دارد؛ تولدش، ظاهرش، رفتارش و نامیراییمتفاوت ۀ در میان نیاکان و فرزندان رستم، زال جایگا

 :انگیزد تا جایی کهنماید؛ شکل ظاهرییش هنگام تولدش، شگفتی اطرافیان و خاندانش را از برمی
 4(624/ 233ص/6ج)همی رستخیز جهان داشتند فراوان  ز سامش نهان داشتند

 :گویداو میۀ شود در بارو از سوی ایزدی محفظت و رویین تن می ای با جهان ماورا دارداسفندیاری که خود رابطه
 (4991ب/ 911ص/6ج)هنگام یازد بخورشید دستبه  شنیدم که دستان جادوپرست 

 :نیز
 (4441ب / 914ص/ 6ج)که اورند و بند جهان او شناخت فسونها و نیرنگها زال ساخت

 

. های اساطیر ایرانی دانستتوان او را از نامیرابینیم؛ و میرگ زال را نمینامه را جدا کنیم در دیگر حماسه ها، مو اگر بهمن 

 : نامه چنین آمده استمرگ زال در بهمن
 برون شد ز گیتی جهاندیده زال در  ایام دارا دگر گشت حال                 

آمده، ندیدم؛ و مرحوم مختاری نیز در ای که در اختیار دارم و مشخصات آن در مآخد هر چند من این بیت را در بهمن نامه

نامه این بیت را نگارنده در چاپ موجود از بهمن»: پس از نقل بیت شاهد در متن، در پاورقی آورده« زالۀ اسطور»کتاب 

 (. 239: 4913مختاری، )«.نیافت

پدر به سیستان رفت و ۀ او هم او به خونخو»: بهمن چنین آمده استۀ مرگ زال در تاریخ طبری به اختصار تمام در پادشا

ثعالبی نیز در تاریخ خود مرگ زال را (. 444: 4934طبری، )« .رستم و پدرش دستان و برادرش زواره و پسرش فرامرز را بکشت

و همّ بقتل زال فکلمه بشوتن فیه و »: مسعودی نقل کرده که زال به دست بهمن کشته شده استۀ فارسیۀ نپذیرفته، اما از مزدوج

                                                           
4

.،شمارۀجلد،شمارۀصفحهوشمارۀبیتآوردهمیشود...(فردوسی)ابیاتشاهنامه،برایجلوگیریازتکرارارجاعِ
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ی حقوقه و حرماته و برآءه ساحته و قال قد قتلت فرامرز وادرکت به الثأر المنیم فماالمعنی فی قتل هذا الشیخ الذی قد خلق بنّهه عل

عمره و انطوی عیشه و لم یبق منه اال شفافه و حشاشه فوافق کالمه حسن رأی بهمن فیه و تذکّره خدمه زال فعفا عنه و امر بردّه الی 

« .مُسکه من ماله و ذکر مسعودی المروزی فی مزدوجته الفارسیّه انّه قتله و لم یُبق علی احد من ذویه منزله و االفراج له عن

 (. 944-941: م4369ثعالبی،)

بن اسفندیار بن یستاسف بن « بهمن»ثم ملک بعده »: در مروج الذهب نیز مرگ زال به دست بهمن اتفاق افتاده است

در (. 291:م4319مسعودی، )« م صاحب سجستان إلی أن قتل رستم و والده دستانبهراسف، و کان له حروب کثیره مع رست

نیز زال به دست بهمن   -عربی آن استفاده کردمۀ که متأسفانه نسخۀ فارسی آن  را نیافتم و ناچار از ترجم -ابن بلخی ۀ فارسنام

ابن )« انتقاماً لما فعلوه بأبیه، فقتل رستم و أباه و أخاهو کان قد أغار علی سیستان و دمر مدینه رستم تدمیراً تاماً »: شودکشته می

گوید ؛ و حتی سخنی از مرگ زال در ؛ اما دینوری در اخبارالطوال سخنی از کشته شدن زال به دست بهمن نمی(34: 2114بلخی،

و سار بهمن الی سجستان »: ویدگبهمن به زابل و کشتن خاندان رستم، میۀ او ضمن یادکرد حمل. آوردزمانی دیگر نیز به میان نمی

؛ با آگاهیی که دینوری از تواریخ پیش از خود داشته، (23: م4444دینوری، )« و قتل من قدر علیه من ولد رستم و اهل بیته و قریته

ن نکرده به نظر می رسد او مرگ طبیعی یا کشته شدن زال به دست بهمن یا سپاهیان او را باور نداشته که در تاریخ خود ذکری از آ

 .است

توان چنین برداشت کرد که اگر چه در تعدادی از تواریخ، از مرگ زال سخن رفته یا بدان اشاره شده است، از آن چه آمد، می 

های ملی ما، که به عالوه بر تعدادی از تواریخ معتبر،در حماسه -چنان که آمد –نماید؛ زیرا اش ارجح میاما نامیرا بودن او بر میرایی

های حماسی و باورهای کهن هستند، سخنی از مرگ یا کشته تر نسبت به تواریخ در خصوص شخصیتنگارنده منابعی دست اولنظر 

 . شدن زال نیامده است

پیوسته به پیکار بود و . مردی پیکار جوی بود»، آن حضرت آن گونه که در تواریخ مذکور است (ع)اما در باب حضرت سلیمان

او که در صدد جهانگشایی است بر آن ( 419: 4943طبری،)« .بود سوی او می رفت و مقلوبش می کردۀ اهر کجای زمین که پادش

گوید که در صورتی که است که ایران را نیز به تصرف خود درآورد یا آن را تحت انقیاد خود قرار دهد؛ در پیغامی به پادشاه ایران، می

زال نزد ۀ پادشاه ایران چهار کنیز زیبارو را به وسیل. کندله به ایران خودداری میچهار کنیز زیباروی را به شبستانش بفرستد از حم

( ع)را که رستم به اسارت گرفته، همراه چهار خورشیدرو نزد حضرت سلیمان« ابلیس»فرستد؛ و زال، دیوِ می( ع)حضرت سلیمان

 .آورده است تا به این وسیله از حملۀ او به ایران جلوگیری کند
 خییییروشیدن نای تامه رسید دستان بییییدرگه رسید        همانگاه 

 بشد پیش پیغمبییییر کیردگار فییییییییرود آمد از بارۀ راهوار        

 تیییرا در نگین باد قرص قمر زمین بوسه زد گفت کای تاجور        

 که تاجیییت خدا از پی داد داد جهان از فیییییییزونیت آباد باد        

 ...دلش را نشان یافت از مهییر او سلیمان نگه کرد در چهییییر او        

 نهادند و بنشست زال سیییییوار بفرمود تا کییییییرسی زرنگار       ...

 که ابلیس را پیش کردند چیییییر نخستین بفرمود زال دلییییییییر       

 رز ای شهییییریارچنین گفت زال  ابا سخییییییییرۀ دیو واژونه کار     

 جهان پهلییییییوان رستم زال زر مر این دیو ابلیس را نامییییییییور        

 جهانجییییییو فرستاد با من براه ببست و فیییییییرستاد نزدیک شاه        

 که فرمان چه بخشد جهانکتخدای بنییییییییییزدیک پیغمبر پاک رای        

 که کردی طلب از شه نامجیییوی روی        سه دیگر مر آن چار خورشید 

 رسانده درودی بیییییییر جان تو فییییییییییییرستاد بهر شبستان تو        

 (423-424: 4944عثمان مختاری،)         

یتی است که شخص( ع)با حضرت سلیمانچه موضوع این مقال است پیوند زمانی بین زال و رستم چنان که گفته شد، آن        

 .تاریخی است
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تاریخ فرمانروایی سلیمان که ۀ مورخان در بار»زیسته، دهم پیش از میالد میۀ در سد( ع)دانیم حضرت سلیمانچنان که می

این که مدت فرمانروایی او در این قرن چند سال بوده همداستان نیستند؛ ۀ قرن دهم پیش از میالد بوده اتفاق نظر دارند؛ اما در بار

، (م.قی394-314)، (م.قی329-364)، (م.قی329-369)، (م.قی399-311)، (م.قی 326-319)، (م.قی392-314)های ریخکه تاچنان

های فروانروایی او مورد اختالف است این که سال(. 493: 4949محمد بیّومی، )« .اندرا ذکر کرده( م.قی329-361)، (م.قی369-323)

ۀ دانیم و آمد، قطعاً در سداست؛ و چنان که می( ع)ت وجود تاریخی حضرت سلیمانچندان برای ما اهمیت ندارد؛ آن چه مهم اس

شخصیت رستم ۀ های موجود در بارخواهیم بدانیم این اتفاق آیا با روایات حماسی یا گمانمی. زیسته استدهم پیش از میالد می

 .تطابق دارد یا خیر

یمان پسر داود پسر یسّی پسر عوبید پسر بوعَز پسر سلما سل: بر اساس کتاب مقدس چنین است( ع)نسب حضرت سلیمان

پسر نخشون پسر عمَّیناداب پسر رام پسر حصرون پسر فارص پسر عِیر پسر یهودا پسر اسرائیل پسر اسحق پسر ابراهیم پسر تارح 

نوح پسر لَمَک پسر متوشالح پسر پسر اَرفکشاد پسر سام پسر ( با سین)پسر ناحور پسر سروج پسر رَعوُ پسر فالج پسر عابَر پسر سالح 

کتاب مقدس، کتاب اول تواریخ، باب اول و دوم، ص : ک.ن)خَنوخ پسر یارد پسر مهلَلئیل پسر قینان پسر انوش پسر شیث پسر آدم 

-نسل فاصله است؛ اما نسب رستم در حماسه( 99)سی و سه ( ع)بینیم بین حضرت آدم و حضرت سلیمانچنان که می(. 623-621

رستم پسر زال پسر سام پسر نریمان پسر گرشاسپ پسر اترط پسر شم پسر طورک پسر شیدسپ پسر تور : لی این گونه استهای م

حکیم اسدی توسی، نریمان ۀ نامبا این توضیح که در گرشاسپ. پسر جمشید پسر طهمورث پسر هوشنگ پسر سیامک پسر کیومرث

 :گرشاسپ است نه فرزندشۀ عموزاد

 گوی شیردل بود گورنگ نام وینده کام      برادر یکی داشت ج

 شد او نیز در خاک تاری نهان همانسال کاترط برفت از جهان    

 چه مه لیک نادیده گیتی دو ماه ازو کودکی ماند مانند ماه      

 ز گیتی همان بد دالرام اوی نریمان پدر کرده بد نام اوی     

 ؛(44-43، ب924اسدی توسی، ص )

 :دهدمیۀ ت شاهنامه بر پدر فرزندی گوااما روای

 نریمان گرد از کریمان بُدست همان سام پور نریمان بُدست       

 بگیتی بدی خسرو تاجور بزرگست و گرشاسپ بودش پدر     

 ((643-644/ 231ص/1فردوسی،ج) 

و حضرت ( ع)بین حضرت سلیمان بینیم بین رستم و کیومرث سیزده نسل فاصله است؛ در حالی کهدانیم و میچنان که می 

دیگر تطابق داشته باشد؛ از این این دو از نظر نسب نمی تواند با همۀ سی و سه نسل فاصله است؛ پس زمان  -چنان که آمد -(ع)آدم

ت توانیم صرف نظر کنیم چون در هر دو شجره نامه از این دسها با عمرهای طوالنی نیز مواجه هستیم میکه در این سلسله نسب

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَۀٍ إِلَّا (: ع)حضرت سلیمانۀ نامعمرهای طوالنی وجود دارد؛ مانند عمر نوح در شجره

 : رستمۀ نام؛ و عمر جمشید در شجره(44: عنکبوت)خَمْسِینَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُون؛ 

 ( 446ب/ 31ص/ 4فردوسی، ج)پدید آوریده همه نیک و بد؛ گذشته برو سالیان هفتصد                          

 

دهد که این دو نیز نشان می( 444: 4943طبری، )همان هوشنگ بوده است  -حضرت آدمۀ نتیج –اند قینان این که گفته

حضرت آدم؛ مگر این ۀ کیومرث است و قینان نتیجۀ تطابق ندارند چه هوشنگ نو نامه از ابتدا نیز از نظر تعداد افراد با یکدیگرشجره

 .را نیز وارد این معادله کنیم که بحثی است جدا« مشی»که 
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چنان که استاد ارجمند . 4(23: 4914سرکاراتی،)داندمی« گندفر»ای هست که رستم را یکی از شاهان سیستان به نام نظریه

میالدی  21یا  43گندفر سال ۀ آغاز شا»اند، آورده« ایرستم یک شخصیت تاریخی یا اسطوره»وزین ۀ قالدکتر بهمن سرکاراتی در م

که ( ع)این تاریخ البته با سلطنت حضرت سلیمان. 2(91: 4914سرکاراتی،)«.مسیحی سلطنت کرده است 43بوده و شاید تا سال 

رستم را در نظر بگیریم و فرض کنیم پیری حضرت ۀ سال 111زمانی ندارد؛ حتی اگر عمر دهم پیش از میالد بوده همۀ سد

 .تواند بوده باشدزمان نمیبا نوجوانی رستم مصادف بوده باشد؛ چه، حتی در این حالت هم زندگانی رستم با گندفر هم( ع)سلیمان

های ایران و چین فسانهها و ا، آیین(4939)سی، .کویاجی، جی: ک.ن)رستم را حامی خاندان پارتی گودرز نیز دانسته اند 

رستم : انتشارات فرانکلین، گفتار هشتمۀ های جیبی با همکاری مؤسسشرکت سهامی کتاب: جلیل دوستخواه، تهرانۀ باستان، ترجم

میالدی فرمانروایی  34تا  46»های دانیم گودرز از پادشاهان پارتی بوده که بین سالچنان که می(. 461-464در افسانه و تاریخ، ص

این تاریخ (. 464: 4939کویاجی، )« .م در جنگ با مهاجمان بیابانگرد از میان رفت13کرده و خاندان او به طور ناگهانی در حدود می

رستم را به نخستین ۀ سال 111گندفر، حتی اگر عمر ۀ تطابق داشته باشد؛ زیرا مانند پادشا( ع)حضرت سلیمانۀ تواند با زماننیز نمی

 .رسیماست نمی( ع)حضرت سلیمانۀ دهم پیش از میالد که پادشاۀ دان گودرز بیافزاییم باز نیز به سدخانۀ های پادشاسال

؛ و در اخبارالطوال دینوری (444: 4943طبری،)در تاریخ طبری مرگ رستم به دست بهمن پسر اسفندیار صورت گرفته است 

؛ در شاهنامه نیز رستم در (24:م4444دینوری،)ه است مرگ رستم به صورت طبیعی و کمی پس از کشته شدن اسفندیار روی داد

میرد؛ و در در دو روایت از این سه روایت، رستم در زمان بهمن پسراسفندیار می. شودبهمن پسر اسفندیار کشته میۀ پادشاۀ زمان

که چون چندان اختالف  بهمن واقع شده است؛ۀ روایت سوم اگر چه تصریح نشده، اما مرگ رستم در زمان گشتاسپ یا اوایل پادشا

 .توان هر سه روایت مرگ رستم را تقریباً در یک زمان یا زمانی نزدیک به هم دانستزمانی ندارد و می

پس از بشتاسب نوادۀ وی اردشیر بهمن به »: بهمن پسر اسفندیار، در تاریخ طبری همان اردشیر دراز دست معرفی شده است

و او را « .ما به وفا پابندیم و مدیونیم که با رعیت نیکی کنیم»:بر سر نهاد و پادشاه شد گفتوی روزی که تاج : گویند. رسیدۀ پادشا

؛ و نیز در (444-449: 4943طبری،)« .اردشیر دراز دست گفتند از آنرو که به همه ممالک مجاور دست انداخت و پادشاه اقلیمها شد

از طرف کی »: ارت بر مکاتیبی که بایاالت ارسال میشده نوشته میشدبهمن را کی اردشیر نیز گویند و این عب»: ثعالبیۀ شاهنام

-چنان که مرحوم مهرداد بهار تصریح می -؛ و این پادشاه (414: 4943ثعالبی، )« .«اردشیر بندۀ خدا و فرمانروای بندگان خدا

ان اساطیری ایران که توسط موبدان های پادشاهدر افسانه»: خوردنخستین نام تاریخی است که در شاهنامه به چشم می -فرمایند

خورد، نام اند، نخستین نام تاریخی که به چشم میزردشتی حفظ شده بوده است و فردوسی و مورخین اسالمی آنها را نقل کرده

ل از ؛ اردشیر دراز دست یا اردشیر او9(29: 4944بهار،)« .همین اردشیر اول، شاهنشاه هخامنشی است که فرزند خشایارشا بوده است

ۀ اگر عمر هفتصد سال(. 224: 4949گریشمن، )کرده است میۀ پیش از میالد در ایران پادشا 424پیش از میالد تا سال  463سال 

را به این ( به قلم دکتر منصور رستگار فسایی« روایتی دیگر در مرگ رستم»نمیرم ازین پس که من زنده ام، مقالۀ : ک.ر)رستم 

برسیم؛ یعنی روایت شهریارنامه در ( ع)حضرت سلیمانۀ پادشاۀ دهم پیش از میالد، یعنی زمانۀ به سدتوان تاریخ بیافزاییم می

تواند از نظر زمانی با آن چه در ، می(ع)و بردن دیوی را که رستم اسیر کرده برای حضرت سلیمان( ع)مالقات زال با حضرت سلیمان

 . تاریخ آمده تطبیق داشته باشد

دهد نسبت خانوادگی بین حضرت پیوند می( ع)یا خود حضرت سلیمان( ع)حضرت سلیمانۀ ا با زمانچیز دیگری که بهمن ر

مادر فرزندان »: است( ع)حضرت سلیمانۀ بنا بر روایت تاریخ طبری، همسر بهمن، نتیج. با بهمن پسر اسفندیار است( ع)سلیمان

؛ و مادر بهمن نیز از نوادگان حضرت (444: 4943طبری، )است « بهمن، راحب دختر فنحس از اوالد رحبعم پسر سلیمان
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مادر بهمن استوریا بود و او دختر پائیر پسر شمعی پسر قیس پسر منشا پسر طالوت شاه پسر قبس پسر ابل پسر »: است( ع)سلیمان

و حضرت ( اهمانج)« .صارور پسر بحرث پسر افیح پسر ایشی پسر بنیامین پسر یعقوب ابراهیم خلیل الرحمن علیه السالم بود

 .پیونددمی( ع)با پانزده نسل فاصله به حضرت سلیمان -چنان که آمد -ابراهیم

اگر بخواهیم زمان شکل گرفتن »: فرمایند، می«تأثیر کوشان ها در تشکیل حماسۀ ملی ایران»ۀ مرحوم مهرداد بهار در مقال

پهلوانی در همان زمان  –دهد که این روایات ایزدی ان مینش.. .روایات مربوط به رستم و تعلق آن به عصر کوشانی را باور بداریم

این نظریه (. 493: 4944بهار، )« .م تا حدود تولد مسیح، روایات رایج در شرق ایران و غرب هند بوده است.یعنی از حدود سیصد پ

سیصد پیش از میالد این روایت ها تطابق داشته باشد؛ زیرا اگر فرض بگیریم در ( ع)تواند با هم زمانی زال و حضرت سلیماننیز می

ها هفتصد سال پیش از رواج آن وقایع بوده است؛ عالوه بر این، حتی اگر بپذیریم که توان تصور کرد که وقوع آنرایج بوده است، می

ۀ ر هفتصد سالای بسیار نزدیک به رواج آن، یعنی سیصد پیش از میالد روی داده باشد، باز هم با توجه به عموقوع حوادث در زمانه

 .، تطابق زمانی داشته باشد(ع)تواند با روایت مورد بحث، یعنی مالقات زال با حضرت سلیمان رستم، این نظر می

دهم پیش ۀ ، یعنی در سد(ع)حضرت سلیمانۀ هدف از آن چه در این مقال آمد آن نیست که گفته شود زال و رستم در زمان

که صرفاً هدف ای و حماسی ایرانی به شخصیتی تاریخی تبدیل گردند؛ بلهای اسطورهیتاند و این بزرگ شخصزیستهاز میالد می

پیوند یک واقعه تاریخی با روایتی حماسی است؛ وگر نه، نگارنده نیز به این سخن استاد فرزانه دکتر ۀ این مقال، بررسی همه جانب

جستجو کرد  -یعنی حماسه –اش ید تنها در خواستگاه اصلیآورد که شخصیتی حماسی را باسرکاراتی سر تعظیم فرود آورده و می

 (.31: 4914سرکاراتی،)

 گیرینتیجه

ی جدا از هم هستند و باید هر یک در جایگاه خود و با ابزار خود سنجیده شوند، اما گاه حماسه و تاریخ، اگر چه دو مقول

این . رودمی( ع)از مختاری غزنوی، زال به دیدار حضرت سلیمانشهریارنامه ۀ در حماس. رویدادهایی این دو را به هم پیوند می دهد

را با نظریات موجود در باب رستم و به تبع آن زال، و نیز تعداد نیاکان هر یک تا آغاز ( ع)حضرت سلیمانۀ نوشته تطابق زمانی زمان

، از نظر بررسی تعداد نیاکان تا «زال رستم و»و ( ع)حضرت سلیمانۀ بر این اساس، زمان. آفرینش را مورد بررسی قرار داده است

یکسان دانستن رستم و گندفر، و نیز دانستن رستم به عنوان یکی از حامیان خاندان پارتی گودرز، با یکدیگر ۀ نخستین انسان، نظری

-در تشکیل حماسهتأثیر کوشان ها ۀ یکسان دانستن بهمن با اردشیر درازدست، نظریۀ تطابق زمانی نمی تواند داشته باشد؛ اما نظری

 .سازگاری دارد« زال و رستم»و ( ع)های ملی، با تطابق زمانی حضرت سلیمان
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 بررسی سیمای عصر پهلوی در شعر فروغ فرخزاد
 داود واثقی خوندابی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 چکیده

توان یافیت کیه از   های اجتماعی است و کمتر شاعری را میز تحوّالت و جریانهای هر شاعر نشأت گرفته اها و دیدگاهاندیشه

فروغ فرخزاد نیز تا حدّ زیادی از تحوّالت جامعۀ عصر پهلوی . تحوالت جامعۀ خود هرچند به صورت غیرمستقیم، تأثیر نپذیرفته باشد

ای اسیت  اشعار او نمایانگر جامعۀ گسیخته. وبی تصویر کندمتأثر بوده و در عین حال توانسته است این تحوّالت را در اشعار خود به خ

شیاعر بیا وجیود اینکیه     . های غربی از مسیر صحیح منحرف شیده و روی در زوال دارد های ناهنجار دولتکه به علّت پیروی از اندیشه

 .پردازدرگزاران و اهل سیاست میخود متأثر از این افکار است و به نوعی یأس و دلزدگی دچار شده، به انتقاد از مردم جامعه و کا

نگارنده پس از گفتیاری کوتیاه دربیارۀ    . هدف از نگارش این مقاله بررسی سیمای عصر پهلوی در شعر فروغ فرخزاد بوده است

 .پردازدهای شاعر میاجتماعی، به توضیح و تحلیل دیدگاه –مسائل تاریخی

 .پهلوی، تحوّالت اجتماعی ادبیات معاصر، فروغ فرخزاد، جامعه، عصر :هاکلیدواژه

 مقدمه         

استعمارگر از ابتدا بر این امر آگاه بودند که راه تسلّط اقتصادی و بهره کشی از کشورهای ضعیف، دور کیردن میردم آن    تدول

را از فرهنیگ  کشورها از فرهنگ خودی است؛ بنابراین تمام تالش خود را به کار گرفتند تا اذهان مردم جامعه، خصوصاً روشینفکران  

رضاخان بزرگترین عامل تروج فرهنگ غرب در ایران، تمیام کوشیش خیود را بیرای     . بومی پاک و فرهنگ غربی را جایگزین آن کنند

خواستند با طرد گذشتۀ نزدیک، میراث باستانی را با آیندۀ مبتنی بر الگیوی  می»غربی کردن ایرانیان انجام می دهد؛ او و اطرافیانش 

 (94: 4944آوری، )« .پذیرفتندآمیزند و نسل جدید ظاهراً این تناقض را میاروپایی درهم 

به اعتقاد او رسیدن به پیشرفت همه جانبیه  . داندرضاخان برای دستیابی به اهداف ظاهراً متجددانۀ خود هر عملی را مجاز می

پوشیدن و تعلییم و تربییت، زنیان اروپیایی را      و صنعتی شدن جامعه در گرو پیروی از فرهنگ اروپایی است؛ حتی زنان باید در لباس

کنید و  هجری شمسی را روز کشف حجاب اعالم میی  4944دی  41وی سرانجام روز .الگو قرار داده،از خط مشی غربیها تابعیت کنند

 (463: 4، ج4941لنگرودی، : نک. )دهد پاسبانها چادر از سر زنان بکشنددستور می

پدرم رضاشاه کبیر زنها را که در شمار مردگان بودنید زنیده کیرد و    »: گویدش رضاخان میاشرف پهلوی پیرامون اقدامات پدر

در میان اصالحاتی کیه بیه عمیل آورد    ... پدرم یک طرفدار ثابت قدم حقوق زنان بود. برادرم به بدن نیمه جان آنها روحی تازه بخشید

این گام بزرگی بود که وضع زنان ما را از قرنهیا مهجیور   . م گرفتانجا 4393توان به اقدام حکم رفع حجاب اشاره کرد که در سال می

 (216: 4941قانعی، )« .بودن به صورت انسانهایی واقعی تغییر داد

نیروهای استعماری پس از سقوط رضاخان برای پیشبرد اهداف خود، روشنفکران ایرانی را جذب کردند و به تبلیغات فرهنگی 

های انگلیس و آمریکا و فرانسه و شوروی، به موازات تأسیس و ، سفارت خانه4921شاه در شهریور همزمان با سقوط رضا»: پرداختند

فعالیتشیان را در   -مثل شبکۀ مخفی انگلیسی برادران رشیدیان، و طرح محرمانۀ پنجگانه آمریکا -تقویت سازمانهای مخفی جاسوسی

از جنگ جهانگیر، کیه دنییا را   ... .لت در امور داخلی ایران کردندانجمن فرهنگی شدت بخشیدند، و شروع به جذب روشنفکران و دخا

چیزی نگذشته بود که نمایندگان انجمن فرهنگی بریتانیا برای شناساندن فرهنگ و تمدّن انگلیسی، . به مصیبت و بدبختی مبتال کرد

و دو کالس بیه سیه کیالس و بیشیتر     نخست کالسهایی برای تدریس زبان انگلیسی باز کرد، طولی نکشید که یک کالس، دو کالس، 

کشید و بعد از آن به رادیو دست انداختند و برای جلب دوست و نفوذ در جامعۀ ایرانی در شهرهایی مانند اصفهان و شییراز کیه سیر    

ز روش حرییف  روسهای شوروی که در امور  ایرانیان گاه ابتکار را در دست دارنید و گیاه ا  ... راهشان تا تهران بود، شعباتی دائر نمودند

عکس العمل از خود نشان دادند و انجمنی به وجود آوردنید کیه نیام    ... دیرین پیروی می کنند، چون دارای چنین مؤسسه ای نبودند

گذاشتند و متعاقب آن شعباتی در تمام شهرهای شمالی، حتّی در آن شهرها کیه از  «« انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی»آن را 

 (244: 4، ج 4941لنگرودی، . )نسخه بیشتر فروش نمی رود، دائر نمودند 31های پایتخت  معروفترین روزنامه
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سیرکردگان غیرب بیدین شییوه     . پس همانگونه که قبالً اشاره شد، عصر پهلوی اوج تبلیغات غرب بر ضدّ فرهنگ بیومی اسیت  

ای محقق کردن اهداف استعمار از هیچ کوششی حکومت پهلوی نیز بر. ایرانی بودند -خواهان دور کردن جامعه از ارزش های اسالمی

 .فروگذار نکرده وبه تشویق دول بیگانه، افکار به اصطالح روشنفکرانۀ خود را به جامعه دیکته می کند

تیا پییش از   »های دیکتاتوری در ایران شد موجب درهم شکستن روحیۀ روشنفکران و استحکام پایه 4992مرداد  24کودتای 

زیر سیطرۀ مستقیم و غیرمستقیم ابهت و دانش و تشکیالت حیزب تیوده و بسییاری از رهبیران     ( به ویژه شاعران)کودتا، روشنفکران 

آنان تحت تیأثیر تعلیمیات تخطیی    . دادنداصوالً اجازۀ عرض اندام به خود نمی... دانشور آن، که تعریف و تلقی ویژه ای از شعر داشتند

دانستند که فلسیفۀ وجیودیش بیه حرکیت درآوردن میردم بیرای تشیکیل        و مقفایی می ناپذیر حزب، شعر را عبارت از مقاالت موزون

جامعه سوسیالیستی است و اگر شعر خود آن شاعران از چنان موهبتی برخوردار نبود، اشکال را نه در تلقی حزب از شعر، کیه نشیان   

کیه  )اش مورد انتقاد نشیریات حزبیی   رمتعهدانهپیش از کودتا کمتر شاعری بود که اشعار غی. دانستندضعف فرهنگ طبقاتی خود می

شیناختی حیزب   شکست جنبش ملّی، شکست ناباورانۀ تئوریهای اجتماعی و زیبیایی . واقع نشود( مورد عالقۀ این گروه از شاعران بود

ا حالت تلخی از غیبن و  ها را از قید و بندهای تحمیلی پیشین، باحساس و عاطفه. پس آنها خود را از همۀ قید و بندها رها کردند. بود

گیرا،  انسان ایرانیی بیا شخصییتی اساسیاً درون    : گویند که خود هستنددانستند که از انسانی سخن میاکنون آنها می.. .شیرینی انتقام

-میی ای کودتا زده که به دنبال آمال و پناه دیگر و عمدتاً سکس اندکی اخمو، تاریخاً شکست خورده و معترض و نمادپرداز، در جامعه

پس مجالتی آکنده از عکسهای برهنه، بستر انتشار چنین حاالتی شد، مجالتی رهیا شیده از قیید و بنیدها و نظیارت اخالقیی       . گشت

سیکس و سیاسیت در نشیریات و الجیرم در زنیدگی روزمیره رو بیه        ... پیوستندو آمر که شکست خورده و بدیشان میۀ روشنفکران نا

هیا  مرداد، برای مجالت، مفری برای انباشتن کیسیه  24ست نامنتظر خیزش انقالبی مردم در گسترش رفت، با این تفاوت که اگر شک

و آرمانگرایی به وجود ۀ خوااعتمادی گسترش یابنده و عمیق نسبت به هرگونه آرماننوعی بی( به ویژه هنرمندان)بود، در روشنفکران 

و ۀ پنیا اش نوعی احساس ترسبار بیی نمود که نتیجهتر میر و ترسناکتآورده بود و چشم اندازهای آینده را در منظرشان چنان مخوف

ۀ پناترین پاسخ به بیبه طور عموم، نزدیکترین محفل آرام کردن عصیانها و خیامانهۀ لذّت خوا»سرگشتگی و خودکشی بود؛ و سکس 

 (21و  43: 2لنگرودی، ج)« .انگیزگیشان بودو بی

ر با تبلیغ ایدئولوژیهای خود، روشنفکران را از مسیر صحیح منحرف نمودنید و اسیباب   گیریم که دول استعمارگپس نتیجه می

نفوذ افکار غرب و شرق که از زمان رضاخان شروع شد، با روی کیار آمیدن پهلیوی    . ملی جامعه را فراهم کردند -تخدیر فرهنگ دینی

 .جویی را در قشر روشنفکر ایرانی رواج دادد و باری و لذّتبنبه نتیجه رسید و نوعی یأس همراه با بی 4992مرداد  24دوم و کودتای 

-شعر فروغ، نمونۀ بارز یأس ناشی از مسائل اجتماعی دوران پهلوی است که شاعر با لحنی نقادانه زوایای آن را به تصیویر میی  

 :پردازیمشمارد که به ذکر آنها میکشد و خصوصیاتی را برای آن بر می

 شکست و تزلزل در جامعه -4

. اکمیت پنجاه سالۀ خاندان پهلوی به مثابۀ کارگزاران استعمار، اسباب شکست و تزلزل را در جامعیۀ اییران بنییان گذاشیت    ح

بررسیها به خوبی نشانگر این حقیقت است که خاندان پهلوی و در رأس آن محمّدرضا شاه، بزرگترین سدّ راه پیشرفت سیریع کشیور   

 :سرایدین اوضاع اینگونه میشاعر با دلزدگی از ا. ایران بوده است

 فاتح شدم

 خود را به ثبت رساندم

 خود را به نامی در یک شناسنامه مزیّن کردم

 (414: 4913فرخزاد، . )ساکن تهران 3صادره از بخش  614پس زنده باد 

ر آن وجیود  ای که دچار مرگ تدریجی شده است و در حقیقت دیگر مفهیومی از فیتح د  شاعر از فتح می گوید، فتح در جامعه

 :گویدهای زمینی به طریق گالیه میندارد و رسمیت انسان، منوط به ثبت در یک شناسنامه است؛ او همچنین در شعر آیه

 دیگر کسی به عشق نیندیشید

 دیگر کسی به فتح نیندیشید

 (932: همان. )و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید
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 :جود نداردجامعه ای که در آن هیچ تحرّکی برای پیشرفت و

 در انتهای فرصت خود ایستاده ام

 نه صدایی: و گوش می کنم

 (934: همان. )نه زیک برگ جنبشی: و خیره می شوم

 قانونی در جامعه و پناه بردن به افتخارات گذشتگانبی فرهنگی و بی -1

دولیت پهلیوی، بیا    . اهید بیرد  شود و بدون فعالیت علمی، ادبی و هنری آزاد راه به جایی نخوفرهنگ در محیط آزاد شکفته می

 .سلب آزادی در عرصۀ فرهنگ، راه را برای ایجاد یک فرهنگ مترقی و دموکراتیک مسدود کرد

 :شاعر گوید

 دیگر خیالم از همه سو راحت است 

 آغوش مهربان مام وطن 

 پستانک سوابق پر افتخار تاریخی

 ن و فرهنگ الالیی تمدّ

 (412: همان.)و جق جق جقجقه قانون

کند کیه نسیبت بیه آنهیا     گوید که در ایران آن زمان وجود ندارد و از قانون و عدالتی حکایت میمدن و فرهنگی سخن میاز ت

 :بدبین است

 وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود

 و در تمام شهر

 کردقلب چراغها مرا تکه تکه می

 وقتی چشمهای کودکانۀ عشق مرا

 بستندن میبا دستمال تیره قانو

 دریافتم، باید، باید، باید

 (446: همان. )وار دوست بدارمدیوانه

 پیردازد کیه بیا تکییه بیر مییراث فرهنگیی گذشیته، تالشیی بیرای اعیتالی جامعیه             شاعر همچنین بیه انتقیاد از افیرادی میی    

 :دهندنمی کنند و جامعۀ در حال احتضار را از مرگ نجات نمی

 :پدر می گوید

 تاز من گذشته اس

 از من گذشته است

 من بار خود را بردم و کار خود را کردم

 و در اتاقش از صبح تا غروب،

 التواریخیا شاهنامه می خواند یا ناسخ

 و هرچه مرغۀ لعنت به هرچه ما: گویدپدر به مادر می

 وقتی که من بمیرم دیگر

 کند که باغچه باشدچه فرقی می

 یا باغچه نباشد

 (431: همان. )ی استبرای من حقوق تقاعد کاف

 فقر و ناداری -9

اقتصیادی فیراهم    -سلسلۀ پهلوی هنگامی که زمام امور را در ایران به عهده گرفت، شرایط مناسبی برای پیشرفتهای اجتماعی

ع بیرداری از منیاب  میهن ما از لحاظ وسعت خاک و تعداد نفوس، از نظر منابع طبیعی و ثروتهای زیرزمینی و به خصوص با بهیره ». بود
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در چنان شیرایطی بیود   . توانست کشور ما را، هم از لحاظ انرژی و مواد اولیّه و هم از منابع ارزی تأمین نمایدعظیم نفت و گاز که می

تیر رشید و   ای بیس گسیترده  توان اقتصاد کشور و سطح زندگی زحمتکشان را با شتابی بس فزونتر و با دامنهکه با استفاده از آنها می

لسلۀ پهلوی از این عوامل مساعد نیز استفاده نکرد، بلکه با سپردن منابع طبیعی به خصوص نفت میهن ما به دست س. تکامل بخشید

غارتگران خارجی، ایجاد شرایط مساعد و تسهیالت فراوان برای استثمار نیروی انسانی کشور به وسیلۀ انحصیارات خیارجی و بیر بیاد     

« .دی به خصوص نظامی، موجبات عقب مانیدگی اقتصیاد و وابسیتگی آن را فیراهم کیرد     های غیرتولیدادن منابع ارزشی کشور در راه

 (16: 4941قانعی، )

 :در این جامعه شاعر که نمایندۀ فرهنگ و ادب یک ملّت است، باید از فقر رنج ببرد

 و زیر ششصد و هفتاد و هشت قبض بدهکاری

 و روی ششصد و هفتاد و هشت تقاضای کار نوشتم

 (412: 4913فرخزاد، ) .فروغ فرخزاد

اغلب در وسط هر ماه بیدون پیول   . کنمدر شرایط مادی بدی زندگی می( فروغ)خودم »: نویسدهای خود میاو در یکی از نامه

 (44: همان، مقدمه)« .االن وسط زمستان است و من هنوز بخاری ندارم. مانم و کسی ندارم که به من کمک کندمی

 :وغ نیز تکرار شده استاین مضمون در دیگر اشعار فر

 پرنده کوچک است

 کردپرنده فکر نمی

 خواندپرنده روزنامه نمی

 (411: همان. )پرنده قرض نداشت

 :گریزندمیۀ گاه الدر این جامعه، نان تأثیر گفتۀ پیامبران را از بین برده است و آنها از وعده

 چه روزگار تلخ و سیاهی

 نان، نیروی شگفت رسالت را

 است مغلوب کرده

 ....پیغمبران

 گریختندۀ گاه الاز وعده

 های گمشدهو بره

 چوپانی راۀ دیگر صدای هی

 (969: همان. )ها نشنیدنددر بهت دشت

 تملق و دورویی مردم خصوصاً اهل شعر و ادب برای به دست آوردن مادیات -1

کنند و بیه  حقیر، خود را مانند گدایان می این جامعه به حدّی از ابتذال رسیده است که شاعران برای رسیدن به نان و اهداف

هیر هنرمنیدی کیه بیه     . در حقیقت هر نویسنده و هنرمندی که مدح و ثنای خاندان پهلوی را نگوید محکوم است»: پردازندتملق می

 (244: 4941قانعی، )« .دنبال هنر واقعی و مردمی باشد محکوم به نیستی است

داند که برای گذراندن امیور، خیود را بیه صیورت کالغهیای پییر       ر را چونان بلبالنی میشاعر با تأسف از اوضاع جامعه، اهل هن

 :پرنداند و با تنبلی به سوی حاشیه روز میدرآورده

 با اولین نگاه رسمیم، از الی پرده، ششصد و هفتاد و هشت

 بینمشاعر را می

 بازها، همه در هیئت غریب گدایان که، حقه

 گردندال وزن و قافیه میدر الی خاکروبه، به دنب

 و از صدای اولین قدم رسمیم 

 زارهای تیره، ششصد و هفتاد و هشتیکباره، از میان لجن
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 بلبل مرموز  

 که از سر تفنن 

 خود را به شکل ششصد و هفتاد و هشت

 کالغ سیاه در آورده اند  

 (419: همان. )پرندبا تنبلی بسوی حاشیه روز میو 

 :وه گویدفروغ با تمسخر این گر

ای بیه قافییه کشیک در    و آخرین وصیتش این است که ازای ششصد و هفتاد و هشت سکه، حضرت استاد ابراهام صهبا مرثیه

 (413: همان. )رثایش رقم زند

 دل بستن جامعه به امور تصنعی -0

در . کنید شیکایت میی  شود و فروغ از مصنوعی بودن گلها و در حقیقت افراد جامعیه  در ادامه نقد جهان صنعتی هم مطرح می

 :ای که عشق و محبّت هم از روی تصنع استجامعه

 واولین نفس زدن رسمیم 

 شود به بوی ششصد و هفتاد و هشت شاخه گل سرخ آغشته می

 (419: همان.)محصول کارخانجات عظیم پالسکو

 :گویددر جای دیگر می

 ها را کشتیم هبعد از تو ما صدای زنجر

 استوخی حرفهای الفبا بر میصدای زنگ، که از روه و ب

 (441: همان) .سازی، دل بستیمهای اسلحهو به صدای سوت کارخانه

انید؛ در شیعر   بسیته کنند که به خاطر مسائل بیهوده جامعه را رها کرده و به امور تصینعی دل افرادی در این جامعه زندگی می

 :گویداز خودگسیخته و مصنوعی است، می کسی به فکر گلها نیست، شاعر خطاب به خواهرش که رمز انسانهای

 اشاو در میان خانه مصنوعی

 اشو با ماهیان قرمز مصنوعی

 اشو زیر شاخه های درختان سیب مصنوعی

 خواندآوازهای مصنوعی می

 سازدهای طبیعی میو بچه

 او

 شودآید و گوشۀ دامنش از فقر باغچه آلوده میهر وقت به دیدن ما می

 (439: همان. )یردگحمام ادکلن می

 آزادی زن در جامعه -6

یکی آنکه محیط اجتماعی ما طوری تحوّل یابد کیه زنیان هیم بتواننید     . فروغ دو آرزو بیشتر ندارد»: نویسدمجلۀ روشنفکر می

، 4941لنگیرودی،  )« .همگام مردان پیش بروند، دیگر اینکه حقّ داشته باشند مثل مردان هرچه مایل هستند در اشعارشان بگنجانند

 (414: 2ج

گرایانۀ غرب و وجود مسائل حاد اجتماعی، با عقاید و آرمانهای اصییل جامعیۀ خیود    شاعر به دلیل تأثیرپذیرفتن از افکار مادی

-کشی در فرهنگ ایران است؛ این مسأله در سه مجموعۀ اوّل فروغ مشیهودتر میی  مخالف است و به همین دلیل خواهان نوعی سنت

 :گویدباشد؛در شعر عصیان می

 منم آن مرغ،آن مرغی که دیریست

 پرواز دارم ۀبه سر اندیش

 تنگ ۀسرودم ناله شد در سین
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 به حسرتها سرآمد روزگارم

 به لبهایم مزن قفل خموشی 

 که من باید بگویم راز خود را

 به گوش مردم عالم رسانم

 (34: همان. )طنین آتشین آواز خود را

روم در محیط فعلی و اجتماع فعلیی خیلیی سیر و    که من میۀ دانم این رامی»: گوید ای پیرامون اشعار ضد سنّت خوددر نامه

یک نفر باید این راه . صدا تولید کرده و مخالفان زیادی برای خودم درست کردم ولی من عقیده دارم باالخره باید سدها شکسته شود

 (413: 2، ج4941لنگرودی، )« .بینم پیشقدم شدممن چون در خودم این شهامت و گذشت را می. رفترا می

 :به همین ترتیب شاعر از به تصویر کشیدن لذّتهای ضدّ سنت در شعر خود ابایی ندارد

 لبم با بوسه شیرینش از تو

 تنم با بوی عطر آگینش از تو

 نگاهم با شررهای نهانش

 (34: 4913فرخزاد، . )خونینش از تو ۀدلم با نال

 :همچنین

 جان از لبانش کی نشان دارم به

 های دلنشینجز شرار بوسه

 دانم سرانگشتش چه کردمن چه می

 در میان خرمن گیسوی من

 آنقدر دانم که این آشفتگی

 (34: همان. )زان سبب افتاده اندر موی من

می ادبیات به اصیطالح شیهوانی همیشیه هنگیا    »پرواییها را باید در عصر فروغ جستجو کرد؛ شکنیها و بیالبته دلیل این سنت

ها به روی افکار و استعدادها و نیروهیا بسیته   هنگامی که همۀ راه. تر باشدشیوع پیدا می کند که ناکامی اجتماعی حادتر و خردکننده

. است کیه همچنیان بیاز و همیوار مانیده اسیت      ۀ افتد؛ زیرا این تنها راجویی جنسی میاست، هنرمند درون بین به راه معاشقه و لذّت

است که مدّتها به بوتۀ فراموشی افتاده بود، ولی در فرانسه بعد از جنیگ، کیه دوران سیختیها و    « رودیت پیرلوئیسآف»بهترین مثال، 

 (436: 2، ج4941لنگرودی، )«.گشتشمار بود به یکباره همچون ورق زر دست به دست میزدگیهای بینامرادیها و دل

اجتمیاعی از   –یاوریم به آغیاز فصیل سیرد بیه ییک درک فلسیفی      گفتنی است که فروغ در دو مجموعۀ تولّدی دیگر و ایمان ب

 (442: 4942یاحقّی، . )خود رسید و از سرودن سه مجموعۀ نخست خود ابراز پشیمانی کردجامعه

 منتقدین بی عمل -7

به من  هنر گهوارۀ فلسفۀ بابا»:کنندشمارند و کاری برای حل آنها نمیدر این جامعه افرادی هستند که فقط مشکالت را برمی

 (414: 4913فرخزاد، )« .چه ولش کن

-این افیراد سیعی میی   . داننداینها همان افرادی هستند که به قول شاعر به فلسفه معتادند و شفای باغچه را در انهدام آن می

 :شوندبرند و در ازدحام آن گم میکنند خود را دردمند جلوه بدهند، لیکن به میکده پناه می

 وید قبرستان گبرادرم به باغچه می

 ماهیها و از جنازۀ خنددبرادرم به اغتشاش علفها می

 که زیر پوست بیمار آب

 شوند های فاسد تبدیل میبه ذرّه 

 داردشماره بر می

 برادرم به فلسفه معتاد است 
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 برادرم شفای باغچه را 

 .دانددر انهدام باغچه می

 کنداو مست می

 زند به در و دیوار و مشت می

 کند که بگوید میو سعی 

 بسیار دردمند و خسته و مأیوس است 

......... 

 و ناامیدیش

 آنقدر کوچک است که هر شب  

 (432: همان. )شوددر ازدحام میکده گم می

 طبقاتی بودن نظام آموزشی -3

طبقیاتی بیود،    نظام آموزشی اییران ». مسألۀ دیگری که برای فروغ عذاب آور است، نبود امکانات تعلیم برای مردم عادی است

العیاده  این بدان معنی است که اکثریت مردم، که از زحمتکشانند یا اصالً به آموزش دسترسی نداشتند و یا بهرۀ آنها از آمیوزش فیوق  

کشی که بیرای تیأمین   آن خانوادۀ زحمت. بزرگترین مانع در برابر طبقۀ محروم برای دسترسی به آموزش، فقر مادی است. ناچیز بود

هم باشد، به جای تحصیل، فرزنید خیود را   « رایگان»ر و نمیر خود، به هر دست کاری نیازمند است، به فرض که تحصیل زندگی بخو

 (213و  214: 4941قانعی، . )«فرستند تا الاقل کمکی برای تأمین این زندگی بخور و نمیر باشدبه کار می

 :شاعر با تعریض به بزرگان جامعه گوید

 یابندقتی که در کالس اکابر حضور میت وبرگزیدگان فکری ملّ

ر ردییف  وهریک به روی سینه، ششصد و هفتاد و هشت  کباب پز برقی و بر دو دست، ششصد و هفتاد و هشیت سیاعت نیاوز   

 کرده و میدانند 

 (443: 4913فرخزاد، )کیسه بودنست، نه نادانی ۀ که ناتوانی از خواص ت

 به مواد مخدر و مشروباتاهل سیاست به جامعه و پناه بردن ة توجّبی -3

اعتمادی و دلسردی را در قشر روشنفکر ایرانی به وجیود آورد کیه   نوعی بی 4992مرداد  24شکست خیزش انقالبی مردم در 

کرد و در عوض نوعی تمایل به بی بند و باری و پناه بردن بیه میواد مخیدر و    گرایی مسدود میو آرمانۀ خواراه را برای هرگونه آرمان

در قشر روشنفکر ایرانی به وجود آمد؛ فروغ اگرچه در مجامع روشنفکری تهران رفت و آمد داشت، امّا چنان که از سخنان و  مسکرات

 (419: 4912شمیسا، . )آید هیچگاه آنها را جدی نگرفتها و اشعارش برمینامه

 :شاعر در تعریض به روشنفکران گوید

  من می توانم از فردا

  خاچیک ۀدر پستوی مغاز

  ل خالصچند گرم جنس دست اوّ ازبعد از فرو کشیدن چندین نفس 

 و صرف چند بادیه پپسی کوالی ناخالص

 و بخش چند یاحق یاهو و وغ وغ و هو هو

 به مجمع فضالی فکور  رسماً

  فاضل روشنفکر

 (416: 4913فرخزاد، ) .و پیران مکتب داخ داخ تاراخ تاراخ بپیوندم

 :ینی گویدهای زمهمچنین  در شعر آیه

 مردابهای الکل

 با آن بخارهای گس مسموم
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 تحرّک روشنفکران راانبوه بی

 (964: همان. )به ژرفای خویش کشیدند

همچنین مصرف مواد مخدر و شرب مسکرات عالوه بر جمعیت روشنفکران در بین افراد عادی نیز موجب به دنیا آمدن افیراد  

 :برنددهند و راه به هیچ جایی نمیهویت شده، افرادی که بوی بنگ و افیون میبی

 در غارهای تنهایی

 بیهودگی به دنیا آمد

 دادخون بوی بنگ و افیون می

 زنهای باردار

 نوزادهای بی سر زاییدند

 ها از شرمو گاهواره

 (962: همان. )ها پناه بردندکوهبه 

ادی در اییران نوشیته سِربرتراندراسیل آمیده     پهلوی انجام می گرفت؛ در کتاب آز پخش و اشاعۀ مواد مخدر توسط عمال رژیم

 :است

مینیوریتی »مجلۀ . جالب است که منافع خصوصی شاه را در این کشور که گویا نمونۀ آزادی و روشنایی است مطالعه نماییم»

ی کیه زمیین   خواند و زمینها را مییان آن کسیان  اصالح طلب میۀ نوشت که شاه در عین اینکه خود را پادشا 4362در سال « اف اوان

هروئین در ایران میاده   4339در سال . نماید در واقع مالک همۀ کشت تریاک است و آن را در اختیار داشته و داردنداشته تقسیم می

انید و شیاه ایین میاده را در     سال است به این ماده معتاد شیده  91درصد ایرانیانی که سنشان کمتر از  21ای ناشناخته بود، امّا امروز 

بیرد و خیواهرش اشیرف را    تر است و بدین شکل هر سال میلیونها دالر نفع میه رقابت با تریاک به راه انداخت؛ زیرا پر منفعتایران ب

داننید کیه اییران    گمرک آمریکا و پلیس این کشیور بیه خیوبی میی    . پلیس سوئیس توقیف کرد؛ زیرا جامه دانهایش پر از هروئین بود

شود؛ امّا ارزشیی کیه شیاه از نقطیه نظیر منیافع نفتیی بیرای         ه طور قاچاق به آمریکا وارد میسرچشمۀ اصلی مواد مخدری است که ب

 (234: 4941قانعی، )« .دولتهای غرب دارد او را مصون نگه داشته است

 :شاعر با تأسف از وضع مردم جامعه گوید

 پس این پیادگان که صبورانه

 اندهای چوبی خود تکیه دادهبر نیزه

 نند؟آن بادپا سوارا

 و این خمیدگان الغر افیونی

 (914: 4913فرخزاد، . )آن عارفان پاک بلنداندیش

 خفقان موجود در جامعه -45

سازمان امنیت مانند عنکبوت در سراسرکشور تار و پود خود را گسترده بود، کوچه و محلّه و کارخانه و کارگیاه و دانشیگاه و   »

. بودجۀ آن نامحدود و وسایل کارش از هرجهت فیراهم بیود  . سازمانی نداشته باشدای نیست که ساواک در آنجا مأموران و یا دانشکده

ترین و وجدانمأمورانش از بی. ها خانۀ مخفی در محلّات گوناگون تهران و شهرستانها و صدها وسیلۀ سریع ارتباط در اختیار داشتده

 (466: 4941قانعی، )« .شده بودندای احساس و عاطفه انسانی نداشتند، انتخاب ترین عناصری که ذرّهپست

 :شکنجه و تنبیه بدنی در سازمان ساواک امری عادی بوده است، اسکندر دلدم در کتاب من و فرح پهلوی می نویسد

ای را در اختیار داشیت  چی آذربایجانی پیرمرد بسیار نحیف و رنجوری در خیابان شاه رضا چهارراه نظام آباد زیر پلهیک قهوه»

یک روز صبح ماشیین  . کرداش را اداره میاور و تعدادی قوری و استکان از طریق فروش چای امرار معاش کرده و خانوادهو با یک سم

سه چهار روز از ایین  . ساواک جلوی زیر پله ایستاد و این پیرمرد رنجور و نحیف که شاید بیش از هفتاد سال داشت برداشتند و بردند

چی را برای بازجویی به معلوم شد پیرمرد هفتاد ساله قهوه. فته رهایش کردند و به سر کار برگشتبندۀ خدا خبری نبود ولی اواخر ه
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انید جلیوی دکیۀ ایین     جرمش هم این بوده که چند نفر از دستگیر شدگان توسط ساواک در بازجوییها گفته. اندکمیتۀ مشترک برده

 (649: 4943اسدی، . )«کردندالقات میگذاشتند و ضمن چای خوردن با هم مپیرمرد قرارهایشان را می

منظور شیاعر از آوردن کلمیات تییر، اعیدام و     . آری، در این جامعه جز خفقان و کشتن و کشته شدن چیز دیگری وجود ندارد

حرکیات  از طریق دار و اگر ۀ شوند و گرواز مردم با گلوله کشته میۀ گوید که گروتوپخانه در شعر زیر همین مسأله است و تلویحاً می

 :شودو مبارزات آنها دسته جمعی باشد از توپ و توپخانه هم استفاده می

  امای قدم به عرصه هستی نهادهسازنده هایمن در میان توده

 ا به جای آنکه گرچه نان ندارد امّ

  میدان دید باز و وسیعی دارد 

  که مرزهای فعلی جغرافیاییش

 یراز جانب شمال به میدان پر طراوت و سبز ت

 و از جانب جنوب به میدان باستانی اعدام

 (414: 4913فرخزاد، . )و در مناطق پر ازدحام، به میدان توپخانه رسیده است

مرداد تا قبل از انقالب اسالمی صدها نفر از مبارزان راه استقالل و آزادی میهن میا بیه دسیت سیازمان هیای       24از کودتای »

های نظیامی، بیا پرتیاب کیردن در     ها، با احکام ظالمانۀ بیدادگاهها و خیابانگاه ها، در کوچهو رأس آنها ساواک در شکنجه « امنیتی»

زارها از هلیکوپتر و طرق دیگر نابود شده و هزاران نفر  از دانشیجویان، کیارگران، هنرمنیدان و روحیانیون و از تمیام      ها و نمکدریاچه

ضد ملّی رژیم مطلقه مخالفت کرده و یا برای دفیاع از حقیوق صینفی خیود      قشرهای اجتماعی که به نحوی با سیاست ترور و اختناق

 (466: 4941قانعی، )« .انداند، زندانی و شکنجه شده و بسیاری زیر رگبار مسلسل کشته شدهتظاهرات کرده

 :کشدسوزد، اوضاع جامعه را اینگونه به تصویر میشاعر در شعر دلم برای باغچه می

 تمام روز

 آیدتکه شدن میدای تکهاز پشت در ص

 و منفجر شدن

 کارندهایشان جای گل خمپاره و مسلسل میهای ما همه در خاک باغچههمسایه

.... 

 شان را و بچه های کوچک ما کیفهای مدرسه

 از بمبهای کوچک

 (434: 4913فرخزاد، . )اندپر کرده

 تفاوتی مردم جامعه نسبت به یکدیگربی -44

ای که مانند النه ماران اسیت و افیرادش   تفاوتی مردم جامعه نسبت به یکدیگر است؛ جامعهروغ، بیلۀ دردآور دیگر برای فمسئ

 :اندبویی از یکرنگی و عشق نبرده

 آیم من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها می

 ماران مانند استۀ و این جهان به الن

 و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمیست

 بوسندکه ترا می که همچنان

 (423: همان. )بافنددر ذهن خود طناب دار ترا می

به تبرییز رفیت و بیه     4944کند در آالم و رنجهای مردم جامعه شریک باشد؛ چنانکه در سال که خود شاعر سعی میدر حالی

 :ئی گفتدر مصاحبه او بعدها. را دربارۀ زندگی جذامیان ساخت« خانه سیاه است»سفارت انجمن کمک به جذامیان فیلم 

ۀ کننید کیه همی   ه زنیدگی میی  تیوی جذامخانیه ییک عیدّ    . روز اول که جذامیها را دیدم حالم خیلی بد شد، وحشیتناک بیود  »

من زنی را دیدم که صورتش فقط ییک سیوراخ داشیت و از    .انسانی محرومندۀ ا از چهرامّ ،خصوصیات و احساسات یک انسان را دارند
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با اینها خوب رفتار نکیرده بودنید و   .وب وحشتناک است، ولی من مجبور بودم اعتمادشان را جلب کنمخ.زدتوی این سوراخ حرف می

-شان،دسیت بیه زخمهایشیان میی    نشستم سر سیفره ا من،به خدا،میامّ. هر کس به سراغشان رفته بود فقط عیبشان را نگاه کرده بود

لنگیرودی،  )« .این طوری بود که جذامیها به مین اعتمیاد کردنید   .تزدم که جذام انگشتان آن را خورده اسزدم،دست به پاهایشان می

 (413-414: 2، ج4941

 :کندگونه ترسیم میهای جامعه را اینفروغ در کل، انسان

 انسان پوک 

 انسان پوک پر از اعتماد 

 نگاه کن که دندانهایش 

 چگونه وقت جویدن سرود میخوانند

 (492: 4913فرخزاد، . )درندچگونه وقت خیره شدن می و چشمهایش

 :گویدمی« دیدار در شب»در شعر 

 ها من فکر میکنم که تمام ستاره

 اند ای کوچ کردهبه آسمان گمشده

 و شهر، شهر چه ساکت بود 

 من در سراسر طول مسیر خود 

 های پریده رنگ از مجسمهۀ جز با گرو

 و چند رفتگر 

 دادند که بوی خاکروبه و توتون می

 خواب آلود  ۀو گشتیان خست

 (912: همان. )یز روبرو نشدمچبا هیچ 

 :های یک انسان زنده نیستند و جامعه مردابیست پر از حشرات و جانوران موذیدر حقیقت این انسانها چیزی جز تفاله

 تواند باشد مردابچه می

 تواند باشد جز جای تخم ریز حشرات فسادچه می

 4643: همان. )زندم میهای باد کرده رقافکار سردخانه را جنازه

-ای در این جامعه زده شود به جیان همیدیگر میی   اند و اگر جرقهکشیده شدهۀ فروغ معتقد است که جامعه و مردم آن به تبا

 :شوندکنند و برای ارضای شهوت خود با دختران نابالغ همبستر میافتند و گلوی همدیگر را پاره می

 ناچیزی  ۀای، جرقجرقهۀ گا

 ع ساکت بیجان رااین اجتما

 کرد یکباره از درون متالشی می

 آوردند آنها به هم هجوم می

 مردان گلوی یکدیگر را

 دریدندبا کارد می

 و در میان بستری از خون

 با دختران نابالغ 

 (963: همان. )شدندهمخواب می

زشهای اصیل جامعه فاصله گرفته است، بیه  طوری که قبالً اشاره شد، شاعر به علّت تأثیر پذیرفتن از فرهنگ غربی، از ارهمان

 :گویدپردازد و خطاب به مادرش که نماد افراد مذهبی است میطوری که به انتقاد از قشر مذهبی جامعه می

 مادر همیشه در ته هر چیزی 
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 دنبال جای پای معصیتی  میگردد

 و فکر میکند که باغچه را کفر یک گیاه 

 . آلوده کرده است

 دعا میخواند مادر تمام روز 

 مادر گناهکار طبیعیست

 کند به تمام گلهاو فوت می

 کند به تمام ماهیها و فوت می

 کند به خودش و فوت می

 مادر در انتظار ظهور است 

 (434: همان.)و بخششی که نازل خواهد شد

ایی ندارند؛آنچه هست نیابودی  سرکنند و دیگر مجالی برای حماسهکند، غرور گدایی میای که فروغ ترسیم میمردمان جامعه

 :ها و پایمال شدن خون آنهاستانسان

 افسوس 

 من با تمام خاطره هایم 

 سرود خونین نمی ۀکه جز حماس ،از خون

 غروری که هیچ گاه  ،و از غرور

 خود را چنین حقیر نمیزیست 

 (913: همان.)امدر انتهای فرصت خود ایستاده

 :آزاردو تنفس این هوا او  را میکند شاعر از جامعه بوی پهن حس می

 از فرط شادمانی 

 رفتم کنار پنجره، با اشتیاق، ششصد و هفتاد و هشت 

 بار هوا را که از غبار پهن 

 و بوی خاکروبه و ادرار، منقبض شده بود 

 (.412: همان.)درون سینه فرو دادم

 :گیردهای آن الفت نمیجامعه زندانی است که فروغ با حلقه

 این غم که بر جان من استاز منست 

 دیگر این خود کرده را تدبیر نیست

 پای در زنجیر می نالم که هیچ

 (494: همان. )الفتم با حلقۀ زنجیر نیست

دانید کیه حاضیر اسیت از ارتفیاع      کند، به طریق طنز خود را آنقدر دوستدار جامعه میی شاعر پس از انتقاداتی که از جامعه می

 :به دامان مام مهربان وطن بیفتد ششصد و هفتاد و هشت متری،

 که در پناه و پشتکار و اراده

 افتخار این را دارد

 کی می تواند از همین دریچه نه از راه پلکان خود را

 (414: همان)وار به دامان مهربان مام وطن سرنگون کند دیوانه

 :ماندو در آخر، چیزی جز نومیدی برای شاعر باقی نمی

 فی نخواهد کردکسی مرا به آفتاب معر

 ها نخواهد بردکسی مرا به مهمانی گنجشک
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 پرواز را به خاطر بسپار

 (464: همان. )پرنده مردنی است

 :سازدهای خوشبختی او را از نومیدی سرشار میو چنین است که دلهرۀ ویرانی، لحظه»

 در شب کوچک من دلهرۀ ویرانیست

 گوش کن

 وزش ظلمت را میشنوی؟

 وشبختی من غریبانه به این خ

 نگرممی

 من به نومیدی خود معتادم

 گوش کن

 وزش ظلمت را میشنوی؟

بیند و بر بام اتاقش نیز زوال النه کرده اسیت  بیند، این تشویق را در ماه میاین تشویش و اضطراب از ویرانی را در همه جا می

 :و بیم فروریختن می رود

 در شب اکنون چیزی می گذرد

 ماه سرخست و مشوش

 این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن استو بر 

 ابرها، همچون انبوه عزاداران

 (93: ، مقدمه4913فرخزاد، . )لحظه باریدن را گوئی منتظرند

 :دانست کهو گویی می

 از تمام اوهام سرخ یک شقایق وحشی

 جز چند قطره خون

 (424: همان. )چیزی به جا نخواهد ماند

 گیرینتیجه

کند که در حال متالشی شدن است؛ در این جامعه هیچ جنبش و حرکتیی  ای را ترسیم میر اشعار خود جامعهفروغ فرخزاد د

مردمانش با چشم همیدیگر  . برندها پناه میآید و مادرانشان از شرم به کوهپدر بوی بنگ و افیون میوجود ندارد؛ از گهواره نوزادان بی

کشیند، مشیروب   در این جامعه سیاستمداران به جای اصالح امور، تریاک می. تفاوتندبیدرند و نسبت به سرنوشت همنوع خود را می

معیار برتری تملیق و  . گریزندمیۀ گاه البرد و انبیا از وعدهانگیز رسالت را از بین مینان نیروی شگفت. شنوندنوشند و موسیقی میمی

جامعه مردابیی پیر از حشیرات    . شوندآورند و در ازدحام آن گم میمی منتقدان به جای اقدامی عملی روی به میخانه. چاپلوسی است

برند و برای ارضای شهوت با دختیران  افتند و گلوی همدیگر را میموذیست که مردم آن تنها با تحریکی کوچک به جان همدیگر می

 .شوندنابالغ همبستر می

ی کیه دول اسیتعمارگر بیا تبلییغ افکیار ماتریالیسیتی و       اآری، دیوان فروغ ترسیم کنندۀ یک جامعه گسییخته اسیت، جامعیه   

دلییل نیسیت کیه در    شاعر خود نیز تحت تأثیر این افکیار اسیت و بیی   . اندنهیلیستی خود، نوعی یأس و دلزدگی را در آن ترویج داده

-کند که دیگیر نمیی  فی میزند و با انتقاد از ارزشهای دینی رسوالن را سرشکستگانی معراشعارش یأس و ناامیدی و تاریکی موج می

 .توان به آیات آنها پناه برد
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 ولدحدیث عشق در دیوان سلطان
 داود واثقی خوندابی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 دی ملک ثابتدکتر مه

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 دکتر محمّدکاظم کهدویی

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 چکیده

اش سخن گفته و به شرح حاالت های اساسی عرفان و تصوّف اسالمی است که بسیاری از اهل عرفان دربارهعشق از موضوع

ایست که مادر عشق ولد بیانگر این حقیقت است که شاعر، عاشق دلسوختهوان بهاءالدّین سلطانغور و بررسی در دی. اندآن پرداخته

به حیات جاودان  ،بینی رها کرده و با فانی کردن صفات رذیلهاو را در دامان خود پروریده و سکر حاصل از عشق او را از زندان خود

 .رسانیده است

گیرد و باده نوشی و مهالک راه دانسته است و قلندروار زهد را به سخره می شاعر آتش فروزان عشق را سبب قطع موانع و

رویی گذرد و ننگ و مالمت حاصل از عشق را با گشادهاو برای رسیدن به کعبۀ جانان از نام و نان می. دهدعشق را بر آن ترجیح می

حقیقی باشد به شرط آنکه هدف نهایی آن را لذّات ای برای عشق تواند مقدمهبه اعتقاد سلطان ولد عشق مجازی می. پذیردمی

 .بهیمی تشکیل ندهد

ای کوتاه در خصوص معنای عشق در مکتب عرفان، به واکاوی حدیث عشق در دیوان سلطان ولد در این جستار پس از مقدمه

 . خواهیم پرداخت

 .عرفان و تصوّف، سلطان ولد، عشق، عاشق و معشوق :هاکلیدواژه

 مقدمه 

، فرزند  مهین مولوی بود که نام پدر بزرگش بهاءولد «ولد»ولد و متخلص به ، معروف به سلطان(142-629)ین محمّد بهاءالدّ

بهاءالدّین »:گفته استمولوی این فرزند را بسیار دوست داشته و خطاب به او می. را برای او انتخاب کرده بودند( سلطان العلما)بلخی 

 (.134: 2،ج4969افالکی، )«ود، چه این همه سخنان من قول من است، توفعل منیآمدن من به این عالم جهت تو ب

ای که یک روز با قلمی سطبر بر روی دیوار مدرسه عالوه بر این، مولوی امید زیادی به حسن عاقبت این فرزند داشت؛ به گونه

الدّین، سلطان ولد را بسیار دوست النا جاللنه تنها مو(. 141:همان)«بهاءالدّین ما نیکبخت است، خوش زیست وخوش میرد»:نوشت

او با پیروی از موالنا سرسپردۀ شمس تبریزی شد و . مند و همواره مطیع و فرمانبردارش بودداشت، بلکه سلطان ولد نیز به پدر عالقه

ولد سلطان. ونیه بازش گرداندهنگامی که این پیر ربّانی از قونیه به دمشق مهاجرت کرد، با صالحدید مولوی به دنبال او رفت و به ق

مرا تو آوردی از حلب به هزار ناز، »:تمام راه را در رکاب شمس پیاده طی کرد؛ این واقعه در مقاالت شمس اینگونه روایت شده است

 :و پیاده آمدی، و گفتی

 علیییییییی اذا القییییییییتُ لیلیییییییی بخلیییییییوّۀ       

 

 زییییییارۀ بییییییت اللّیییییه عرییییییان حافییییییا     
 (.412:2ج:4934،تبریزی شمس)« من سوار و تو سوار 

الدّین، الدّین زرکوب بست و پس از فوت صالحولد پس از ناپدید شدن شمس تبریزی، به دستور پدر، دل در گرو صالحسلطان 

الدّین او حتّی بعد از وفات مولوی نیز وصیت او را اجرا کرد و خالفت فرقۀ مولویه را به حسام. الدّین چلپی اطاعت نموداز حسام

 .ردسپ
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های ولد از زمره مشایخی است که صحبت چند نفر از بزرگان مصاحب مولوی را درک کرد و از همنشینی با آنها نکتهسلطان

او در جای جای آثارش از مشایخ خود به بزرگی یاد میکند و به . بسیاری آموخت و این نقطۀ عطفی در زندگیش به شمار می آید

 :پردازدستایش آنها می

 حقییق شییو رهییا کیین ملییک عییالم را   چییو برهییان م 

 

 یگانییه شییو چییو موالنییا مبییاش از عشییق بیگانییه      
 الیدّین الیدّین شیه احیرار شیمس    الیدّین، صیالح  حسام 

 

 همییی نوشییند از حضییرت مییی قدسییی ز میخانییه    

 

 
 (941: 4969سلطان ولد، )  

لند مرتبه است و بایزیدی باید تا بتواند آنها ولد عالقۀ فراوانی به نشر عقاید پدر خود داشت، امّا معتقد بود سخنان او بسلطان 

انتَ »او که به تاج. کرد با تألیف آثاری به شرح و توضیح عقاید پدر خود بپردازدبنابراین، سعی(. 493 :4،ج4962 ،افالکی)را درک کند

اگر مولوی . ابه و متابع پدر خود باشدکرد در همۀ امور مشآراسته بود، تالش می( 21: 4943ولد،سلطان)«اشْبه الناس بی خلقاً و خُلقاً

اقدام « ابتدا نامه»دیوان شعری سروده بود، او نیز به تقلید ازپدر دیوانی سرود و پس از آن به درخواست مریدان به سرودن مثنوی

بانی ساده بازگو پردازد و سرگذشت مولوی و یارانش را با زمی« مثنوی معنوی»سلطان ولد در این کتاب به شرح و تفسیر اسرار. کرد

 . این مثنوی به بحر خفیف و الگو گرفته از حدیقۀ سنایی است. کندمی

خواهد که به وزن طبق گفتۀ شاعر، یکی از اهل دل به طریق اعتقاد از او می. است« رباب نامه»مثنوی دوم سلطان ولد

مثنوی »از این جهت که از هر نظر شبیه به طبع آزمایی کند؛ زیرا طبع مریدان با این وزن خو گرفته است و« مثنوی معنوی»

 (.2-4: 4933سلطان ولد،)تر و پیروی از موالنا در آن محرزتر استاست،کامل« معنوی

، پای دردامن سکوت «رباب نامه»و « ابتدانامه»شاعر پس از سرودن دو مثنوی. است« انتها نامه»مثنوی دیگر سلطان ولد     

-سلطان)رسد و او را الزام می کند که برای هدایت مریدان، مثنوی دیگری بسرایدجانب حق فرا میمی کشد؛ امّا ناگهان الهامی از 

 .ولد استای از دو مثنوی قبلی سلطانو خالصه« مثنوی معنوی»این کتاب در وزن(. 1: 4916ولد،

العلما و سلطان« معارف»تقلید از  دارد که به« معارف»ای به نثر به نام ولد عالوه بر دیوان اشعار و مثنویها مجموعهسلطان

بسیاری از دقایق تفسیری و اصول آرای عرفانی و »ولد پنجاه و شش فصل دارد و سلطان« معارف». مولوی ساخته است« فیه ما فیه»

ز نموده فلسفی را به مشرب خانقاهیان عنوان کرده، و پاره ای از آداب خانقاهی، همچون رد چله نشینی، آداب شیخی و غیره را با

 (.21: 4911،سلطان ولد)«است

 عشق 

شود که هریک از اهل عرفان به اندازۀ تجربۀ خود در این وادی، به آن می بینی عرفانی محسوبعشق رکن اساسی جهان

ق از دیدگاه عرفا منشأ تمام عشق و محبّتها حضرت حق است و اوست که صالی عش. اندپرداخته و حاالت و صفات آن را بیان کرده

و محبّت در داده است؛ به عبارت دیگر، همواره عشق ناظر بر زیبایی است و بر اثر تجلّی پرتو حسن حضرت خداوند است که این 

 (.443-444: 4946حائری،)حاصل می شود ۀ موهبت ال

 در ازل پرتیییییییو حسییییییینت ز تجلّیییییییی دم زد 

 

 عشیییق پییییدا شییید و آتیییش بیییه همیییه عیییالم زد  
 (63 :4931،حافظ)   

عشق نیز . آن گیاه باشد که اندر درخت پیچد تا درخت را خشک کند»از عشقه مشتق شده است و عشقه یا لبالب واژۀ عشق 

حواس را از منافع منع کند، طبع را از غذا منع کند، میان محبّ عاشق و خلق مالل افکند، از . چون به کمال رسد قوا را ساقط کند

وی جذب کند یا بیمار کند یا دیوانه کند و به عالم برماند یا هالک  صحبت غیر دوست سآمت گیرد، همۀ معانی از نفس

 (.241 :4943 ،خالصۀ شرح تعرّف)«کند

کند؛ به به رنگ خود می،عشق آتشی است سوزاننده، که همۀ وجود عاشق را گداخته: انداهل ذوق در تعریف عشق آورده

-عین)«ننهند، هر جا که رسد،سوزد و به رنگ خود گرداندعشق آتش است هرجا که باشد جز او رخت دیگری »: بیانی دیگر

عشق سلطانی سرکش است، و عیاری ناباک، و آتشی سوزان و »:استشیخ جام نیز عشق را اینگونه تعریف کرده(.41: 4919،القضات

 (.49: 4964،احمد جام)« افروزنده
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طومار »که زبان از وصف حقیقت عشق عاجز است؛اند، اغلب معتقدند رغم تعاریفی که از عشق بیان کردهاهل عرفان علی

آلود و ناپیدای کرانۀ گذشته و آینده حدیث عشق اگر به درازای عمر انسان است و ابتدا و انتهایش مثل ازل و ابد در دور دستهای مه

تن و گفتن، از این همه از عشق گف. دهداست، دقیقاً به این سبب است که حقیقت آن تن به اسارت قفس زبان نمیمحو شده

ذات عشق سرشته از تضاد و تناقضهایی است . شناسیم که در زبان وجود داردنگفتنی بودن آن است، هر چند عشق را بدان سبب می

« کندمیۀ شود؛ زیرا تسرّی این تناقضها در زبان، زبان را از منطق دور و در نتیجه از معنی تکه زبان در برابر آن خلع سالح می

 (.31: 4944 ،یانپورنامدار)

 .پردازیماکنون به تحلیل گفتار چند تن از بزرگان عرفان می

هر کس عشق و محبّت را خواسته »است؛ پسۀ نبردن به این موهبت النشان پی ،تعریف کردن عشق: ابن عربی معتقد است

شناسد، هر کس ادعا ه حقیقت نمیکسی که شراب را لب نزده و نچشیده است، آن راب ،آری. است تعریف کند آن را نشناخته است

توان گفت کند از آن شراب سیراب شده است، آن را به حقیقت نشناخته است؛ زیرا عشق و محبّت همچو شرابی است که هیچ نمی

 (.66: 4943محمود الغراب، )« کسی از آن سیراب شده است و تشنگی او پایان یافته است

زبان را بسی روشنتر و راهگشاتر داند و عشق بیسیر زبان را درخور وصف عشق نمیالدّین، تفعارف سوختۀ بلخ، موالنا جالل

 :معرفی می کند

 

 هرچییییه گیییییویم عشیییییق را شیییییرح و بییییییان 

 

 چیییون بیییه عشیییق آییییم خجیییل میییانم از آن    
 گرچییییییه تفسیییییییر زبییییییان روشنگراسییییییت  

 

 زبییییان روشیییینتر اسییییتلیییییک عشییییق بییییی 

 شییییتافتچییییون قلییییم انییییدر نوشییییتن مییییی   

 

 برخییود شییکافت  چییون بییه عشییق آمیید قلییم     

 (4-1: 4941مولوی،)   

است به کنه آن دست یابد؛ پس افرادی که  احمد غزّالی نیز معتقد است که عشق امری است پوشیده و کسی نتوانسته   

 :ادعای دست یافتن به این کیمیا را دارند، سخرۀ پندارند

 عشق پوشیده اسیت هرگیز کیس ندیدسیتش عییان     

 

 یییین عاشیییقانالفهیییای بیهیییده تیییاکی زننییید ا  
 زنییدهییرکس از پنییدار خییود در عشییق الفییی مییی    

 

 عشیییق از پنیییدار خیییالی وز چنیییین وز چنیییان   

 (6: 4933غزّالی، )   

: 4914قشیری،)اند؛ امّا باید پذیرفت که عشق افراط در محبّت است  برخی از عرفا عشق و محبّت را از همدیگر جدا دانسته 

. در اسم غلط مشو که عشق و محبّت یکی است. کمال محبّت و محبّت صفت حق است عشق»:و یا به تعبیر روزبهان بقلی( 364

 (.494: 4961،بقلی شیرازی)«صفت اوست، و قائم به ذات اوست

امّا محبّت به . نتیجۀ محبّت است و محبّت صفت حق است»عشق: گویدالدّین رازی عشق را ثمرۀ محبّت دانسته، مینجم

از صفات ذات است که چون به عالم تعلق گیرد، ارادت گوییم و آفریدن موجودات نتیجۀ آن حقیقت صفت ارادت حق است که 

گیرد خوانیم و چون به اخص تعلق میکند که رحمت میگیرد بعضی را به افعالی مخصوص میارادت است و چون به خاص تعلّق می

یحبهّم »صی که قومی از اخص خواص بدان مخصوصند که کند، آن را محبّت خوانیم و این انعام خاکه به افعالی خاص مخصوص می

انعامی است که هیچ موجود دیگر جز انسان استحقاق این سعادت نداشت و به تشریف محبّت هیچ موجود دیگر را مشرف « و یحبّونه

 (.13-14: 4941رازی،  نجم)«نکردند

 مراحل عشق

 :عشق را سه مرحله است

 مرحلۀ تحقق عاشق و معشوق؛ –الف 

 مرحلۀ اتحاد عاشق و معشوق؛ – ب

 .مرحلۀ قلب عاشق و معشوق –ج 
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عاشق در پی . توان نامید از عاشق عشق و نیاز است و از معشوق جلوه و نازدر مرحلۀ نخست که آن را مرحلۀ انقطاع می

 (.964: 4911،مرتضوی)پندارددود و او را بیرون از خود و خود را جز او میمعشوق می

مرحلۀ آخر که جابجایی عاشق . شودرسد و همۀ کائنات آینۀ معشوق میاشق با معشوق به اتحاد در صفت میدر مرحلۀ دوم ع

 .کندستاند و معشوق به صفت عاشق تجلّی میو معشوق است، عاشق صفت معشوق را می

خ صنعان عاشق است و اهل در این داستان ابتدا شی.توان یافتمی( الطیرمنطق)نمونۀ این مراتب را در داستان شیخ صنعان »

وی پس از عشق ورزی و اجرای فرمان معشوق به مرحلۀ اتّحاد با (. تحقق عاشق و معشوق)نیاز و دختر ترسا معشوق است و اهل ناز 

آید، بدان سان عاشق و معشوق پیش می( جاییجابه)و پس از مدّتی مرحلۀ قلب  (اتّحاد صفت نه وصال جسمانی)رسددختر ترسا می

گردد و با اظهار بی نیازی به وی آید و شیخ معشوق میشود وآسیمه سر به دنبال شیخ صنعان میختر ترسا عاشق میکه د

 (.443: 4946،حائری)« دهدنیازمندی خود را به معشوق برتر نشان می

 پیشینة تحقیق

ارندگان پس از مطالعه ودقت در ولد تاکنون پژوهشی انجام نشده است؛ نگپیرامون مفهوم عشق وحاالت آن دردیوان سلطان

 .کنندبررسی میۀ دیوان این عارف وارسته نظریات او را در خصوص این ودیعۀ ال

 ولد و مکتب عشقسلطان

ایست که مرارتها و تلخیهای عشق را چشیده و وصال و فراق یار را به چشم خود دیده و در ولد عاشق خرمن سوختهسلطان

 :ای جز معشوق ندارد و عاشقی را به عنوان دین خود انتخاب کرده استکه قبله استعشق جانان به حدّی رسیده

 ولییییید را عاشیییییقی دیییییین اسیییییت و میییییذهب 

 

 نیییییه ترسیییییا  ،مسیییییلمانش نخیییییوان ییییییارا  
 (33: 4969ولد، سلطان)   

 :پندارداو هر چیزی به جز مسلک عشق را بیهوده می

 تیییییرا جیییییز عاشیییییقی و بیییییاده خیییییوردن    

 

 راحاصییییلی، مَییییی نییییوش یییییا   بییییود بییییی  
 (36 :همان)   

-سلطان ولد، سالهای متمادی در کنار سلطان معشوقان، موالنای روم، زندگی کرده و با او همدم و همراه بوده است؛ پس می 

نظر گشته و درس عشق را از احوال و کردار او به تجربه آموخته و خود مفتی عشق شده است؛ توان گفت که در مکتب پدر صاحب

 :سرایدق و عاشقی اینگونه میایشان در خصوص عش

 جیییان بیییودندل و بییییعاشیییقی چیسیییت بگیییو بیییی

 

 گیییرد آن میییه چیییو فلیییک دائیییم گیییردان بیییودن 
 دُردی درد کشییییییدن ز کیییییف سیییییاقی عشیییییق  

 

 خییواب در افغییان بییودنخییور و بیییروز و شییب بییی 

 عاشیییقی نیسیییت شیییدن باشییید از هسیییتی خیییود    

 

 همچیییو شیییمع از شیییرر شیییعله گیییدازان بیییودن  

 تن بیییییود و وارسیییییتنعاشیییییقی بنییییید گسسییییی 

 

 زییین زمییین رفییتن و خییوش بییر سییر کیییوان بییودن 

 بیییه جیییز از عشیییق همیییه چییییز عیییدم دانسیییتن     

 

 بییا غییم عشییق همیشییه خییوش و شییادان بییودن     

 عشییییق دردیسییییت کییییه هییییم درد بییییود داروی او 

 

 بیییا چنیییین درد نشیییاید پیییی درمیییان بیییودن     

 ریییزی اسییتصییفت عشییق همییه شییور و شییر و خییون  

 

 کییییان بییییودن    فتنییییه انگیییییزی و ویرانییییی د   

 عقییل چییون قطییره بییود عشییق چییو بحییر عمّییان                           

 

 خنیییک آن قطیییره کیییه دارد سیییر عمّیییان بیییودن 

 (941 – 993: همان)   

 : کند که معتقد است ذرّات جهان برای عشق او در حرکنندای از عشق تصور میولد خود را در درجهسلطان

 گشیییته ز عشیییقم گیییردان  ،جملیییۀ ذرات جهیییان

 

 هسییت ز هییر ذّره مییرا، دولییت و صیید کییار و کیییا  
 (44 :همان)   
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 .شودولد دربارۀ مقام عشق بررسی میدر ادامۀ مقاله نظریات سلطان

 و آفرینش عشق

به اعتبار علم ازلی عاشق و به اعتبار حسن ازلی معشوق  ،خداوند در عین وحدت».داننداهل عرفان آفرینش را نتیجۀ عشق می

کنتُ کنزاً مَخفیَّاً »:در حدیث قدسی آمده است(. 334: 4931رجایی، )« ای برای تجلّی پرتوی از آن جمالآینهاست و جهانیان 

عالم محدّت، و خدای، تعالی، از ازل »:شیخ اکبر معتقد است .(421: 4931فروزانفر، )« فَاَحبَبتُ اَن اُعرَفَ فخلقتُ الخَلقَ لِکَی اُعرَفَ

اساس و اصل هستی عالم و سماع سبب ظهور و پدید آمدن آن بوده است و تنفس به برکت این محبّت  بنابراین، محبّت. بوده است

به وقوع پیوسته است، و نفس رحمان است که عالم را پدیدار ساخته است، و این نفس از اصل و اساس محبّت در خلق ظاهر شده 

سلطان عشق خواست که خیمه به صحرا زند »: ر نغز پرورانده استعراقی نیز این موضوع را بسیا(. 23: 4943محمود الغراب، )« است

 : در خزاین بگشاد، گنج بر عالم پاشید

 چتیییییر برداشیییییت و برکشیییییید علیییییم 

 

 تییییا بهییییم برزنیییید وجییییود و عییییدم    
 بییییی قییییراری و عشییییق شییییور انگیییییز   

 

 شیییییر و شیییییوری فکنییییید در عیییییالم  

 .، آنجا که کان اللّهُ والشیٌ مَعَهُخانۀ شهود آسودهورنه عالم با بود و نبود آرمیده بود و درخلوت 

 ،عراقی)«ناگاه عشق بی قرار، بهر اظهار کمال، پرده از روی کار بگشود و از روی معشوقی خود را بر عین عالم جلوه نمود

4946 :434 – 433.) 

 : تولد نیز بر آن است که آفرینش، بر اساس عشق بوده است و جهان چیزی جز پرتو تجلّی خداوند نیسسلطان

 دستی، که آن دلدار میا و آن میاه گلرخسیار میا    

 

 آمد شما را مشیتری بیا زر در ایین بیازار میا      
چون مهر و مه گردان شیده، بیر عاشیقان تابیان      

 شیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییده

 

 تا او ز گنج حسن خود هر دم کنید ایثیار میا    

 جز او نبوده کس دگر، عکسش نموده خیر و شر 

 

 یک را به من بنموده صد، در دیدۀ پنیدار میا   

 (93: 4969ولد، سلطان)   

و باالخره ... جهان را به وجود آورد، ذرات وجود به جنب و جوش درآمدند، افالک گردیدن  گرفتندۀ تجلّی ذات ال»باری،

 (.933: 4911 ،مرتضوی)« و معبود ازلی در اجزاء عالم ایجاد شدۀ حرکت جاودانی به سوی جمال ال

 :در حکم معدومند، و آشکار و نهان آفرینش به واسطۀ عشق حضرت جانان استپس جز وجود حضرت حق، همۀ کثرات    

 هیییر آن پییییدا و پنهیییان را کیییه دییییدی   

 

 هییم از پنهییان و از پیییدای عشییق اسییت    
 بییییرون پییییرده آن غوغییییا از آن اسییییت    

 

 کییه در پییرده درون غوغییای عشییق اسییت   

 (11: 4969ولد، سلطان)   

 قدیم بودن عشق

 –ایها الممتحن بالعشق  –اعلم »:صاحب عبهرالعاشقین گوید. ق جانان را  از ازل به همراه دارندعشق قدیم است و عشاق، عش

که عشق تخم فعل قدیم است در زمین دل به آب صفای صفت بر لذّت اسرار آورده و عروق جان جان در شغاف قلب اصلی از صوافی 

 (.69: 4961 ،بقلی شیرازی)« و سر سوی آسمان قدم دارداین شجر بیخ مهر دردل آدم دارد . صفت به وسایط فعل آب خورده

 :ولد نیز تعلق خاطر خود را با جمال جانان ازلی دانسته استسلطان

 مییرا اییین عشییق بییا رویییت قییدیم اسییت     

 

 قیییدیمی کییییه نگنجیییید پییییار و پیییییرار  
 بییدی مییا را تییو درخییور پیییش از اییین خییور  

 

 بییییه دور مییییا نبیییید  اییییین چییییرخ دوّار 

 (443: 4969ولد، سلطان)   

                    
 عشیییق او را وام داری جیییان و دل را از ازل 

 

 وقیییت آمییید ای بیییرادر تیییا گیییزاری وام را 
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 (24 :همان)  

 عشق حقیقی و عشق مجازی 

کند؛ زیرا ویژگی عشق این است که تمام عشق، خواه حقیقی و خواه مجازی، عاقبت انسان را به سوی کمال هدایت می

عشق و »:گذارد؛ به بیانی دیگرسوزاند و فقط معشوق برین را در دل به جای میگاه دل است، مینفسانی را که قبله تعلقات و آمال

-سوزاند و از میان میتعالی، همچو آتشی است که در عین آنکه تمام عالیق نفسانی و مادی و جسمانی و نمرودی را می،محبّت حق

« رساندامات، که همان اتحاد با حق و لذّت بهشت انس و مشاهدۀ جمال حق است، میبرد، دل را به غایت کمال و بزرگترین مق

 (.246: 4، ج4944 ،پورنامداریان)

به یقین شرط رسیدن از عشق مجازی به کوی عشق حقیقی، نیفتادن در دامچالۀ لذّات مادی است؛ به گونه ای که چشم 

را پرتو حسن حق داند و در سیمای بت رویان و عارض خوبان، جلوۀ حق  حقیقت بین انسان گشوده شود و تمام زیباییهای آفرینش

این . ای برای عشق حقیقی گرددتواند مقدمهرا مشاهده کند؛ بنابراین، اگر عشق مجازی همراه با پاکدلی و دور از تردامنی باشد، می

عاشق دوران  ،در این مرحله. کندی حسی سیر میعشق اگر چه بر صور و نقوش ظاهری است، امّا در دنیای فراتر از شائبه خواهشها

 :کند و به وصل کعبۀ جانان برسدگذارد تا بتواند ظرفیتی به اندازۀ ادراک عشق حقیقی کسبکودکی را پشت سر می

 این از عنایتها شمر کز کوی عشق آمید ضیرر  

 

 

عشق مجازی را گذر بیر عشیق حیق اسیت      

 انتهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا
 

-میی  غازی به دست پور خود شمشیر چوبین

 دهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید 

 

 تا او در آن استا شود، شمشیر گیرد در غیزا  

 عشقی که برانسان بود شمشیر چوبین آن بود 

 

 آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتال 

 (463: 4، ج4944مولوی، )   

 :کندطرد می سلطان ولد عشق و تردامنی را دو مقولۀ جدا از همدیگر دانسته است و هر نوع کششی را که از نفس ناشی شود،

 امییرد چییون دیییو بییود، خییوبی زن ریییو بییود 

 

 عشق بباز ای سره تو همچو محّمد به خیدا  
 (41: 4969 ،ولدسلطان)   

دارد؛ پس بر سالک در نظرگاه او تمایالت نفسانی حجابی است بس بزرگ که انسان را از رسیدن به معشوق برین باز می

 :س را نابود و تار و پود هستی آن را ویران سازدواجب است که با سرسپاری به مسلک عشق، نف

 نفس حجاب بَداست، پیش ره حق سد اسیت 

 

 تییا نبییری گییردنش، کییی ببییری زو تییو سییر 
 تییییغ نبیییرد ورا، عشیییق کشییید نفیییس را    

 

 عشییق چییو افییزون شییود زو نهیید هیییچ اثییر 

 (464 :همان)   

نی هدف غایی آن را تشکیل دهد، نه تنها دل انسان را بدین ترتیب،عشقی که به رنگ و خدّ و خال معشوق باشد و هوای نفسا

 :آوردکند، بلکه موجبات نابودی صفات پسندیده را فراهم میزنده نمی

 عشق خدا زنده کند، عشق جهان میرده کنید  

 

 راه بقییا گیییر و بییرو، چنیید روی سییوی فنییا  
 (44 :همان)   

تعالی، محسوب کند، عشق ،ان را تجلّی حسن حضرت باریامّا اگر عاشق از شهوات حسی بگریزد و تمام زیباییهای جه 

 :مجازی می تواند پلی برای رسیدن به عشق حقیقی باشد

 در بیید و نیییک فقیییر، منگییر خییوار ای حقیییر

 

 جد و حقیقی بیود، هیزل و مجیازی عشیق     
 (216: همان)   

 عقل و عشق 

پس بیهوده نیست که وقتی عاشق با مقیاسهای عقل  شود که عقل از ادراک آنها عاجز است؛عشق وارد قلمروهای شگفتی می

عشق دیدی وسیع دارد  و به همۀ زوایا آگاه است؛امّا عقل محدود است و از اسباب و . گیردشود، دیوانه لقب میجزئی سنجیده می
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بر اساس آداب شریعت عاشق سالک در تزکیۀ نفس که .این قادر نیست جهان و حقیقت آن را درک نمایدکند؛ بنابروسایط تغذیه می

 :افتدعقل را کنار می گذارد و اینجاست که عقل با عشق در ستیز می ،برد؛ امّا در تحلیۀ روح که با عشق استاست از عقل بهره می

 عشیییق اینجیییا آتیییش اسیییت و عقیییل دود 

 

 

 عشییییق آمیییید درگریییییزد عقییییل زود    
 عقیییل در سیییودای عشیییق اسیییتاد نیسیییت  

 

 

 ...زاد نیسیییتعشیییق کیییار عقیییل میییادر   

 ور بییییه چشییییم عقییییل بگشییییایی نظییییر  

 

 عشییییق را هرگییییز نبینییییی پییییا و سییییر 

 (946: 4944 ،عطّار)   

عشق آفتاب است و عقل ذّره اگر چه ذّره در تاب آفتاب در ظهور آمد، امّا از کجا او را طاقت آن »:القضات همدانی گویدعین

 (.43:القضات، بی تاعین)« بود که به خود در پرتو آن نور آید

. افتنداه سلطان ولد عقل چونان پیری ناخوش و عشق مانند جوانی ده ساله است که به هیچ روی با هم سازگار نمیدر نظرگ

عاقل همیشه در پی سود و زیان مادی است و غم دنیای دنی او را از عروج به عالم برین باز می دارد؛ امّا عاشق در عوالمی فراتر از 

 :بردجاودانه بهره می کند واز احوالیجهان مادیات سیر می

 عقل پیر ناخوش است و عشیق طفیل جیانفزا   

 

 طفل ده ساله نخواهد پییرک صید سیاله را    
 در دل عاقل هیزاران غصیه گیردد هیر نفیس      

 

 کیی فروشیم کالیه را    ،کز کجا من سیم آرم 

 وز دل عاشق بزایید هیر دمیی صید حیور نیو       

 

 کییز رخ گلگییون ایشییان شییرم آییید اللییه را  

 (24: 4969سلطان ولد، )   

 :عقل جزئی که وابستۀ جهان مادی است با آن همه نطق و فصاحتی که دارد، در برابر عشق الکن است

 عقلیییی کیییه همیییه زبیییان و نطیییق اسیییت  

 

 در عشییق چییو دررسیید خمییوش اسییت     
 (44 :همان)   

 :پس بر عاشق واجب است که عقیلۀ عقل جزئی را رها کند و خرده اندیشیهای آن را کنار بگذارد

 السییییت و عقیلییییه، عقییییل در عشییییق  عق

 

 مییییارام ،در ایییین سیییودا دمیییی منشیییین 
 (261 :همان)   

 :ولد، عشق می تواند بال و پری برای عقل باشد و آن را در عوالم روحانی سیر دهددر اندیشۀ سلطان

 بیییال و پیییر عقلهیییا عشیییق بیییود بیییا خیییدا

 

 هییر کییه ورا عشییق بیییش، باشیید او پیشییتر  
 (434 :همان)   

ای که اصل عقل است و مایۀ سعادت نوع اصلی عروج انسان به عالم برین، دیوانگی حاصل از عشق است، دیوانگیلیکن راه 

 :بشر

 اسییت و دانییشجنییون از عشییق حییق عقییل 

 

 حیق جنیون اسیت   به عقل خیود بیدن، بیی    
 (414 :همان)   

 زهد عشق و 

دم ۀ نظری زاهدان ندارد؛ اگرچه زاهد از محبّت المذهب رندان و دُردخواران است و مناسبتی با خشکی و تنگ  ،مذهب عشق

زند، امّا فکر زاهد دیگر است و سودای عاشق دیگر؛ زاهد محبّت حق را با خواسته و غرض آمیخته و با غروری که حاصل عبادت می

 ۀ خواهد؛ امّا عاشق به قرب البسیار است، فردوس برین را می

عشق حقیقی چون غالب شد بر عاشق، او را »کند؛ زیرا ی رسیدن به محبوب ازلی وداع میهای خود را برااندیشد و تمام خواستهمی

شیخ کمال (. 244 :4943بقلی شیرازی، )«و این نقصان است در عشق ،عذر عاشق رویت نفس است. از دون معشوق معزول کرد

 :کشدخجندی به زیبایی تقابل زهد و عشق را به تصویر می
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 چییه مییا را در سرسییتزاهییدان کمتییر شناسییند آن

 

 فکر زاهد دیگر و سودای عاشیق دیگیر اسیت    
 ناصییحا دعییوت مکیین مییارا بییه فییردوس بییرین    

 

 ...کاسییتان همییت صییاحبدالن زان برتراسییت  

می به روی گلرخان خوردن خوش است امّیا چیه    

 سود

 کاین سعادت زاهدان شهر میا را کمتیر اسیت    

 (444: م4313 ،خجندی)   

 :کنداز اسرار عشق جانان، طریق زهد و طامات را رها میۀ ولد نیز با آگاسلطان

 چو بهاران خور میی را، چیه کنیی سیردی دی را    

 

  

 هله ای زاهد منگیر، زچیه رو خسیته و زردی     

 تییو بیییا عییارف عاشییق، کییه شییدت بییاده موافییق   

 

  

 که از این بادۀ باقی تو در این بیاغ چیو وردی    

 (426: 4969،سلطان ولد)   

 خوف و رجاعشق و  

این گروه از یاد هر چیزی جز محبوب فارغ . شوندعاشقان راستین به دلیل نگاه واالیی که دارند، هرگز سخرۀ بیم و امید نمی

 :هستند و آنچه کعبۀ دل آنها را تسخیر کرده یاد معشوق است نه خوف از مکروهات و رجای به نیکیها

 ای مطییرب داوود دم، آتییش بییزن در رخییت غییم   

 

  

ردار بانگ زیرو بم، کاین وقت سیرخوانی اسیت   ب  

 ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین

 
 مسییت و پریشییان تییوام، موقییوف فرمییان تییوام     

 

  

 این عیید قربیانی اسیت ایین     ،اسحاق قربان توام   

 رستیم از خوف و رجا، عشیق از کجیا شیرم از کجیا     

 

  

 ای خاک بر شرم و حیا هنگام پیشانی است این  

 (326: 2،ج4944مولوی،)   

 :خواهد که با شادی درون و بدون هیچ خوف و رجایی مسیر عشق را سپری کننداز پالودگان مکتب عشق می ولدسلطان

 پییییالودۀ عشییییقی هلییییه شییییادآ شییییادآ  

 

 ای تییییییو رادآ رادآدر فقییییییر یگانییییییه  
 رو ره عشییق را بییه جییان بییی سییروپا    مییی 

 

 بییی خییوف و رجییا کییه هرچییه بییادا بییادا    

 (366: 4969ولد، سلطان)   

 :ماندتعالی، جایی برای افراد ترسو باقی نمی،و، در وادی عشق حضرت حقبه اعتقاد ا

 در ره عشییق خییدا ترسییندگان را کییار نیسییت

 

 جمله شاهانند آنجا، بنیدگان را بیار نیسیت    
 (412: همان)   

 عشق و مالمت

. ف رندان و قلندران شودهر کس به قلمرو عشق قدم بگذارد، باید نام و شهرت را ترک و در کوی بدنامان اقامت کند و حری

ای فروزان است عشق شعله. اندافرادی که عشق را با نام نیک توأمان می خواهند، آن را درنیافته. باری، عشق کجا و خوشنامی کجا

توجّه تواند به غیر پس عاشق چگونه می. گذاردزداید و فقط معشوق را در خانۀ قلبش باقی میکه توجّه به غیر را از وجود انسان می

مالمت سه روی »غزّالی معتقد است کمال عشق مالمت است و . کند، در حالی که در سویدای دل او چیزی جز وجود معشوق نیست

آن روی که در خلق دارد، صمصام غیرت معشوق است تا به اغیار . یک روی در خلق و یک روی در عاشق ویک روی در معشوق: دارد

دارد صمصام غیرت وقت است تا به خود واننگرد، و آن روی که در معشوق دارد صمصام غیرت  باز ننگرد، و آن روی که در عاشق
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در (.  4-1: 4933،غزّالی)«عشق است تا قوت هم از عشق خورد و بستۀ طمع نگردد و از بیرون هیچ چیزش در نباید جست

 :مرصادالعباد آمده است

 عشیییق آن بهتیییر کیییه بیییا مالمیییت باشییید 

 

 المت باشیییدآن زهییید بیییود کیییه بیییا سییی 
 (44: 4932نجم رازی،)   

 :بنابراین، عشق یار مستان و رسوایان راه معشوق است، نه خامان سالمت جوی

 عاشق چو مست تر شد، بیر وی مالمیت آیید   

 

 نبیود بیه جیز مالمیت     زیرا که نقل این می 
 (233: 4،ج4944،مولوی)   

 :گویدی بلند میداند و با صداسلطان ولد نیز مالمت را از لوازم عشق می

 قلندر باش ای سرور، مده از دسیت آن سیاغر  

 

ترسی، چیو خیوردی بیادۀ    ز بد نامی چه می 

 گییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییرا
 

 (92 :4969سلطان ولد، )  

 طلبد و از ننگ و عار حاصل از عشق، برای خود تاج افتخار او همچنین از خالف آمد عادت کام می

 :سازدمی

 تیهله ای عشق که هستی تو مرا بیاده و مسی  

 

 تو مرا تاجی و فخری، زتیو مین عیار نیدارم     
 (942 :همان)   

 :دهدخود را در مقابل نام و ننگ نشان میۀ توجّبدین ترتیب، شاعر با سرسپاری به مالمت، بی

 مگییییو مییییا را لقییییب در صییییدر منشییییان

 

 کییه عاشییق فییارغ اسییت از ننییگ و از نییام   
 (261 :همان)   

 :یوانگان عشق جایز نیستهر چند در تفکّر او طعن و مالمت د

 هیییچ بییر شییوریدگان راه عشییقش دق مگیییر 

 

 زآنکییه بییر دیوانگییان عشییق او نبییود رقییم   
 (221 :همان)   

 هاعشق و سختی

شود که جمیع خواهشها، حاجتها و حظوظ نفسانی از پرخطر و توأم با درد و رنج است؛ عشق زمانی میسر میۀ راه عشق را

پر خوف و خطر که عاشق در ۀ گر، برای رسیدن به گنج حقیقت پیمودن راه عشق ضروری است، راعاشق ازاله شود؛ به تعبیر دی

باری، .براین، عاشق باید در برابر ناز و استکبار معشوق نیز شکیبا باشدعالوه. مهالک و عقبات آن جگری خونین و اشکی ریزان دارد

ای است که تنها بر قامت افراد رت گذشتن از آن نیست؛ عشق جامهخونین و پر پیج و خم است که هر کس را قدۀ عشق گزارشگر را

 .داردشود و آنها را از مسیر سلوک باز میکه کبرو غرور آنها موجب نقصان در عشقشان میۀ آید نه افراد عافیت خواشکیبا راست می

 :رساندولد معتقد است رنج عشق، آدمی را به گنج وصال میسلطان

 وصییل انییدر جییانز رنییج عشییق رسیید گیینج 

 

 عذاب دوسیت رسیاند تیو را بیه آب عیذاب      
 (61: 4969سلطان ولد،)   

 :طلبدپس رسیدن به دیدار جانان صبری جانکاه از جانب دلدار را می

 در عشیییق چیییو نیسیییت صیییبر اییییوب تیییرا

 

 هرگییییز ننماییییید رخ، مطلییییوب تییییرا    
 (61 :همان)   

بزرگترین شادمانی نسبت به چیزی »:ینا در خصوص شادی عشاق گویدامّا عاشق، رنج و غم عشق را شادی می پندارد؛ ابن س

تر ازهمۀ چیزهاست، همان شادمانی واجب نخستین نسبت به ذات خویش است؛ زیرا که دریافت او از همۀ چیزها از جهت آنکه کامل

، عشق و شادمانی جواهر عقلی بعد از عشق واجب تعالی. برکنار است« نیستی»و « امکان»شدیدتر است و به این سبب، از طبیعت 
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بعد از این دو مرتبه، مرتبۀ عاشقان . است که به ذات شادمانند و از جهت آنکه به ذات واجب شادمانند، به ذات خود نیز شادمانند

را  و از آن جهت که مشتاقند اصناف آنان. برندیابند، پس لذّت میمشتاق است و آنان، از آن جهت که مشاقند، به چیزی دست می

 (.    493:4969ملکشاهی،)«رنجی خواهد بود و این رنج چون از جانب اوست، رنج لذّت بخشی است

 :سلطان ولد گوید

 شییییییادی عشییییییق را نباشیییییید غییییییم

 

 بیییییادۀ عشیییییق را کجاسیییییت خمیییییار 
 شیییادی عاشیییقان نیییه آن شیییادی اسیییت   

 

 کییش بییود غییم زپییی چییو لیییل و نهییار      

 (444: 4969 ،ولدسلطان)   

  عشق و فنا

شود که صفات بشری و قید خود پرستی و هوای نفسانی را از وجود خود بزداید و به برخوردار میۀ ودیعۀ عشق الکسی از 

سکر حاصل از عشق و شیدایی معشوق برین موجب می شود که انسان از اوصاف مذموم و ناپسند خود جدا . آراسته گرددۀ صفات ال

لی را درک کند؛ حیاتی که عاری از کبرو نخوت و نیازهای بشری است و در شود و با متصف گشتن به اوصاف ایزدی، حیاتی متعا

عاشق چون  .چون عشق، عاشق را به معشوق رسانید، عشق دالّله صفت بر در ماند»: حقیقت سرآغازی است برای اتحاد با معشوق

ل معشوقی کند تا معشوق به نور جمال قدم در بارگاه وصال معشوق نهاد، پروانه صفت نقد هستی عاشق را نثار قدم شعلۀ شمع جال

هستی مجازی عاشقی برخاسته و هستی حقیقی معشوقی از خفای کنتُ کنزاً مخفیاً متجلّی . خویش عاشق سوخته را میزبانی کند

 (.63: 4961،نجم رازی)«شده، از عاشق جز نامی نماند

 :شودبنابراین، فانی شدن در معشوق، عمر جاودان محسوب می

 و محیییییو و مسیییییتی در عشیییییق فنیییییا

 

 سیییییرمایۀ عمیییییر جیییییاودان اسیییییت   
 در عشیییق چیییو ییییار بیییی نشیییان شیییو     

 

 کیییان ییییار لطییییف بیییی نشیییان اسیییت   

 (62: 4931عطّار، )   

ای با شکستن مرزهای مادی و خودی، است که چون ظرفیت بندهۀ عشق صفتی ال»نماید این است کهآنچه بایستۀ گفتن می

تولّدی از . چنانکه گویی تولّد دوباره یافته است. مند شود و همۀ وجودش را باژگونه سازدهفراخی پذیرش آن را پیدا کند، از آن بهر

 (.93: 4913نصر اصفهانی، )« مادرعشق که از او تغذیه کند و پرورش یابد

ز طرف سازد؛ با فنای عاشق همۀ اعمال او استاند و به معشوق برین زنده میدر این حالت است که عشق، عاشق را از خود می

 .ی که از خود اختیاری ندارد و چون مومی است در دست قدرت معشوقاشود؛ به گونهمعشوق می

در تفکّر سلطان ولد هستی و انانیّت موجب حجاب انسان از معشوق ازلی است؛ پس باید با کلنگ عشق بام هستی را ویران 

 :کرد وحجاب از روی معشوق برداشت

 ، جمله نامتاکه در هستی مقیمی جمله نقشی

 

 رو به دریا نیست کن هم نقش را هم نیام را  
 بام خانه چون حجاب اسیت از شیعاع آفتیاب    

 

 با کلنیگ عشیق او زودتیر فیرو کین بیام را       

 (21: 4969 ،ولدسلطان)   

 

 :و بدین دلیل است که  نیست شدن بر آستان عشق، از واالترین هنرهاست

 در مکتیییییب عشیییییق ای نیییییو آمیییییوز  

 

 هنییییر ندیییییدمجییییز نیسییییت شییییدن  
 (233:همان)   

 :شودهمچنین با کشته شدن در برابر حسن معشوق، جانی دوباره در کالبد عاشق دمیده می

 عشییق آمیید و کییرد مسییت و دلشییاد مییرا    

 

 و ز بنیییییییدگی زمانیییییییه آزاد میییییییرا  
 چون دید که مین بیه پییش حسینش میردم      

 

 بنواخت بیه لطیف خیویش و جیان داد میرا      
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 (363 :همان)  

 :کندعاشق کشته شدن را با التماس از معشوق طلب می بنابراین،

 کشی بییار بییار  بکش بکش که چه خوش می

 

 هزیمتیییییان ره عشیییییق را قطارقطیییییار  
 (463 :همان)   

 گیرینتیجه

ای به جز معشوق ولد است و او  دینی به جز عاشقی و قبلهآشکار گردید که عشق رکن رکین اندیشۀ سلطان ،ه گذشتاز آنچ

. داند و معتقد است جهان آفرینش چیزی جز تجلّی حسن معشوق ازلی نیستولد آفرینش را نتیجۀ عشق حق میسلطان. ندارد

 .درباور او عشق قدیم است و ریشه در عنایت و موهب حق، تعالی، دارد

اب نفس را درید و توان صفات رذیله را زایل کرد وحجدر نظر گاه سلطان ولد عشق آتشی سوزان و افروخته است که با آن می

 .به جهانی جاودانه پای گذاشت

در تفکّر او عقل جزئی عقیلۀ سالکان طریقت است؛ بنابراین، آنها باید عقل جزئی را کنار گذارند و با دیوانگی حاصل از عشق 

 .به سعادت برسند

عالوه براین، او . شماردمی یرد و مسلک عشق را از آن برترگسلطان ولد خشک مسلکی و تنگ نظری زاهدان را به سخره می

 .پذیردکند و ننگ و مالمت را با آغوش باز میها و مصائب عشق، ترک سالمت و عافیت میبا پذیرش سختی

الدّین، زندگی کرده و از محضر های بسیاری در کنار شاه معشوقان، موالنا جاللولد سوختۀ عشق است؛ باری، او سالسلطان

 .پس عشق و مستی او تبلوری از عشق و مستی موالناست. استبرده و در حقیقت وارث احوال او گشته هااین شیدای فرزانه بهره

 منابع

 .قرآن کریم -4

السائرین، به تصحیح علی فاضل، مشهد، مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس ، منتخب سراج(4964)احمد جام، ابونصر، -2

 .رضوی

ارفین، به کوشش تحسین یازیجی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دنیای ، مناقب الع(4962)الدّین احمد، شمس ،افالکی -9

 .کتاب

 . ، عبهرالعاشقین، به تصحیح و مقدمۀ هنری کربن و محّمد معین، تهران، انتشارات منوچهری(4961)بقلی، روزبهان،  -4

معزّی، چاپ شرح شطحیات، به تصحیح و مقدمۀ هنری کربن، ترجمۀ مقدمه از محمّد علی امیر،(4943) ،-------- -3

 .پنجم، تهران، انتشارات طهوری

شرح و تفسیر داستانها در غزلهای مولوی، چاپ چهارم، : ، داستان پیامبران در کلیات شمس(4944)پورنامداریان، تقی، -6

 .تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .شکنی در شعر مولوی، چاپ سوم، تهران، سخنشعر فارسی و ساخت : ، در سایۀ آفتاب(4944)،--------------- -1

 .، مبانی عرفان و تصوّف و ادب پارسی، تهران، نشر علم(4946)حائری، محّمد حسن، -4

، دیوان حافظ شیرازی، به تصحیح ابوالقاسم انجوی شیرازی، چاپ دوم، تهران، (4931)الدّین محمّد،حافظ، شمس -3

 .اویدانانتشارات بدرقۀ جاویدان با همکاری انتشارات ج

مسکو، ادارۀ ،شیدفر .، دیوان کمال الدّین مسعود خجندی، به اهتمام ک.(م4313)الدّین مسعود،خجندی، کمال -41

 .شعبۀ ادبیات خاور مسکو« دانش»انتشارات 

 .، به تصحیح احمد علی رجایی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ(4943)خالصۀ شرح تعرّف،  -44

 . ار حافظ، چاپ نهم، تهران، انتشارات علمیفرهنگ اشع،(4931)رجایی، احمد علی،  -42
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، ابتدانامه، به تصحیح محمّدعلی موحّد و علیرضا حیدری، تهران، انتشارات (4943)الدّین،ولد، بهاءسلطان -49

 .خوارزمی

 .دارلو، تهران، انتشارات روزنه، انتهانامه، به تصحیح محّمدعلی خزانه(4916) --------------- -44

، مولوی دیگر بهاءالدّین محّمد بلخی، به تصحیح حامد ربّانی و مقدمۀ سعید نفیسی، (4969) --------------- -43

 .انتشارات کتابخانه سنایی ،تهران

انتشارات مؤسسۀ مطالعات  ،نامه، به تصحیح علی سلطانی گردفرامرزی، تهران، رباب(4933) --------------- -46

 .اسالمی مک گیل

 .طان ولد، به تصحیح نجیب مایل هروی، چاپ دوم، انتشارات مولی، معارف سل(4911) --------------- -41

 ،، مقاالت شمس تبریزی، به تصحیح محّمد علی موحّد، چاپ چهارم(4934)علی، شمس تبریزی، محمّدبن -44

 . انتشارات خوارزمی ،تهران

، چاپ (خزاعی) ، مجموعه آثار فخرالدّین عراقی، به تصحیح و توضیح نسرین محتشم(4946)عراقی، فخرالدّین،  -43

 .سوم، تهران، زواّر

الطیر، مقدمه، تصحیح و تعلیقات از محّمد رضا شفیعی کدکنی، چاپ ، منطق(4944)عطّار، فریدالدّین محّمد، -21

 .دوم، تهران، انتشارات سخن

دیوان عطّار، به اهتمام و تصحیح تقی تفضّلی، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات علمی  ،(4931)؛ ------------ -24

 .فرهنگیو 

، تمهیدات، تصحیح عفیف عسیران، تهران، انتشارات (4919)عبداهلل بن محّمد،عین القضات، ابوالمعالی -22

 .منوچهری

رسالۀ لوایح، به تصحیح  رحیم فرمنش، چاپ دوم، تهران،  ،(تا بی)،------------------------------- -29

 .انتشارات منوچهری

تصحیح هلموت ریتر با تصحیحات جدید و مقدمه و توضیحات نصراهلل  ، سوانح بر اساس(4933)غزّالی، احمد،  -24

 .پورجوادی، تهران،انتشارات بنیاد فرهنگ

تهران،  ،،احادیث وقصص مثنوی،ترجمه و تنظیم حسین داودی، چاپ پنجم(4931)الزّمان، فروزانفر، بدیع -23

 .انتشارات امیرکبیر

، ترجمۀ ابوعلی عثمانی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات ، رسالۀ قشیریه(4914)قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم، -26

 .علمی و فرهنگی

عربی، ترجمۀ سید محّمد رادمنش، چاپ سوم، ، عشق و عرفان از دیدگاه ابن(4943)محمودالغراب، محمود، -21

 .تهران، انتشارات جامی

 . چاپ سوم، تهران، انتشارات ستوده،، مکتب حافظ(4911)مرتضوی، منوچهر، -24

 .، ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا، تهران، انتشارات سروش(4969)ین، ملکشاهی، حس -23

، غزلیات شمس تبریز، مقدمه، گزینش و تفسیر محّمد رضا شفیعی کدکنی، (4944)الدّین محّمد،مولوی، جالل -91

 .چاپ سوم، تهران، انتشارات سخن

 .برزگر خالقی، تهران، زواّر، مثنوی معنوی، به تصحیح محّمد رضا (4916)،----------------- -94

معیار الصدق فی مصداق العشق، به تصحیح تقی : ، رسالۀ عقل و عشق(4961)نجم رازی، عبداهلل بن محّمد، -92

 .تفضلّی، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

 .و نشر کتاب ، مرصادالعباد، به اهتمام محّمد امین ریاحی، تهران، بنگاه ترجمه(4932) ،------------------- -99

 .، فرزانگی و شیدایی، اصفهان، هشت بهشت(4913)نصر اصفهانی، محّمد رضا،  -94
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 «دختر شینا»نگاری در  های خاطره و خاطره بررسی ویژگی
 دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

 ت علمی دانشگاه پیام نور عضو هیئ

 معصومه ابراهیمی هژیر

 بوعلی سینا همدانکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 علیرضا سجادی فاتح

 کارشناس دینی عربی مرکز آموزش عالی ابن سینا 

 چکیده

ای طوالنی  ، سابقهگوناگونهای  ها و قالب نگاری با شیوه خاطره. استخ در تحقیق تاریخی خاطره، از جمله مواد و مصالح مورّ

با توجه به .نویسی خود او از سفرهایش مرسوم شد اجار با خاطرهدر تاریخ فرهنگ و ادب ایران دارد که از عهد ناصرالدین شاه ق

شناخت خاطره به منظور بررسی و خاطرات دوران هشت سالۀ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ۀ استقبال جامعۀ کنونی از تاریخ شفا

نگاری بهناز  یمی هژیر با خاطرهستّار ابراه کنعان، همسر شهید حاج  خیر محمدی خاطرات قدم« دختر شینا»کتاب .ضرورت دارد آن

موضوع، : نگاری را در نگارش و مدوّن کردن مطالب رعایت کند کنندۀ خاطرات باید سه ویژگی اساسی خاطره تدوین. زاده است ضرابی

و بیان گرا  تکلف، واقع ، داشتن روایتی صادقانه، بی«دختر شینا»های موضوع خاطره در  از ویژگی.استناد وقایع و نثر خاص خاطره

خاطره باید دارای استناداتی همچون عکس، نامه، نام اشخاص، زمان و مکان دقیق و توصیف دقیق . پرواست دهنده و بی حقایق تکان

نگاری از جز به کل  شروع خاطره. نثر خاص خاطرۀاین کتاب، نثر ساده است.از این حیث، پربار است« دختر شینا»حاالت باشد که 

ها از دیگر  دارا بودن طنزی هوشمندانه همراه با فضاسازی و توصیف عینی صحنه. دبی زیرکانه و مالیم استهای ا همراه با آرایه

با « دختر شینا». گویی پرهیز شده است خاطرات، فصاحت و بالغت الزم را دارا هستند در حالی که از کلی. های این نثر است ویژگی

نویسی دفاع مقدس شده و بررسی آن، بررسی راز و رمز موفقیت در  های حوزۀ خاطره ترین کتلب ها، مبدل به یکی از موفق این ویژگی

با ( است« دختر شینا»که یکی از آنان، دختر حاج ستّار ابراهیمی هژیر، قهرمان کتاب )در این مقاله، نویسندگان. این حوزه است

 .پردازند می« تر شینادخ»نویسی بر اساس کتاب  های خاطره توصیفی به بررسی ویژگی -روش تحلیلی

 .خاطره، خاطره نگاری، دفاع مقدس، دخترشینا: هاکلیدواژه

 مقدمه

روشن تاریخ و  پیشینۀ ادب پایداری در ایران تا تاریک. های ادب پایداری است ترین میراث لّت ایران، دارای یکی از کهنم

های پارسی میانه به  نامه ها و تاریخ ها، داستان حماسه رود و سپس به میانجی پیش می اوستاهای  روزگار سرایش سرودها و سروده

رساند و در قالب ادبیّات دفاع  عاطفی خویش را به روزگار معاصر می -خورد و عنصر اغلب حاضرِ آیینی ادبیّات فارسی نو پیوند می

 . یابد ای تازه می مقدّس، جلوه

آهنگ  تر در قالب منظوماتی با ضرب آهنگ تند حوادث، بیش عه و ضربادبیّات همزمانِ دفاع مقدّس به سبب شور غالب بر جام      

آهنگ منظومات را  گیری زمانی از دوران دفاع مقدّس، ضرب ها غالب بود، امّا فاصله تند و طول کم تجلّی یافت که عنصر شور بر آن

بود، منظومات  و به خاطر آوردن آنچه گذشتهبازاندیشی گذشته . ها غالب ساخت تر و اندیشیدگی را بر آن ها را بیش کند و طول آن

ها و حوادث و  های اشخاص، مکان ها، فهرستی از نام نگاری مبدّل ساخت که محور طولی در آن ای از خاطره این دوره را به گونه

ی دفاع مقدّس نیز ها نامه ها و تاریخ به موازات این تغییر، نگارش منثور خاطرات، داستان(. 24-46: 4944حسینی، )ها بود عملیات

نگاری و گردآوری اطّالعات  ای از این برهۀ ادبیّات دفاع مقدّس است که سعی دارد با خاطره نمونه« دختر شینا». فزونی گرفت

 . های ادبی منجر شود با ارزشۀ نگاری شفا ای از تاریخ دار، به نمونه تاریخ
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 :لهبیان مسئ 

نگاری  تاریخی و همچنین بنیاد تاریخ شفاهی، به عنوان روشی متفاوت در تاریخخاطره از جمله مواد و مصالح مورخ در تحقیق 

های اخیر، به  در سال. ای طوالنی در تاریخ فرهنگ و ادب ایران دارد های مختلف، سابقه ها و قالب نگاری با شیوه خاطره. باشد می

از . نویسی در اشکال گوناگون آن رواج یافته است ها، سنت قدیمی خاطره دالیل متعدد، در میان طیف وسیعی از رجال و شخصیت

های تاریخی موردنیاز  های گردآوری داده های روش علمی تاریخ شفاهی، به عنوان یکی از جدیدترین روش سوی دیگر، فرآورده

خ شفاهی را بر انواعی در این میان برخی، عنوان تاری. شناسی رو به افزایش نهاده است شناسی و روان مورخان و محققان تاریخ، جامعه

 .بنابراین، شناخت خاطره به منظور بررسی تطبیقی و مقایسه تحلیلی این دو ضرورت دارد. نمایند از خاطرات نیز اطالق می

نویسی از  خاطره.گردد نویسی به شیوه امروزی آن به سده نوزدهم میالدی باز می نگاری و سفرنامه تحول در آثار خاطره

نویسی خود او از سفرهایش و بعضی از  نگاری دوره معاصر است که از عهد ناصرالدین شاه قاجار با خاطره های جدید تاریخ سبک

نوشته عبداللّه مستوفی شرح زندگانی مننخستین کتاب خاطرات سودمند برای استفاده تاریخی، . شاهزادگان و بزرگان مرسوم شد

دختر »پژوهشگران با این فرضیه که . قات نیمه اعیان نیز اشاره کرده استاست که در آن به زندگی روزانه مدنی و اجتماعی و طب

 :های قابل قبول یک خاطره خوب است سعی دارند به این سواالت پاسخ دهند دارای مالک« شینا

 هایی است؟ خاطره دارای چه ویژگی -4

 نگاری باید به چه اصولی توجه داشته باشیم؟ در خاطره -2

 :پیشینة تحقیق 

نویسی در ایران نگاشته شده، اثر پژوهشی برت فراگنر  ترین و ارزشمندترین آثاری که در بررسی تحول خاطره عیکی از جام

(Bert Fragner) ترین توجه خود را به خاطرات  اگر چه وی در این پژوهش بیش .(4)شناس نامدار اتریشی است پژوهشگر و ایران

های نخست و دوم کتابش که به بررسی خاطرات رجال سیاسی ایران  در بخش امین الدوله و ظهیرالدوله متمرکز نموده است اما

صالح شیرازی به عنوان یکی از  فراگنر با بررسی تفصیلی خاطرات میرزا محمد. پرداخته، اطالعات پربهایی را گردآوری نموده است

اگنر، میرزا محمد صالح شیرازی را از پیشروان فر. نوشته استنویسی نوین در ایران، خاطرات رجال سیاسی ایران را  پیشروان خاطره

 (.34: 4911فراگنر،)ای را در تبریز نگاشت سفرنامه 4421داند که حدود سال  خاطره نویسی نوین در ایران می

 مقاله، از ابعاد گوناگون به بررسی تاریخ ادبیات پایداری در قالب تاریخ 411با بیش از « ایرانۀ تاریخ شفا»اکنون وبگاه  هم

انتشار »این صفحات با عناوین . است اختصاص داده دختر شینا( نه نقد و تحلیل)پرداخته و صفحاتی مختصر را به معرّفیۀ شفا

. در این وبگاه، قابل بازیابی است« دختر شینا،دختری که جنگ بزرگش کرد»و « خیر در کتاب دختر شینا خاطرات شفاهی قدم

 4934ماه ام آبان توان به جلسۀ سی ها می است که از میان آن کتاب تشکیل شده همچنین جلساتی برای نقد و بررسی این

نگاری به صورت خاص در کتاب دختر  های خاطره و خاطره اما بررسی ویژگیسرای انقالب اسالمی در تهران اشاره کرد،  درفرهنگ

 .شینا تازگی دارد

 :ضرورت و اهمیت تحقیق       

 تئودور آدورنوکه آن را با همکاری ( 2)«دیالکتیک روشنگری»ب انتقادی کتابی دارد به نام هایمر فیلسوف مشهور مکت هورک

استفاده کرده که فشرده معنی و مفهوم آن استفاده ابزاری و « صنعت فرهنگ»عنواندر این کتاب از اصطالحی با . نوشته است

پسند و به حاشیه بردن فرهنگ اصیل و متعالی  و تولید انبوه فرهنگ عامه« فرهنگ»ای به اسم  داری از مقوله تجاری دنیای سرمایه

 .است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88
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شت سالۀ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران باید هوشیار و خاطرات دوران هۀ با توجه به استقبال جامعۀ کنونی از تاریخ شفا

 . باشیم که این خاطرات به سوی صنعتی شدن و کسب درآمد برای برخی انتشارات پیش نرود

وجود ؛ روند ، زیر مجموعه تاریخ هستند و مواد خام برای مورخان به شمار می«دیگرنوشت»و چه « خودنوشت»، چه «خاطرات»این 

های سیاسی، نگاه ابزاری به حوادث و سیاه و سفید دیدن مخالفان و  ورزی نمایی، غرض نمایی، کوچک گسانسور، تحریف، بزر

صنعت »نگاری انقالب و جنگ تحمیلی را خودآگاه یا ناخودآگاه به سوی دره هولناک  دشمنان، آفت خطرناکی است که خاطره

 (.4934یاحسینی،)برد پیش می« تولید انبوه»و « نگاری خاطره

توانیم در جهت چاپ  نگاری و آثار برتر در این زمینه می های خاطره های خاطرات خوب، تاریخ شفاهی، روش معرفی ویژگیبا 

 .دیگر آثار برتر گام موثری برداریم

 :بحث

 معرفی کتاب -4

اع ستار ابراهیمی هژیر از سرداران هشت سال دف خیر محمدی کنعان، همسر شهید حاج خاطرات قدم« دختر شینا»کتاب 

به  4931زاده در قطع رقعی در شرکت انتشارات سورۀ مهر تهران در سال  نگاری بهناز ضرّابی مقدس استان همدان است که با خاطره

صفحه شامل مقدمه،  269کتاب دارای . است العادۀ خوانندگان بارها تجدید چاپ شده چاپ اول رسیده و سپس به سبب اقبال فوق

 .به عنوان کتاب سال دفاع مقدس انتخاب شد 4939در سال « شینا دختر».هاست نوزده فصل و عکس

اش به خانواده  شود؛ از عالقه و وابستگی شروع می -ستار ابراهیمی همسر شهید حاج -از کودکی راوی« دختر شینا»کتاب 

. شود ستار می اش با حاج وارد زندگی مشترک و عاشقانه. رسد گوید تا به ازدواج می خصوص پدر و نحوۀ آشنایی با همسرش می به

در سپاه پاسداران ثبت نام و مشغول به  34سال. شود در دادگاه انقالب اسالمی همدان استخدام می 31در سال . ستار بنّا است حاج

خیر، سختی  های قدم ها از جبهه، تنهایی دیرآمدن. شود با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عازم جبهه می. شود کار می

 . فصل است 43کتاب دارای .ها بارزتر است ها، موضوعی است که در این فصل ها برای بزرگ کردن بچه کشیدن

منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت  3لشکر انصارالحسین است در عملیات کربالی  433ستار در حالی که فرمانده گردان  حاج

 . خاطرات نقش بسته است های خاطره برای تجسم بیشتر صفحه آخر، عکس شخصیت 44در . رسد می

 معرفی خاطره نگار -1

استان  های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کارشناس مسئول آفرینشهمدان، 4941زاده متولد بهناز ضرابی

ی برگزیده در بخش تصویرگر)گنجشک سبز و آبیو،سیب آرزد، آن روز سه شنبه بو: های ب با عنوانکتا نه جلددارای .همدان است

 .ادختر شینوآخرین تکه نان ،اسم عروسکی،مرغ شل،سالگی 3بابای ،آدم برفی، (4943مقدس  عکتاب سال دفا

 :خاطره و خاطره نگاری -9

هایی از وقایع، حوادث، برخوردها، گفت و گوها، بیان نظرات و در یک  روایت یک، چند یا انبوه یادمانده: خاطره عبارت است از

 (.4:411، ج 4943یاحسینی،)طور مستقیم و غیرمستقیم ذهنی احساسی به یادمانده به کالم هرگونه تصویر

: نگاری را در نگارش و مدون کردن مطالب رعایت کند مصاحبه کننده و تدوین کننده خاطرات باید سه ویژگی اساسی خاطره»

لیق را برای نوشتۀ خود برگزیند قطعا اولین گام را ای موضوعی جذاب و پر از تع اگر نویسنده. موضوع؛ استناد وقایع؛ نثر خاص خاطره

، ج 4943خسروی،)«دهنده باشد و خواننده را به ادامۀ مطالعه ترغیب کند خاطره بایستی تکان. برای جذب مخاطب برداشته است

4:424.) 
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های موضوع  گیاز ویژ. در این پژوهش سه ویژگی اساسی خاطره و نگارش خاطره در کتاب دختر شینا بررسی و بیان شد

خاطره باید دارای استناد همچون عکس، . پروا است دهنده و بی گرا و بیان حقایق تکان تکلف، واقع خاطره، داشتن روایتی صادقانه، بی

 .نامه، نام اشخاص، زمان و مکان دقیق و توصیف دقیق حاالت باشد

از دیگر .های ادبی زیرکانه و مالیم است با آرایه نگاری از جز به کل همراه شروع خاطره. نثر خاص خاطره، نثر ساده است

نگاری باید فصاحت و  در خاطره. ها است های نثر خاطره دارا بودن طنزی هوشمندانه همراه با فضاسازی و توصیف عینی صحنه ویژگی

 .گویی پرهیز شود بالغت الزم را داشت در حالی که از کلی

 :موضوع  9-4

 :اقعگراتکلّف و و روایتی صادقانه، بی

ها را داد  جلوی اتاقمان که رسیدیم، صمد یکی از ساک. شانه به شانۀ هم تا حیاط آمدیم. یادمان رفته بود به هم سالم بدهیم»

 (66:4931دختر شینا،)«ببرش اتاق خودمان. این را برای تو آوردم: گفت. دستم

آن روز خیلی دلم برایت تنگ ! ها را خریدم این پارچهاگر بدانی چه حالی  داشتم وقتی : از خوشحالی از جا بلند شد و گفت»

خیال همه  خواستم کارم را ول کنم و بی قدر دلتنگت بودم که می آن روز آن. ها را با یک عشق و عالقۀ دیگری خریدم این. شده بود

 (.64:همان)«چیز شوم و بیایم پیشت

شود،  اگر تو دلت فقط برای من تنگ می! انصاف بی! ؟شود فکر کردی من دلم برای تو تنگ نمی: هایش سرخ شد گفت چشم»

 (.46:همان)«صورتم خیس خیس بود. خم شد و صورتم را بوسید. شود من دلم برای دو نفر تنگ می

در را که باز کرد برود، چشمکی زد و . شوم آقایم که تنگ شده؛ اما اگر ظهرها بیایی، کمتر دلتنگ می دلم برای حاج: گفتم»

 (.443:همان)«ها شوی باز داری لوس می! مقدم خان: گفت

 :پروا دهنده و بی بیان حقایق تکان

ستار هدفش را مشخص کرده و تا آخر راه، بر روی هدفش پافشاری  حاج. شود نگار نگاشته می دهنده توسط خاطره حقایق تکان

 :زندگی خود قرار داده استای که به همسر و فرزندان دارد، پیروی از امام را سرلوحۀ  با تمام عالقه. کند می

اگر . به هر جهت، آنجا خیلی بیشتر به من نیاز دارند. نه، خدا نکند: گفت[ صمد. ]شاید جنگ دو سه سالی طول بکشد: گفتم»

 (.423:همان)«آمدم ها نبود، این چند روز هم نمی به خاطر تو و بچه

 :گردد های درب و داغان برمی حاال بعد از چهارماه با پوتین

های درب و داغان و  پوتین. ها را دویدم پله. کرد ها بازی می مان بود و داشت با آن یک نفر خانه. آمد ها می دای خندۀ بچهص»

یک لحظه نگاهمان در هم گره خورد و بدون اینکه . صمد بود. در را که باز کردم، سرجایم میخکوب شدم. ای پشت در بود کهنه

 (.441- 493:همان)«دیدم دیگر را می بعد از چهارماه داشتیم دوباره یک. نگاه کردیمای به هم  چیزی بگوییم چند ثانیه

 :گذرد، ولی خانواده حتی کوچکترین خبری از صمد ندارند چهل روز از تولد سومین فرزندش می

ی هر کسی که برا. اما همۀ ما نگران صمد بودیم. تازه یاد گرفته بود بخندد. مهدی شده بود یک بچۀ تپل مپل چهل روزه»

گفتند صمد درگیر  می. اش با خبر شویم زدیم ممکن است با او در ارتباط باشد، پیغام فرستاده بودیم تا شاید از سالمتی حدس می

 (.439: همان)«همین. عملیات است
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چکار اگر پایت عفونت کند »گوید  شود و می خیر به دلیل زخمی بودن همسرش مانع از حضور او در جبهه می وقتی قدم

 :شنود اینگونه پاسخ می« کنیم

 (.469:همان)«فدای سر امام. اندازیمش دور می. کنیم قطعش می! هیچ، چه کار داریم بکنیم؟»

 : گوید گونه، برای همسرش از شهادت می پروا، این برد و بی اش را به خط مقدم می ستار خانواده های فصل شانزدهم حاج از نیمه

 (.443:همان)«مهدی باید بداند پدرش چطوری و کجا شهید شده. جنگد بابایشان کجا میها ببینند  خواهم بچه می»

 :شود حاال دیگر پادگان ابوذر نیز بمباران می

تا خط : ها گفت یکی از خانم. ما نگران مردها بودیم. کردند ها گریه می بچه. بوی تند باروت و خاک، سالن را پر کرده بود»

 (.431: همان)«شویم ادگان سقوط کند، ما اسیر میاگر پ. خیلی فاصله نداریم

 :گوید های ستار در هنگام شهادتش می راوی از سن بچه

لیال تازه شش ماهش تمام . کرد ایستاده بود کنار ما و بهت زده مادرش را نگاه می. سمیه دو ساله بود؛ هم سن سمیه من»

 (.246: همان)«شده بود

 :مسر ستارهای صدیقه، ه قراری از بی        

گویند  می! هایش را چی بدهم؟ من جواب بچه. مگر تو فرمانده ستار نبودی! آقا صمد: کرد زد و التماس می صدیقه ضجه می»

 (.246: همان)«عمو چرا مواظب بابامان نبودی؟

 :های خود و لحظۀ وداع با همسرش و حال از بیقراری       

ها از فردا بهانه  این. هایم را بیاورید بچه: گفتم. ن لباس شبز و قشنگبردندش؛ بدون غسل و کفن، با هما داشتند می»

 (.214: همان)«گردد بگذارید ببینند بابایشان رفته و دیگر برنمی. خواهند گیرند و بابایشان را از من می می

 :استنادات وقایع  9-1

 :مستنداتی همچون عکس

صمد عکس بزرگی از خودش را چسبانده بود توی در داخلی چمدان . دیمدر اتاق را از تو چفت کردیم و در چمدان را باز کر»

 (.99: همان)«کاری کرده بود و دور تا دورش را چسب

آمده است؛ همچنین عکسی از حاج اقا، شینا، لبخند  234استناد عکسی که صمد در داخل چمدان چسبانده است در صفحه 

 .پنج بچه قد و نیم قد و آخرین عکس قدم در صفحات پایانی کتاب آمده استذهاب،  ستار، حضور او در جبهه، سفر به سرپل حاج

 : نمایی از طریق ذکر نام اشخاص مستندسازی و واقع

. شهری بودیم آقا سمواتی هم بودند که هم ها، همسر آقای همدانی و بشیری و حاج بین همسایه»:استناد به نام اشخاص حقیقی

 (.444: همان)«ده بودیم که برای من بعد از گذراندن آن همه سختی جالب بودای آغاز کر در پادگان زندگی تازه

 :ذکر دقیق زمان و مکان
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 .(222: همان)«از صبح چهارم دی ماه توی کشتی بودیم؛ بدون آب و غذا»: استناد به زمان

ن وقت دمق مرکز بخش آ. صبح زود آماده شدیم برای جاری کردن خطبه عقد به دمق برویم. بود 4936دوازدهم آذر ماه »

 (.64: همان)«روزهای آخر اسفند بود. شد زمستان هم داشت تمام می»(. 49: همان)«بود

 (.433: همان)«بود 4964اواخر خرداد ماه»

 :دقّت در توصیفگری        

. خانه را پر کرده بودعمانی  بوی آبگوشت لیمو. غذا هم آماده بود. همۀ کارهایم را انجام داده بودم. ساعت دوازده و نیم بود»

سیر . کمی آبگوشت تریت کردم و بهشان دادم. ها گرسنه بودند بچه. ماست و ترشی و سبزی را توی سفره چیدم. سفره را باز کردم

 (.494: همان)«هایشان شدند بازی شدند، رفتند گوشۀ اتاق و سرگرم بازی با اسباب

ها؛ جلوی در  پله دستشویی بیرون بود سر راه. کوچک و آشپزخانهدو تا اتاق خواب داشت و یک هال . خانۀ قشنگی بود»

 (.436: همان)«.اما حمام توی هال بود. ورودی

های نظامی و  ماشین. شد ها بیشتر می رفتیم، تانک طور که جلو می همان»:شود خیر توصیف می فضای جبهه از منظر قدم

صدای انفجار . گشت زد و برمی ها حرف می رفت توی سنگرها با رزمنده می. شد صمد پیاده می. سنگرهای کنار هم برایمان جالب بود

: ها و خاکریزهایی را نشانمان داد و گفت صمد ما را پشت دوربینی برد و تپه. یک بار ایستادیم. رسید از دور و نزدیک به گوش می

 (.446: مانه)«هاست ها و سنگرهای عراقی بینید، تانک ها را می آن تانک. آنجا خط دشمن است

 :نثر خاص خاطره  9-9

 :به کاربردن آرایه های ادبی زیرکانه و مالیم          

ها توانسته  بخشی به اشیا و تمثیل در خاطرات و به دور از خودنمایی آرایه های تشبیه، کنایه، جان به کار بردن زیرکانۀ آرایه

 .تر نماید دلپذیری خاطرات را افزون

های  ها جوانه زده بودند و برگ درخت. باغچه سرسبز و قشنگ شده بود. جا به سرم زد بروم آن. الو بودباغچه پر از درخت آلب»

 (.21: همان)«درخشید کوچکشان زیر آفتاب دلچسب بهاری می

انگار خدا از آن باال هر چه رنگ سبز داشت، . داد فروردین تمام شده بود، اردیبهشت آمده بود و هوا بوی شکوفه و گل می»

 (.66: همان)«های قایش ریخته بود روی زمین

وسایل را که چیدم، خانه شد مثل . تر، دل بازتر و باصفاتر بود هایی که تا به حال دیده بودم، قشنگ به نظرم از همۀ خانه»

 (.11: همان)«ماه

هایی که دور و  خش خش برگصدای . برد های باقیمانده را به اطراف می کشید و برگ زوزه می. ها افتاده بود باد الی درخت»

 (.494: همان)«انداخت برمان بودند، آدم را به وحشت می

 (.434: همان)«اشک از چشمانم سرازی شده بود. پیچید صدای زالل اذان مغرب توی شهر می»

پا به پایم گریه ها تا صبح مثل پروانه دورم چرخیدند و  همسایه. از درون مثل یک پاره آتش بودم و از بیرون تنم یخ کرده بود»

 (.243: همان)«.کردند
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 طنزی هوشمندانه

فقط : خدیجه خندید و گفت. کچل است. آید به خدیجه گفتم از او خوشم نمی. صمد بعد از اینکه چایش را خورد، رفت»

خیلی حرف گفتم . آید اش تمام شود، کاکلش در می چند ماه دیگر که سربازی. مثل اینکه سرباز است! مشکلت این است دیوانه؟

اش  صبر کن تو که از الکت درآیی و رودربایستی را کنار بگذاری، بیچاره. این هم چاره دارد: خدیجه باز خندید و گفت. زند می

 (.94-91: همان)«کنی؛ دیگر اجازه حرف زدن ندارد می

 (.421: همان)«ای شتهواقعا که از جنگ برگ: به خنده گفتم. هر چه بود خورد. کم کم اشتهایش سر جایش آمد»       

 (.216: همان)«بال نباشد ای بی هیچ خانهۀ ال. گویند زن بالست می: صمد بین من و مادرش نشست و در گوشم گفت»

 :فضاسازی خاطره همراه با واقعیت

: رسد می نویسی تبحر دارد، به اوج نگار که در داستان های خاطرات با فضاسازی ماهرانۀ یک خاطره ها و خوشی واقعیات، سختی

وظیفۀ من این بود قبل از او بیدار بشوم و . شد نان بپزد صبح زود بلند می. یک ماه بعد، مادرشوهرم دوباره به اوضاع اولش برگشت»

شدم، قبل از هر چیز گوشۀ  خاطر هر صبح، تا از خواب بیدار می به همین. بروم تنور را روشن کنم تا هنگام نان پختن کمکش باشم

شدم و  گذاشتیم،پای دیوار بود، خوشحال می ای که بعد از روشن شدن تنور روی دودکش تنور می اگر لوله. زدم را کنار میپردۀ اتاقم 

 (.61: همان)«وامصیبتا بود. گرفتم فهمیدم هنوز مادرشوهرم بیدار نشده، اما اگر دودکش روی تنور بود، عزا می می

گوید به نحوی که بعد از چندین سال، با خوانش  روس و مادر شوهر میهنگامی که نویسنده  با ظرافت خاصی از رابطه ع

ها  از دفاع مردمی و بمباران شهرها و لرزش خانه. ها به هم نخورد، حاال وارد فضای جنگ شده است دوبارۀ خاطره، روابط آن

کردند،  دهای هوایی که شروع به کار میپدافن. جا مستقر بودند تپۀ مصلی روبروی خانۀ ما بود و پدافندهای هوایی هم آن»:گوید می

ها را  کرد موقع وضعیت قرمز بچه خانه اصرار می صاحب.شد شد، از آتشش خانه روشن می ها که شلیک می گلوله. لرزید خانه ما می

 (.494: همان)«بردارم و بروم پایین؛ اما کار یک روز و دو روز نبود

شنود، مسئله دفاع مقدس، محور خاطره قرار  ستار را برای خرید عید می اجخیر جواب منفی ح در حالی که قدم 446در صفحه 

یک سری بلند شو . این را قبول کن ما حاال حاالها عید نداریم. به خدا سخت است. درکم کن. از من ناراحت نشو! جان قدم»:گیرد می

ها هم دلشان  آن! اند؟ ها خانه و زندگی نداشته نمگر آ. کنند زده با چه سختی زندگی می برو خیابان کاشانی ببین این مردم جنگ

 .«شان و درست و حسابی زندگی کنند خواهد برگردند شهرشان سرخانه و زندگی می

بیشتر به روستایی . کردم سرپل ذهاب آن چیزی نبود که فکر می»:گوید همراه با خاطره از وضعیت شهر سرپل ذهاب می

هایی که از موج انفجار باد کرده  کرکره. ها پایین بودند ای نداشت یا اگر داشت، اغلب کرکره مغازه. هایی ویران ماند؛ با خانه مخروبه می

اندازها، سرمان محکم به سقف  ها کنده شده و توی دست آسفالت. ها به تلی از خاک تبدیل شده بودند خیابان. یا سوراخ شده بودند

 (.444: همان)«خورد ماشین می

 :ها توصیف عینی صحنه

حاال : گفت. رفتم سنجاق را روی شعلۀ گاز گرفتم تا حسابی سرخ شد. بلند شدم. خیلی درد دارد. برو تو را به خدا! قدم: گفت»

بگیر، من : سنجاق را به پوستش نزدیک کردم؛ اما دلم نیامد، گفتم. بزن زیر آن سیاهی، سنجاق را بینداز زیرش و آن را بکش بیرون

 (.461: همان)«رخودت درش بیاو. توانم نمی

اگر . چادرت را هم در آور. این را بپوش: اورکتی به من داد و گفت. بعد از اینکه از پادگان خارج شدیم، صمد نگه داشت»

 (.446: همان)«بندد دشمن ببیند یک زن توی منطقه است، اینجا را به آتش می
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 :فصاحت و بالغت

مهدی . کردند ها توی اتاق آمده بودند و با سر و صدا بازی می بچه .وری روی دست راستش خوابید یک. کمکش کردم بخوابد»

انگار . به همین زودی خوابش برده بود؛ راحت و آسوده. به صمد نگاه کردم. انگار گرسنه بود. کرد از خواب بیدار شده بود و گریه می

 (.464: همان)«صد سال است نخوابیده

کرد و عذابش برای  ماند، سقف چکه می برف اگر روی بام می. م، باید تمامش کنما با خودم گفتم نیمی از بام را پارو کرده»

هایم را که یخ کرده بود، جلوی دهانم  ایستادم، دست میۀ گا. شد دادم، قسمتی از بام تمیز می هر بار پارو را به جلو هل می. خودم بود

د تنم گرم و داغ شده بود، اما صورت و نوک دماغم از سرما گز گز هر چن. رفت بخار دهانم لوله لوله باال می. گرفتم تا گرم شوم می

شد که یک دفعه کمرم تیر کشید، داغ شد و احساس کردم چیزی مثل بند، توی دلم پاره  دیگر داشت پشت بام تمیز می. کرد می

 (.411: همان)«شد

 :گویی پرهیز از کلی

 ها  آن. ها دادیم به بچه ها را می شنیدیم، قابلمه شین را میوقتی صدای بوق ما. آورد ناهار را سربازی با ماشین می»

تر یا  ای مخصوص داشت؛ قابلمۀ دونفره، چهارنفره، کم اش قابلمه هر کس به تعداد خانواده. گرفتند هم ناهار را تحویل می

 (.444: همان)«تر بیش

را که همسرش انتخاب ۀ شود و را مسو میخیر با دیدن اوضاع جبهه و شرایط سخت همسرش با او ه در فصل شانزدهم قدم

کردم  فکر می. شد یک لحظه چهرۀ آن نوجوان از ذهنم پاک نمی. زد هایم در آن تاریکی دو دو می چشم»:پیماید کرده است با او می

ای دیگر ه گردان. گذرانند اصال آن سیصد نفر دیگر توی آن دره سرد بدون غذا چطور شب را می. کند چه کار می! االن کجاست؟

 (.433: همان)«!مجروحین، شهدا! چه؟

 :گیری نتیجه

ای  های مختلف، سابقه ها و قالب نگاری با شیوه خاطره. باشد خاطره، از جمله مواد و مصالح مورخ در تحقیق تاریخی می -4

عهد  نگاری دوره معاصر است که از های جدید تاریخ از سبک ؛ همچنینطوالنی در تاریخ فرهنگ و ادب ایران دارد

 .نویسی خود او از سفرهایش و بعضی از شاهزادگان و بزرگان مرسوم شد ناصرالدین شاه قاجار با خاطره

و خاطرات دوران هشت سالۀ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران باید ۀ با توجه به استقبال جامعۀ کنونی از تاریخ شفا  -2

 . رای برخی انتشارات پیش نرودهوشیار باشیم که این خاطرات به سوی صنعتی شدن و کسب درآمد ب

در این میان، برخی، عنوان تاریخ  .روند زیرمجموعه تاریخ هستند و مواد خام برای مورخان به شمار می، خاطراتاین 

بنابراین، شناخت خاطره به منظور بررسی تطبیقی و مقایسه تحلیلی . نمایند شفاهی را بر انواعی از خاطرات نیز اطالق می

 .ت دارداین دو، ضرور

نگاری بهناز  ستار ابراهیمی هژیر با خاطره خیر محمدی کنعان همسر شهید حاج کتاب دختر شینا خاطرات قدم  -9

شود و  از کودکی راوی شروع می. صفحه است 269کتاب دارای . به چاپ رسید 4931زاده در قطع رقعی در سال  ضرابی

 .رسد با شهادت همسر راوی به پایان می

: نگاری را در نگارش و مدون کردن مطالب رعایت کند کنندۀ خاطرات باید سه ویژگی اساسی خاطره دوینگر و ت مصاحبه  -4

 .موضوع، استناد وقایع، نثر خاص خاطره

 .بررسی و بیان شد« دختر شینا»در این پژوهش سه ویژگی اساسی خاطره و نگارش خاطره در کتاب   -3
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پروا  دهنده و بی گرا و بیان حقایق تکان تکلف، واقع ن روایتی صادقانه، بیهای موضوع خاطره در دختر شینا، داشت از ویژگی -6

 .خاطره باید دارای استناد همچون عکس، نامه، نام اشخاص، زمان و مکان دقیق و توصیف دقیق حاالت باشد. است

ادبی زیرکانه و مالیم  های نگاری از جز به کل همراه با آرایه شروع خاطره. نثر خاص خاطرۀ دختر شینا، نثر ساده است  -1

 . است

ها  های نثر خاطرۀ دختر شینا، دارا بودن طنزی هوشمندانه همراه با فضاسازی و توصیف عینی صحنه از دیگر ویژگی  -4

 .خاطرات، فصاحت و بالغت الزم را دارا هستند در حالی که از کلی گویی پرهیز شده است. است

 :هانوشت پی

هاى  در دانشگاه وین به تحصیل در رشته 4364تا  4361وی از . در وین به دنیا آمد .م4344شناس اتریشى، در  اسالم -4

ی 4364هاى  در طى سال. هاى اسالوى پرداخت شناسى اجتماعى و پژوهش شناسى، مطالعات عربى و ترکى، مردم شناسى، اسالم ایران

شهیدى، . عفر محجوب، مجتبى مینوى، ذبیح اهلل صفا، مبه تهران آمد و در دانشگاه تهران به شاگردى نزد ایرج افشار،ج .م4363

او  ۀعنوان رسال. دریافت کرد Friburgاستادی خود را از دانشگاه فرایبورگ  ۀدرج .م4311در .منوچهر ستوده و دیگران پرداخت

فسور فراگنر از آوریل پر. بود« هاى خاطرات فارسى به عنوان منبعى براى اوایل تاریخ معاصرایران کتاب» ،براى کسب این درجه

تحقیقى و شش کتاب منتشر  ۀاز وی تاکنون حدود هشتاد مقال. شناسى فرهنگستان علوم اتریش است ایران ۀمدیر مؤسس .م2119

 . است شده

 تئودور آدورنوو  ماکس هورکهایمراست نوشتۀ ، کتابی(Dialektik der Aufklärung: آلمانیبه ) دیالکتیک روشنگری -2

پردازد  می ای اجتماعی رواناست که به بررسی وضع  نظریۀ انتقادیترین اثر در حوزۀ  این کتاب مهم. منتشر شد .م4341که در سال 

با برگردان فارسی مراد فرهادپور و امید مهرگان در .ش4949این اثر در سال .داند می روشنگریآن را شکستِ  مکتب فرانکفورتکه 

 .است منتشر شده گام نوانتشارات 

 :منابع

 .دنیای کتاب: به کوشش محمد گلبن. سفرنامه میرزا ابوالحسن خان شیرازی به روسیه(.4969.)ایلچی، ابوالحسن -4

 .سورۀ مهر: تهران. چاپ اوّل. گزیدة شعر جنگ و دفاع مقدّس (.4944. )حسینی، سید حسن -2

 .سوره مهر: تهران. نادختر شی(. 4931.)زاده، بهناز ضرّابی -9

 .فرهنگی -شرکت انتشارات علمی :تهران. ترجمه مجید جلیلوند. خاطرات نویسی ایرانیان(. 4911.)فراگنر، برت -4

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی : تهران. 44الی  63، ص94-93فصلنامه تاریخ روابط خارجی شماره (. 4944.)گلبن، محمد -3

 .وزارت امور خارجه

. بررسی ادبیات دفاع مقدس، مجموعه مقاالت و نشست ها: مقوله ها و مقاله ها(. 4943.)حمدقاسمفروغی جهرمی، م -6

 بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس: خانه کتاب: تهران

: ها ها و مقاله مقوله.  «سالۀ ایران و عراق جنگ هشتۀ ضرورت پرداختن به تاریخ شفا»(. 4943.)یاحسینی، سیدقاسم -1
 . های دفاع مقدّس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش: تهران. ها بیات دفاع مقدس، مجموعه مقاالت و نشستبررسی اد

: نامۀ تاریخ شفاهی هفته. «شماره کصدی بهة نگا وة شفا خیتار» نامه هفته(. 4934) .______ -4

http://www.oral-history.ir. 

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D9%86%D9%88_(%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA)
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 ها در مثنوی معنوی های توصیف غیرمستقیم شخصیّت شیوه
 رادعلی واعظی م

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

 محمد بهنام فر 

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

 مسلم قوی 

 ارشد زبان و ادبیات فارسی  کارشناس

 چکیده

شوند و از  می لیم متوسّها به توصیف غیر مستق نویسنده رویم، ست که هر چه در تاریخ داستان نویسی جلوتر میا ت اینواقعیّ

توصیفی دقیق از هر کدام از های غیرمستقیم  و با شیوهتوانسته با مهارت کافی مولوی  .گیرند توصیف مستقیم معموالً فاصله می

های غیرمستقیمی که مولوی در  این مقاله بر آن است تا شیوه .های داستان در پیش چشمان مخاطب به تصویر بکشد شخصیت

جهان داستانی مثنوی مملو از  .تحلیل محتوا بررسی نمایدۀ ها  به کاربرده است را به شیو ها در داستان توصیف شخصیت

ها و  ها، دیدگاه گزیند و آنان را آگاهانه در راستای اندیشه هایی است که موالنا از طبقات و اقشار مختلف اجتماعی برمی تشخصیّ

هایش  های جهان قصه تهای روانی ی طبقاتی شخصیّ موالنا هوشمندانه خصلت. دهد اعتقادات حکمی، عرفانی و فلسفی خود قرار می

ملّای روم با استفاده از  .نمایند ها نقش خود را ایفا می ها و ویژگی های داستانی نیز متناسب با آن خصلت تکند و شخصیّ را لحاظ می

با او  .پردازد ها می به طور غیرمستقیم به توصیف شخصیّت  و نام و عنوان جریان سیّال ذهن، گفتگو،جدال،روایت چند آوا،التفات

ها به خواننده کمک ها به شناخت بهتر آنها و حتی درک بهتر پیام داستانها در توصیف غیرمستقیم شخصیتاستفاده از این شیوه

  .کند های غیرمستقیم،گفتگو بیشترین نقش را بازی می در مورد انواع شیوه.ای کرده استارزنده

 .ها پردازی،توصیف غیرمستقیم شخصیت مثنوی،مولوی،شخصیّت: ها کلیدواژه

 مقدمه

شخصیّت،رکن اساسی آثار داستانی در دنیای ادبیّات است و اهمیّت فراوانی دارد؛ تا آنجا که بسیاری از خوانندگان آثار ادبیی،  

ها با دقّت و خالقیّت بیشتری خلق و پرداخته شوند، در طول  هر قدر این شخصیّت. آورند هایشان به یاد می این آثار را با نام شخصیّت

 .شوند زمان و در اذهان مخاطبان از جاودانگی بیشتری برخوردار می

ها در چارچوب کلی بر عناصر مشترکی تکییه دارنید،    ها صورت گرفته است که اغلب آن در ادبیّات تعاریف فراوانی از شخصیّت

عمیل   اخالقی او،در فردی است که کیفیت روانی و ،نمایشی روایتی یا شخصیت دراثر»:توان گفتشاید در یک تعریف ساده و جامع ب

 (.44-4916،49: میرصادقی) «.وجود داشته باشد کند می و گوید آنچه می و او

 های داستان را خوب به خواننده بشناساند باید او رانسیبت بیه خصوصییّات ظیاهری و     یک داستان نویس برای آنکه شخصیّت

: 63عابیدی، )گوینید  میی  این عمل را شخصیّت پیردازی .آگاه سازد -آید تاحدی که به کار داستان می -های داستانش  اخالقی شخصیّت

4914.) 

ۀ در شییو .هیا وجیود دارد   در توصیف شخصییت ( مستقیم و غیر مستقیم)مستقیم،غیرمستقیم و تلفیقی  به طور کلی سه شیوه

کیه   یید گوبدون عملکرد یا رفتار شخصیّت و تحلیل و تجزیه یا شرح احیوال او میی  ؛کلی و سریع،های واضحنشانه نویسنده بامستقیم 

کنند یا فضیاهایی را تصیویر    ها را به گفت وگو و عمل وادار می شخصیت غیرمستقیم نویسندهۀ در شیو .شخصیّت چه طور آدمی است

العیات داسیتان نبایید    در دادن اطّ نویسنده.و موضوع را درک کند ها وضع رفتارها و حرف ،کنند تا خواننده خود از خالل تصویرها می
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ۀ شیو .نمایدکه او خودش موضوع را کشف  دهای به خواننده منتقل کن هالعات را به گون، یعنی باید اطّدت کشف را از خواننده بگیرلذّ

ای از دو شییوه بیه شخصییّت     شیوه بیا آمییزه  شود در این  نامیده می( مستقیم و غیر مستقیم)تلفیقی ۀ سومی نیز وجود دارد که شیو

 .های غیرمستقیم در مثنوی پرداخته شده است که در این مقاله به بررسی انواع شیوه.پردازند پردازی می

 ضرورت تحقیق

پییرداختن بییه یکییی از عناصییر اصییلی داسییتان یعنییی شخصیییّت و  .داردۀ پییردازی در مثنییوی جایگییاه درخییور توجّیی  داسییتان

ۀ ها درمثنیوی، توجّی   های اصلی توصیف شخصیّت از مشخصه.کند های مهم هنری مثنوی را تبیین می یکی از جاذبهپردازی،  شخصیّت

های باطنی یک شخصیّت را در ضیمن   های ظاهری بلکه خصلت او نه تنها ویژگی.مولوی به تمامی ابعاد شخصیّتی یک شخصیّت است

ای که مخاطب در انتهای داستان به  گذارد به  گونه وی تاثیرگذار به نمایش  میداستان همراه با حفظ بار عاطفی و القای معانی به نح

های داستانی درمثنوی،بیه مخاطبیان    بررسی شخصیّت. رسد های داستان می کننده در مورد هر کدام از شخصیّت بندی قانع یک جمع

هیا و تصیویرپردازی    تعلیمیی بیا اهمّیّیت توصییف    دهد تا عالوه بر شناخت محتوا و مضمون داسیتان هیای ایین اثیر      این امکان را می

تیری بیا مثنیوی     ها دریابند؛و ارتبیاط شایسیته و بایسیته    ها آشنا شوند و تاثیر آنها را در جذّاب نمودن و درک عمیق حکایت شخصیّت

 .ها یک ضرورت است مولوی برقرار سازند و مطالعه این عنصر یعنی چگونگی توصیف شخصیّت

 پیشینه تحقیق

هیای توصییف    ها گاه به شییوه  ن درباره موضوع انتخاب شده پژوهش مستقلی صورت نگرفته است و تنها در برخی کتابتا کنو

نظیر ادبیات داستانی، عناصر داستانی و راهنمای داستان نویسی از جمیال مییر صیادقی کیه     .ها اشاره شده است در داستان  شخصیّت

هیای داسیتان نویسیی هسیتند و همچنیین بیه بررسیی برخیی از          صر داستان و شییوه ها و عنا های با ارزشی در بررسی داستان کتاب

پلی به سوی داسیتان   های هنر داستان نویسی از ابراهیم یونسی، در کتاب. ها پرداخته است ها در داستان های توصیف شخصیّت شیوه

هیای   بیه طیور کلیی در بیاب شییوه      للهیاناز حمید عبیدا  داستان معاصر شخصیّت وشخصیّت پردازی در از داریوش عابدی و نویسی

ای بیا   هیای توصییف مسیتقیم در مقالیه     شییوه  ،تیر و در مثنیوی   به صورت خاص .ها در داستان پرداخته شده است توصیف شخصیّت

آفتیاب از  ۀ یی  در کتاب سا. از علیرضا شوهانی بررسی شده است «شخصیّت پردازی مولوی درمثنوی معنوی داستان پردازی و»عنوان

های امروزی داستان نویسی مورد بررسیی قیرار    شیوهپردازی موالنا و  داستانها و همچنین  پورنامداریان،توصیف اوصاف شخصیّت تقی

قصیه  ۀ کوب در برخی از آثار خود همچون سرّنی و با کاروان حلّیه بیه بررسیی سیبک و شییو      همچنین عبدالحسین زرین.گرفته است

 .صورت نگرفته است های توصیف غیر مستقیم در مثنوی شیوه مبحثی در مورد بررسی.استسرایی مولوی در مثنوی اشاراتی کرده 

 .های توصیف غیرمستقیم شخصیت ها در دفتر اول و دوم مثنوی پرداخته شده است در این مقاله به بررسی شیوه

 های توصیف  غیر مستقیم در مثنوی انواع شیوه

های قرن هفتم،امروزه البته با  روش. استۀ قابل توجّۀ شویم که پدید مواجه میهای غیرمستقیم توصیف  با شیوهۀ در مثنوی گا

 .گیردمیمورد بررسی قرار  شدهها  تتوصیف شخصیّمنجر به  که ی راغیر مستقیم های در ادامه شیوه. اند تغییراتی کلی هنوز متداول

 گفتگو -4

همان .دبر می کند و عمل داستانی را به پیش معرفی می ها را گذارد و شخصیت را به نمایش میداستان این عنصر درونمایه 

شود  صحبت کردن،باعث می پس نهفته باشد هنرش و تا مرد سخن نگفته باشد،عیب :گفته استدر باب اوّل گلستان طور که سعدی 

   .که عیب و هنر فرد، نمایان شود
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دثی را که بر آنها گذشته است برای خواننده گفتگو ضمن آنکه زندگی شخصیت ها و حوا. در داستان هم همین طور است  

های داستان از جمله  های شخصیت و بسیاری از ویژگی ها، عادات، شرایط سنی، میزان سواد، فرهنگ روشن می کند، خصلت

یعنی نویسنده در عین بیان و خیلی چیزهای دیگر را نیز نشان می دهد های طبقاتی،اختصاصات نژادی،اختصاصات شغلی ویژگی

مکالماتی که بین شخصیت ها می گذرد، عالوه بر پیش بردن طرح داستان، باید به طور غیر مستقیم، خصوصیات اخالقی آنها را نیز 

 .معرفی کند

ها  او با گفتگو به طور غیرمستقیم به توصیف و معرفی شخصیّت. گفتگو از مهمترین ابزار توصیف در دست موالناست

شود که  ،تنها گفتگوهایی میان آنها رد و بدل می«خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان»یتبه طور مثال در حکا.پردازد می

 .گذارد این گفتگوها به طور غیرمستقیم توصیفی از محتسب و مست را برای خواننده به نمایش می

 :گوید زند و می ب او را صدا میمحتس.شود رو می های شبی،با مردی مست که کنار دیواری خوابیده بود روبه نیمهداروغه در 

 مسیییییتی چییییییه خوردسیییییتی بگییییییو  ۀ گفیییییت  
 

 گفیییت ازیییین خیییوردم کیییه هسیییت انیییدر سیییبو    
 

 گفییییت آخییییر در سییییبو واگییییو کییییه چیسییییت     
 

 ام گفیییت ایییین خفیسیییت  گفیییت از آنیییک خیییورده 
 

 ای آن چیسییییییت آن  گفییییییت آنییییییچ خییییییورده  
 

 گفییییییت آنییییییک در سییییییبو مخفیسییییییت آن   
 

 شیییید ایییییین سییییؤال و اییییین جیییییواب    دور مییییی 
 

 تسییییب انییییدر خییییالب مانیییید چییییون خییییر مح 
 

 گفیییییییت او را محتسیییییییب هیییییییین آه کییییییین  
 

 مسییییییت هوهییییییو کییییییرد هنگییییییام سییییییخن 
 

 کنیییییی گفیییییت گفیییییتم آه کییییین هیییییو میییییی   
 

 گفییییت میییین شییییاد و تییییو از غییییم منحنییییی     
 

 آه از درد و غییییییییییییییییم و بیدادیسییییییییییییییییت
 

 خیییییوران از شادیسیییییت  هیییییوی هیییییوی میییییی 
 

 محتسییییب گفیییییت ایییییین نیییییدانم خییییییز خییییییز 
 

 معرفیییییت متیییییراش و بگیییییذار ایییییین سیییییتیز   
 

 میییییین از کجییییییا  گفییییییت رو تییییییو از کجییییییا  
 

 ...گفیییییت مسیییییتی خییییییز تیییییا زنیییییدان بییییییا 
 

 2/31-2944 

در واقع موالنا با این روش، درونیات و رفتار متناسب با شخصیّت مورد نظر خود را در قالب گفتگوها با بیانی نمایشی به 

توضیحات یا اطالعاتی ۀ ارائ از گفتگو فقط برای».کند های خود تاکید می دهد و با این کار بر واقعی بودن شخصیت مخاطب نشان می

 «.کند کنند، بلکه به کارگیری گفتگو دائما بر واقعی بودن شخصیت تاکید می برد استفاده نمی که وضعیت روابط داستان را پیش می

ظاهری گفتگو و هم از فحوای ۀ درگفتگوی داستان مست و محتسب، هم از لحن سخن محتسب، یعنی پوست. (411: 4942،بیشاب)

های شخصیتی او پی برد؛چنانکه لحن او غالبا درشت و محکم و جدی است و این به مقتضای شغل او  توان به برخی ویژگی یکالم م

 .توان دید در فحوای کالمش نیز اغلب تندی و استبداد و خودرایی را می. گردد و جایگاه داروغه برمی

فقیر و شاکر است که خواننده او را با گفتگوهایی که در  در داستان خلیفه و اعرابی؛مرد اعرابی یک شخصیّت ساده زیست و

شناسد و موالنا اینگونه به طور غیرمستقیم توصیفی از مرد عرب را برای خواننده به نمایش  گیرد می خالل داستان صورت می

 :گوید در قسمتی از داستان مرد اعرابی به زن خود می.گذاشته است

 شوی گفتش چند جویی دخل و کشت
 

 تر گذشت چه ماند از عمر افزون خود
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 عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد
 

 زانک هر دو همچو سیلی بگذرد
 

 رو خواه صاف و خواه سیل تیره
 

 پاید دمی از وی مگو چون نمی
 

 اندرین عالم هزاران جانور
 

 عیش بی زیر و زبر زید خوش می
 

 گوید خدا را فاخته شکر می
 

 بر درخت و برگ شب نا ساخته
 

 گوید خدا را عندلیب حمد می

 

 کاعتماد رزق بر تست ای مجیب

 

4/39-2244

دهد که از این گفتگوها خواننده با تفکّرات ساده زیستی و قناعت  در خالل داستان دوباره مرد گفتگوهایی را با زن انجام می

مستقیم بپردازد متوجّه اوصاف شخصیّتی او  پیشگی او به طور غیر مستقیم و بدون این که موالنا یا شخصیّت دیگری به توصیف

  :شود می

 گفت ای زن تو زنی یا بوالحزن
 

 فقر فخر آمد مرا بر سر مزن
 

 مال و زر سر را بود همچون کاله
 

 کل بود او کز کله سازد پناه
 

 آنک زلف جعد و رعنا باشدش
 

 چون کالهش رفت خوشتر آیدش
 

 مرد حق باشد بمانند بصر
 

 ه پوشیده نظرپس برهنه به ک
 

 4/3-2942 

گوید که مقام و حقیقت درویشی از ظرف ذهن تو برترست و درویشان از بارگاه خداوند متعال  و در ادامه به زن این چنین می

 ....  آیدو خداوند عادل است و از عادل ستمگری برنمی.کنند روزی دریافت می

 کار درویشی ورای فهم تست
 

 سوی درویشی بمنگر سست سست
 

 ورای ملک و مال،درویشان هنکآز
 

 از ذوالجالل،روزیی دارند ژرف
 

 حق تعالی عادلست و عادالن
 

 دالن گری بر بی کی کنند استم
 

 آن یکی را نعمت و کاال دهند
 

 وین دگر را بر سر آتش نهند
 

 آتشش سوزا که دارد این گمان
 

 بر خدا و خالق هر دو جهان
 

 فقر فخری از گزافست و مجاز
 

 نه هزاران عز پنهانست و ناز
 

 از غضب بر من لقبها راندی
 

 یارگیر و مارگیرم خواندی
 

 گر بگیرم برکنم دندان مار
 

 تاش از سر کوفتن نبود ضرار
 

 زانک آن دندان عدو جان اوست
 

 کنم زین علم دوست من عدو را می
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 از طمع هرگز نخوانم من فسون
 

 ام من سرنگون این طمع را کرده
 

 اش هلل طمع من از خلق نیستح

 

 از قناعت در دل من عالمیست

 

4/62-2932

وگوها کامال شخصیّت مرد اعرابی را با توجّه به سبک و سیاق گفتگویی که با زنش دارد برای خواننده  موالنا از میان این گفت

اه مرد اعرابی اینگونه است که نباید به چشم شود که دیدگ در این گفتگو خواننده متوجّه می.گذارد به طوری ملموس به نمایش می

به حدیث معروفی که »گوید روزی همه موجودات در دست خداست و نیز خواری به درویشان و فقیران نگاه کرد،همچنین می

کند  اشاره می. (641: 4912،زمانی)«بالم مباهات و نازش من است و بدان میۀ فقر،مای»است ( ص)منسوب به حضرت ختمی مرتبت

 .شود آید و این به خوبی از گفتگوی او با همسرش دریافت می ارزش نمی و به طور کل، درویشی و فقر در نگاهش خوار و بی

و   پردازی نیز هست  برد، از ابزار مهم شخصیّت می  که عمل داستانی را در جهت معینی پیش نیا  بر   وگو در داستان عالوه گفت

های داستانی  ترین عاملی که شخصیّت مهم»  شک بی. دهد ها را نیز نشان می  روانی شخصیّت -وحیهای اخالقی و ر  و ویژگی  ذهنیت

 (.414:  4941احمد،  آل)» هاست های شخصیّتی آن ها با ویژگی های آن  دهد، سازگاری صحبت جلوه می  را واقعی

گفتگو به شخصیّت .کند ها را توصیف می شخصیّت توضیح روایی،.گو بخشی مهم برای پرداخت و تجسّم شخصیّت است و گفت»       

یعنی  ،های مثنوی موالنا با استفاده از این روش در داستان.(44: 4943،نوبل) «.دهد به او بعد و جوهر فردیت می.دهد جان می

 . کند ها، برخی وجوه شخصیّتی طرفین گفتگو را برای مخاطب خود آشکار می برقراری گفتگو میان شخصیّت

پردازی  در این گفتگوی دو طرفه،یک یا هر دو طرف مقابل با بیان عقاید،اعمال و اوصاف خویش،برای خود شخصیّتۀ گالبته ا

با قهرمان عرب در میدان نبرد مشاهده کرد؛آنجا که ( ع)توان در گفتگوی میان علی کنند که بهترین نمونه آن را می می

 :(33-4942: 34شوهانی،)فرماید می

 زنم پی حق میگفت من تیغ از 
 

 حقم نه مامور تنمۀ بند
 

 شیر حقم نیستم شیر هوا
 

 فعل من بر دین من باشد گوا
 

 ما رمیت اذ رمیتم در حراب
 

 من چو تیغم وان زننده آفتاب
 

 رخت خود را من ز ره بر داشتم
 

 غیر حق را من عدم انگاشتم
 

 ام کدخداام آفتاب ای سایه
 

 حاجبم من نیستم او را حجاب
 

 چو تیغم پر گهرهای وصال من
 

 زنده گردانم نه کشته در قتال
 

 خون نپوشد گوهر تیغ مرا
 

 باد از جا کی برد میغ مرا
 

 که نیم کوهم ز حلم و صبر و داد
 

 کوه را کی در رباید تند باد
 

 4/33-9144 

ه معرفی و توصیف خود شود آن حضرت در جوابش ب و پهلوان کافر رد و بدل می( ع)از گفتگویی که بین حضرت علی

رود و  ها هم داستان پیش می که از میان این گفتگو.. .زنم و کند که من شمشیر در راه خدا می پردازد و به عنوان مثال بیان می می

 .شناسد های داستان را از خالل این گفتگوها می هم خواننده به خوبی شخصیّت
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گفتگو عالوه بر پیشبرد داستان به خوبی در توصیف .و بنیادی است های مثنوی گفتگو عنصری اساسی در مجموع در داستان

و تفسیر   توضیح  به  کند و نیازی می  مفاهیم  القای ،واسطه  فتگو بدونگ .کند ها و معرفی آنها به خواننده نقش بازی می شخصیت

حرفی بزنند بلکه گفتگو  لیل نیست که آنهاصرفا به این د مثنویدر های داستان  شخصیتگفتگوی .یستن  داستان  یا راوی  نویسنده

با به کار گیری  .بیننده باشدو و حرف زدن آنها باید در راستای پیشبرد طرح داستان و ایجاد حس تعلیق و کشش در خواننده 

ویی نویسنده حس تعلیق و هم ذات پنداری به اوج می رسد و گ .مخاطب با عالقه بیشتری اثر را دنبال می کند ،درست عنصر گفتگو

  .نیز خود یکی از مخاطبان اثر خویش است

ذهن سیال جریان درشیوه پردازی خصیتش -1

ای است درنوشتن؛به آن  شیوه .شود اما وضع این اصطالح جدید است از قدیم بوده و در مثنوی هم دیده می این شیوه

دراین شیوه عقاید .  شود آید،ارائه می پیش میفاقی درذهن شکل که تفکرات و ادراکات شخصیّت ها،همان گونه که به طور اتّ

.  شود با به هم ریختن نحو وترکیب کالم آشکار میۀ واحساسات بدون توجه به توالی منطقی وتفاوت سطوح مختلف واقعیّت گا

دریافت سیّال افکار،ۀ رشتۀ ای است برای نمایش گویی مستقیم و بدون واسط شیوه»: نویسد این تکنیک میۀ بروس کوین دربار

ذهنی که در زمان  تالشی است برای تقلید از حیات کامال.یک یاچند شخصیّتۀ ها،تداعی ها،خاطرات،اثرات نیمه دریافت شد

در حقیقت یکی از شیوه های شخصیّت پردازی ارائه درون (.912-4941: 914نیاز، بی)«آورد جاری خود را به نمایش درمی

های ذهنی و عواطف درونی شخصیّت  ها و کشمکش ن ترتیب که با نمایش عملشخصیّت بدون تغییر و تفسیر بود به ای

را به وجود آورده است که عمل «جریان سیّال ذهن»های شناسد؛این روش،رمان خواننده به طور غیر مستقیم شخصیّت را می

های داستان قرار  خصیّتدهد و خواننده غیرمستقیم در جریان شعور آگاه و ناآگاه ش ها رخ می داستانی در درون شخصیّت

        (.32-4916: 34میرصادقی) گیرد  می

متمرکزکردن ذهن بر روی قیافه فردی به اندازه . ت استتوصیف قیافه ظاهری نیز در شیوه جریان سیال ذهن دچار تشتّ      

در هر . و مختصر استیک پاراگراف کار دشواری است، به همین دلیل توصیف قیافه در داستان سیال ذهن به صورت گذرا 

موردی که به قیافه پرداخته شود، یک یا دو جنبه از آن توصیف می شود و یا شاید ذهن راوی به دلیل نزدیکی، درپی توصیف 

قیافه ظاهری برنیاید به همین دلیل گاه قهرمان هایی بی چهره دراین شیوه می بینیم، یا تنها یکی از اجزایشان مثل گردن یا 

: 44عبداللهیان،).«ه فکر راوی را به سمت خود بکشد، توصیف شود و آن هم به صورت بسیار گذرا و مختصرهر عضو دیگر ک

4944-42). 

. انید  گرفته  بهره  متعدد و متفاوتی  های ، از شیوه داستان  ایه شخصیت  ذهنیات  انعکاس  برای  ذهن  سیال  جریان  نویسندگان    

محیدود بیه     کیل   دانیای   دییدگاه غیرمسیتقیم،  درونیی    گیویی  کتی ، مسیتقیم   درونیی   گیویی  تیک :ها عبارتنید از  تکنیک  این  مهمترین

 . نفس  حدیث،شخصیت

از شییوه هیای   در داستان است، می توانید یکیی   ( زاویه دید، دیدگاه)تک گویی درونی که به عنوان یکی از شیوه های روایت 

هیای ذهنیی    گویی درونی صحبت تک» در واقع.استفاده شود(stream of consciousness)ذهنشخصیت پردازی درجریان سیال 

آن را تجزیه درونی و عاطفی شخصییّت  ،گویی درونی انوشه در تعریف تک.شود و مخاطب ندارد هاست که بر زبان آورده نمی شخصیّت

درونیی در  ۀ رسید و در آن تاکیید روی تصیویر کلییت تجزیی      که تا سطح پییش از گفتیار نییز میی     داند در یک یا چند سطح ذهن می

   (.4943: 96نورمحمدی،) «هایی است که محدودیّت و سانسور بر آن اعمال نشده باشد عرصه

گیویی   تیک  مبنیای تقسییم بنیدی   .یابد ها بروز می هایی است که در لحن و کالم شخصیّت گویی درونی  مستقیم از ویژگی تک

در این شیوه فرض بر این است که  (.4941: 13بیات،)«حضور یا عدم حضور نویسنده در داستان است»درونی مستقیم و غیرمستقیم،

مسیتقیم نویسینده در داسیتان حضیور دارد و      -در تک گویی درونی غیراما  .نویسنده غایب است و حضور مستقیمی در روایت ندارد

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%E2%80%8C_%D8%B0%D9%87%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%83%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C_%D9%83%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%E2%80%8C_%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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عیالوه بیر ایین کیه     »در ایین نیوع  .ت حرکت می کند و ذهنیات او را به خواننیده منتقیل میی کنید    همپای تک گویی درونی شخصیّ

 (.4912: 43حسینی،)«کند پای تک گویی درونی او حرکت می به شود،نویسنده نیز پا های شخصیّت ارائه می ها و اندیشه احساس

که طی آن بدون اینکه نویسنده حضور داشیته   کی دیگر از انواع تک گویی و روند ذهنی شخصیّت داستان حدیث نفس استی

: 49نورمحمیدی، )گویید  آورد که گویی در برابر مخاطبی سیخن میی   باشد،شخصیّت،افکار و فرایندهای ذهنی خود را چنان بر زبان می

ر مسیتقیما بیا   کند و بدین ترتیب تماشاگ پرسوناژی که در صحنه تنهاست و افکار خود را بلند بلند ادا می»به این صورت که (.4943

  (.4914: 414شمیسا،)«شود اعمال و حوادث آشنا میۀ وضعیات ذهنی او و انگیز

خواننیده  . هاسیت  های جریان سیّال ذهن، معموال زاویه دید سوم شیخص، محیدود بیه ذهین شخصییّت      دانای کل در داستان 

هیا و   روایت از زندگی درونی شخصیّتۀ ل در این شیودانای ک. بیند ها را می درونی شخصیّتعد بوسیله راوی سوّم شخص ذهنیّت و  به

در نتیجه آنچه راوی می دانید محیدود   . صحنه هایی را وصف می کند ،ها محتوای نامنظّم و غیرمنطقی و به گفتار در نیامده ذهن آن

های جریان سیّال  ر داستاند. دان نیست چیز هاست، بنابراین، دانای کل سیّال ذهن، دانای کل همه به ذهن یا زندگی درونی شخصیّت

دیدگاه دانیای  ».گویی درونی غیرمستقیم درآمیخته شود گویی درونی مستقیم و تک ذهن، ممکن است راوی دانای کل محدود با تک

هیا را از طرییق    ای که در آن نویسنده در مقام دانای کل،محتوا و روند ذهنی شخصیّت کل در جریان سیّال ذهن عبارت است از شیوه

یعنی ما در اینجا با دانای کلی مواجهیم که محدود به ذهن یک یا چنید شخصییّت اسیت و    .کند های قراردادی روایت وصف می شیوه

کنیید و بییدین وسیییله خواننییده را نیییز تییا پایییان مییاجرا بییا خییود همییراه     ذهیین آنییان بییازگو نمییی ۀ چیییزی را خییارج از محییدود 

 (.4943: 41نورمحمدی،)«کند می

خورد به طور مثال در داستان به عیادت  های جریان سیال ذهن به چشم می های مثنوی این گونه تکنیک در یرخی از داستان

 :گوید رنجور خویش، آن شخص کر اینگونه با خود سخن میۀ رفتن کرّ بر همسای

 گفت با خود کر که با گوش گران
 

 من چه دریابم ز گفت آن جوان
 

 خاصه رنجور و ضعیف آواز شد
 

 ت آنجا نیست بدلیک باید رف
 

 چون ببینم کان لبش جنبان شود
 

 من قیاسی گیرم آن را هم ز خود
 

 کشم چون بگویم چونی ای محنت
 

 او بخواهد گفت نیکم یا خوشم
 

 من بگویم شکر چه خوردی ابا
 

 او بگوید شربتی یا ماش با
 

 من بگویم صحه نوشت کیست آن
 

 از طبیبان پیش تو گوید فالن
 

 پاست او مبارکمن بگویم بس 
 

 چونک او آمد شود کارت نکو
 

 پای او را آزمودستیم ما
 

 شود حاجت روا هر کجا شد می
 

 4/4-9964 

هاست که در تنهایی و خلوت، افکار و احساسات خود را به زبان می  در حقیقت حدیث نفس تک گویی یکی از از شخصیت

البته با این . تماشاچی آشکار کند و آنها را از نیات و مقاصد خود باخبر سازد آورد تا محدوده افکار و ذهن خود را برای خواننده یا

خود؛ با خود شروع به صحبت ۀ در مثال باال شخص کر برای رفتن به عیادت همسای.خبر است دید که وی از وجود حضور دیگران بی

دهد که به جا آوردن حقّ  آورم و این نشان میگوید اگر چه کر هستم ولی باید حقّ همسایگی را به جا  او با خود می.کند می
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کند  های محدودی که با خودش می هایش و قیاس دیگر اینکه در خالل این صحبت .همسایگی برای این شخصیّت بسیار مهم است

 .شود به طور غیرمستقیم توصیفی از سادگی او برای خواننده روشن می

، وقتی صوفی بهیمه خود «را در تیمار داشت بهیمه و ال حول گفتن خادماندرز کردن صوفی خادم »در دفتر دوم در داستان 

 :گوید شود و این چنین با خود سخن می بیند که خرش در چنگ گرگی مانده است و از خواب بیدار می دهد خواب می را به خادم می

 صوفی از ره مانده بود و شد دراز
 

 دید با چشم فراز خوابها می
 

 ی مانده بودکان خرش در چنگ گرگ
 

 ربود ها از پشت و رانش می پاره
 

 گفت ال حول این چه مالیخولیاست
 

 ای عجب آن خادم مشفق کجاست
 

 رو دید آن خرش در راه باز می
 

 فتاد و گه بگو میۀ گه به چا
 

 دید ناخوش واقعه گون می گونه
 

 خواند او والقارعه فاتحه می
 

 اند گفت چاره چیست یاران جسته
 

 اند ند و جمله درها بستها رفته
 

 گفت ای عجب آن خادمک باز می
 

 نان و نمک نه که با ما گشت هم
 

 ا لطف و لینمن نکردم با وی الّ
 

 او چرا با من کند برعکس کین
 

 هر عداوت را سبب باید سند
 

 ورنه جنسیت وفا تلقین کند
 

 گفت آدم با لطف و جود باز می
 

 کی بر آن ابلیس جوری کرده بود
 

 آدمی مر مار و کزدم را چه کرد
 

 خواهد مرورا مرگ و درد کو همی
 

 گرگ را خود خاصیت بدریدنست
 

 این حسد در خلق آخر روشنست
 

 گفت این گمان بد خطاست باز می
 

 بر برادر این چنین ظنم چراست
 

 باز گفتی حزم سؤ الظن
 

 هر که بدظن نیست کی ماند درست
 

 2/99-221 

در مقام ( موالنا)شود به طوری که راوی های جریان سیال ذهن است دیده می دیدگاه دانای کل که از تکنیکباال ۀ در نمون

موالنا در داستان باال محتوای .کند ذهن شخصیت بیان نمیۀ دانای کل،محدود به ذهن شخصیت است و چیزی را خارج از محدود

درونی شخصیت را عد باننده از طریق راوی سوم شخص ذهنیت و کند،به عبارت دیگرخو هایش را بیان می ذهنی صوفی و صحبت

 .بیند می

های زیرین  هاست،بی تردید حدیث نفس نمایانگر الیه جدال اندیشه های مثنوی،نوعا از آنجایی که حوادث و جدال داستان

در  مثال (.4946: 441اکری،ش)گفتگوهاستۀ ها و البته حاکی از آشنایی مولوی به عوامل حرکت آفرین در صحن شخصیتۀ اندیش

، در قسمتی از داستان پیامبر سوگند منافقان را  مبنی بر اینکه آن مسجد را «منافقان  و مسجد ضرار ساختن ایشانۀ قص»داستان 
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که یکی  خوردند اما باز پیامبر نپذیرفت، تا آن ها زیر بغل داشتند و سوگند می کند و منافقان مصحف اند قبول نمی در راه خدا ساخته

 :گوید شود و در ذهن خود اینگونه می بد دل می( ص)نسبت به این کار پیامبر( ص)از صحابه رسول

 تا یکی یاری ز یاران رسول
 

 در دلش انکار آمد زان نکول
 

 که چنین پیران با شیب و وقار
 

 کندشان این پیمبر شرمسار می
 

 کو کرم کو سترپوشی کو حیا
 

 اصد هزاران عیب پوشند انبی
 

 باز در دل زود استغفار کرد
 

 زرد تا نگردد ز اعتراض او روی
 

 شومی یاری اصحاب نفاق
 

 کرد مؤمن را چو ایشان زشت و عاق
 

 زارید کای عالم سر باز می
 

 مر مرا مگذار بر کفران مصر
 

 دل به دستم نیست همچون دید چشم
 

 ورنه دل را سوزمی این دم ز خشم
 

 2/34-2444 

آن شخصیت در ذهنش به قضاوت درمورد عمل پیامبر با .کند گذرد بیان می های آن صحابه را که در ذهنش می هموالنا گفت

حق را به جانب کند و زود قضاوت می( ص)دهد که در مورد پیامبر او را فردی نشان می ،گویی صحابه این تک.پردازد منافقان می

کند به دارد و حتی در ادامه همین که در دل دوباره از قضاوت خود استغفار میمنافقان داده و انتظار کرم و سترپوشی از پیامبر 

 .شودای غیرمستقیم خواننده با شخصیت این صحابه به خوبی آشنا میگونه

 جدال -9

کشمکش یا جدال در .ها که موالنا از آن به خوبی استفاده کرده جدال است هایی غیرمستقیم در توصیف شخصیّت یکی از شیوه

تواند خود را در آن به نمایش بگذارد و شاعر یا نویسنده قادر است با استفاده از این  ان،میدانی است که شخصیت داستان میداست

 .ها و خصوصیات آنها بپردازد گونه دخالت مستقیم و شعارگونه به توصیف شخصیّت میدان،بدون هیچ

 درام در.دکننمی   برخورد آمیز مالطفت یکدیگر با هک پردازد نمی هایی شخصیّت به درام ...است درام اساس کشمکش»

 رو روبه یکدیگر با .کند می تأکید تمایزات و ها تفاوت بر که نهند می قدم پویا ای رابطه به روند،بلکه نمی در برخورد از ها شخصیّت

 عمل و نظر اعمال کنند، نمی فکر ها آن مثل که کسانی به کنند می سعی و دارند بگو مگو شوند، می درگیر جنگند، می شوند، می

 درام، اصول مبنای بر های مثنوی داستان در پردازی و توصیف آنها رسد شخصیت بنابراین به نظر می.(433: 4949،سینگر) «.کنند

 اثر، دراین که است اصلی کشمکش، های آنان صورت گرفته است و ها و کشمکش و تعارض یعنی بر اساس اعمال و رفتار شخصیت

 .شود شخصیّت های نمایشی می آمدن وجود به باعث و دهد می نشان را افراد شخصیّت نمایش، دمانن

ها به صورت غیرمستقیم بهره  های مثنوی از جدال به عنوان عنصری مهم در توصیف شخصیت ها و حکایت موالنا در داستان

گیرند و بدین  در جدال با طبیعت قرار میهای حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان در قسمتی از داستان  شخصیّت.برده است

 :گذارد موالنا به نمایش می،ترتیب به صورت غیر مستقیم توصیفی از شکسته شدن غرور نحوی را در برخورد با این جدال

 آن یکی نحوی به کشتی در نشست
 

 رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست
 

 گفت هیچ از نحو خواندی گفت ال
 

 فناگفت نیم عمر تو شد در 
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 شکسته گشت کشتیبان ز تاب دل
 

 لیک آن دم کرد خامش از جواب
 

 باد کشتی را به گردابی فکند
 

 گفت کشتیبان بدان نحوی بلند
 

 هیچ دانی آشنا کردن بگو
 

 رو جواب خوب گفت نی ای خوش
 

 گفت کل عمرت ای نحوی فناست
 

 زانک کشتی غرق این گردابهاست
 

 انباید نه نحو اینجا بد محو می
 

 خطر در آب ران گر تو محوی بی
 

 4/44-2493 

اند،حال آنکه هدف موالنا بیان این مطلب  در جدال با طبیعت قرار گرفته. که در این حکایت دو شخصیت نحوی و کشتیبان

ه خود قرار گرفته و شود که یکی در جایگا در اینجا تقابل دو فکر برتر مطرح می.های خود مغرور شد بوده که هیچگاه نباید به توانایی

دیگری در بیرون از جایگاه خودش و در حقیقت کشتیبان که در جایگاه خود است پیروز است؛حال اگر جدال در مکتب صورت 

شوند،کشتیبان با آنکه بی سواد بود اما  با طبیعت به خوبی توصیف می  ها در این جدال شخصیت.گرفت نحوی پیروز بود می

در این جدال بسیاری .ای نداشت ش را نجات دهد و نحوی مغرور در جدال با طبیعت علم نحو برای او فایدهتوانست شنا کند و جان می

 .خورد شود که شخص متکبّر روزی شکست می از مطالب روشن می

و ( ع)جدالی میان حضرت علی«و انداختن علی شمشیر را از دست،( ع)خدو انداختن خصم در روی امیرالمومنین»در داستان 

دهندخود را به  ها و عقاید است  که با اعمالی که انجام می ها،ارزش این میدان،میدان جدال شخصیت. دهد پهلوان روی می آن

اندازد؛آن  آن قهرمان عرب را بر زمین می( ع)در داستان هنگامی که حضرت علی.کند ای غیرمستقیم برای خواننده توصیف می شیوه

 :کند قهرمان عرب چنین می

 نداخت در روی علیاو خدو ا
 

 افتخار هر نبی و هر ولی
 

 آن خدو زد بر رخی که روی ماه
 

 گاه سجده آرد پیش او در سجده
 

 4/4-9129 

در این جدال با نوع رفتار خود توصیفی از جوانمردی و اینکه مجاهد فی سبیل اهلل است را نشان ( ع)در مقابل حضرت علی

 :دهد می

 در زمیییییان انیییییداخت شمشییییییر آن علیییییی 
 

 ش کییییییاهلییکییییییرد او انییییییدر غییییییزا
 

 4/9123 

، به خوبی نشان داده (ع)در این جدال شخصیت حضرت علی.گذارد ها را به نمایش می این جدال به خوبی توصیفی از شخصیت

 .شود و جوانمردی آن حضرت در این جدال با قهرمان کافر به تصویر کشیده شده است می

 التفات -1

هایی از التفات  ها گاه نشانه در متن قصه.نیز همانند قرآن حضور گسترده،متنوع و نقش آفرینی داردلتفات در ساختار روایی مثنوی ا

 :شود؛مانند این نمونه از زبان ذوالنون دیده می

 برسییییرو پشییییتم بییییزن وییییین را مکییییاو  کیییییه ببندییییییدم قیییییوی وز سیییییاز گیییییاو  
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 2 /4496 

هیای   بیشتر نمونه.ی پرتحرّک شکل گرفته است ها روایت و تصوّر ملموس صحنهآید بیشتر تحت تاثیر حالت  نمایشی  که به نظر می        

ای بارهیا از آن   به موثرترین شییوه  -نی نامه-یابد؛آن گونه که در ابیات آغازین کتاب التفات با راوی و حضور پررنگ و کیمیاگرش پیوند می

 .(41: 4943توکلی،)بهره گرفته شده است

ها و توصیف آنها چه توسط خود موالنا و چه با دریافت کردار  یک پیام و مفهوم؛ با شخصیّت ۀبعد از ارائموالنا دربسیاری از قصه ها 

کشدو با گفتن این که تو و یا نفیس تیو    شود پای مخاطب را به میان می ها در متن داستان که توسط خواننده دریافت میوگفتار شخصیّت

های توصیف موالنا  کند و این یکی از شیوه مق جان شخصیّت موجود در داستان را درک میآن فالن شخصیت است ؛خواننده تا عۀ به مثاب

 :گوید مانند قصه بازرگان و طوطی که موالنا بعد از بیان قصه می.ازشخصیّت هاست

 اندرون توست آن طوطی نهان

 

 عکس اورادیده تو براین وآن

 

 برد شادیت را،تو شاد از او می

 

 دادازاوپذیری ظلم راچون  می

 

 سوختی ای که جان رابهترین می

 

 سوختی جان راوتن افروختی

 

 4/21-4144 

:گوید خرگوش مولوی میۀ بعد از به چاه افتادن شیر در چاه با حیل« شیر و نخچیران»و یا در حکایت 

 ای توشیری درته این چاه دهر

 

 نفس چون خرگوش، خونت ریخت وخورد

 

 نفس خرگوشت به صحرادرچرا

 

 به قعر این چه چون وچرا تو

 

 4/2-4934 

       .کند ها و موقعیّت داستان پیدا می یابد و یک حالت قرینه سازی با شخصیت حکایت راه میۀ و بدین ترتیب مخاطب به درون مای

 روایت چند آوا -0

رنیگ قصیه ییا گفتگیوی     هیای بیی ماننید هیر لحظیه در پی      راوی به شیوه،چشمگیر است -موالنا -راوی ۀ رچند در مثنوی سیطره

ها و گفت و شنودهای مثنوی راوی دو یا چنید   در بسیاری از قصه.بخشد کند و به آنها شکل و جانی از خویشتن می شخصیت ها رسوخ می

 این ویژگی مصداق و مانندی در متون داستانی ما حتیی .شود شود و هر بار از زبان و نگاه شخصیتی دیگرگون و متناقض پدیدار می پاره می

هیای مربیوط بیه پییران ویسیه و گفتگوهیای رسیتم و         مانند برخی بخش -هایی تنها شاید بتوان شاهنامه را در پاره.های عرفانی ندارد قصه

 (.127 :1389 توکلی،) .استثنا دانست-اسفندیار
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ها در  ز شخصیّتخوریم و با برخوردهای دوگانه با برخی ا های چند آوا برمی های مثنوی به روایت در بعضی از داستان  

در داستان پادشاه و کنیزک،بامرگ .ها برای خواننده بسیار موثر است شویم که در تحلیل توصیف شخصیت ها مواجه می داستان

هایی از داستان از یک طرف عشق زرگر و  در آوا و صدای نخست در قسمت.شویم رو می معناداری روبهۀ زرگر به برخورد دوگان

 :ودش کنیزک خوار شمرده می

 هایی کز پی رنگی بود عشق

 

 عشق نبود عاقبت ننگی بود

 

 4 /213 

زند و نیز مثالی از قرآن یعنی  پردازد و آن را با امر و الهام اله پیوند می همچنین راوی به کشتن زرگر به دست حکیم می

 :کند داستان موسی و خضر اشاره می

 کشتن آن مرد بر دست حکیم
 

 بیمنه پی اومید بود و نه ز 
 

 او نکشتش از برای طبع شاه
 

 تا نیامد امر و الهام اله
 

 آن پسر را کش خضر ببرید حلق
 

 سر آن را در نیابد عام خلق
 

 آنک از حق یابد او وحی و جواب
 

 هرچه فرماید بود عین صواب
 

 آنک جان بخشد اگر بکشد رواست
 

 ست و دست او دست خداستا نایب
 

 4/6-222 

 :کند شود و حتی بر سر شخصیّت شاه او را اینگونه توصیف می به بیان این نکات راضی نمی( والنام)در ادامه راوی

 شاه آن خون از پی شهوت نکرد
 

 تو رها کن بدگمانی و نبرد
 

 4/1 29 

 گر نبودی کارش الهام اله
 

 او سگی بودی دراننده نه شاه
 

 پاک بود از شهوت و حرص و هوا
 

 نما نیک کرد او لیک نیک بد
 

 4/3-294 

 :گوید و برای اینکه خواننده تصور نکند که راوی به جانبداری از شاه پرداخته است اینگونه می

 گر بدی خون مسلمان کام او
 

 کافرم گر بردمی من نام او
 

 بلرزد عرش از مدح شقی می
 

 بدگمان گردد ز مدحش متقی
 

 4/41-293 

 :کند دهد و حتی تمثیلی را نیز بیان می او نشان می و همچنین قتل زرگر را عنایتی در حق خود
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 کشدۀ آن کسی را کش چنین شا
 

 کشدۀ سوی بخت و بهترین جا
 

 گر ندیدی سود او در قهر او
 

 کی شدی آن لطف مطلق قهرجو
 

 لرزد از آن نیش حجام بچه می
 

 مادر مشفق در آن دم شادکام
 

 4/4-242 

 :توجیه مرگ زرگر است و حتی در جایی لحن راوی نیز بیانگر

 اییییین بگفییییت و رفییییت در دم زیییییر خییییاک  
 

 آن کنیییییزک شیییید ز عشییییق و رنییییج پییییاک 
 

 4 /246 

پردازد که گویی  دالنه به توصیف زرگر  می ای هم آیند به گونه در صدا و آوای دوم راوی در میان این دلیل که از پی هم می

 :داند راوی کشته شدن زرگر را فاجعه می

 همچون جوی اوخون دوید از چشم 
 

 دشمن جان وی آمد روی او
 

 دشمن طاووس آمد پر او
 

 ای بسی شه را بکشته فر او
 

 4/4-211 

پنداریم،جنایتی به دست  گیرد که در آن لحظه می گوید و راوی چنان گفتار او را پی می ای سخن می و در ادامه زرگر به گونه

 :شاه صورت یافته و حتی عقوبت آن حتمی است

 ن آن آهوم کز ناف منگفت م
 

 ریخت این صیاد خون صاف من
 

 ای من آن روباه صحرا کز کمین
 

 سر بریدندش برای پوستین
 

 ای من آن پیلی که زخم پیلبان
 

 ریخت خونم از برای استخوان
 

 آنک کشتستم پی مادون من
 

 نداند که نخسپد خون من می
 

 بر منست امروز و فردا بر ویست
 

 ین ضایع کیستخون چون من کس چن
 

 درازۀ گر چه دیوار افکند سای
 

 باز گردد سوی او آن سایه باز
 

 این جهان کوهست و فعل ما ندا
 

 سوی ما آید نداها را صدا
 

 
4/43-213 

 

های مثنوی در ابتدا این را نشان  ها در برخی از داستان حال این صدا و برخورد دوگانه از جانب راوی در توصیف شخصیّت

دیگر اینکه .پردازد که راوی تصمیم گیری را در مورد داستان به دست خود مخاطب داده است و به جانبداری از کسی نمی دهد می
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ها توسط یک راوی صادق و  دهد که توصیف شخصیّت شود این را به خواننده نشان می ها ارائه می در فهم توصیفی که از شخصیت

کند و این روایت دوگانه این را به  خصیت را به همان شکلی که هست توصیف میبدون جانبداری از کسی صورت گرفته و هر ش

تر از  کند که راوی قصد تعریف و ستایش از کسی یا برعکس تحقیر کسی را ندارد و بدین گونه موجب فهم عمیق خواننده القا می

اوّل اعتماد خواننده به راوی است و ۀ گویی نکت قصهشود؛ زیرا در  ها ارائه داده در ذهن خواننده می توصیفی که موالنا برای شخصیت

 .ها صادق است اینکه چقدر راوی در بیان توصیفات خود از شخصیت

مخاطب داستان با نگرشی نو متن  ،ها شخصیت گری چند آوای موالنا بیانگر این نکته است که در توصیف  همین شیوه روایت

کننده پیام  دهد و خواننده خود باید به عنوان دریافت های دیگر قرار می باط با گفتهکند و هر گفته را در ارت داستان را نظاره می

 .ها داشته باشد برداشت الزم را از متن و شخصیت

 گیریتیجهن

جریان سییال   هایی همچون گفتگو، او از شیوه. های توصیف غیرمستقیم استفاده کرده است موالنا در مثنوی به خوبی از شیوه

های غیرمسیتقیم گفتگیو بیشیترین     در مورد انواع شیوه .ها بهره برده است التفات و روایت چند آوا در توصیف شخصیت جدال، ذهن،

 گفیت  بیه  نییاز  هیم  صورت آن در باشد، تنها کامالً اینکه مگر. ندارد معنی وگو گفت بدون داستان در شخصیّت.کند نقش را بازی می

هیا   های داسیتان  های درونی و ذهنی شخصیت هست،موالنا حتی از این گفتگو شخصیّت ذهن در وگوها گفت یادآوری یا درونی وگوی

و ایین   جریان سیال ذهین بیدان پرداختیه شید    ۀ غافل نبوده و در توصیف شخصیت ها از آن بهره برده است،همان چیزی که در شیو

های مثنوی  او در داستان .هاستخصیتهای داستان به نحوی توصیفی غیرمستقیم از این شحدیث نفس و گفتگوی درونی شخصیت

 همچنیین  .کنید  آورد خود واقعی آنها را در پیش چشمان خواننده ترسیم می های داستان به وجود می گاه با جدالی که بین شخصیت

آن ۀ ه مثابی کشدو با گفتن این که تو و یا نفیس تیو بی    پای مخاطب را به میان می ؛مفهوم یک پیام و ارائه دربسیاری از قصه ها بعد از

هیای   شود که خواننده تا عمق جان شخصیّت موجیود در داسیتان را درک کنید و ایین یکیی از شییوه      فالن شخصیت است سبب می

گری چند آوای موالنا بیانگر این نکته است که در  شیوه روایتدیگر اینکه  .شود که التفات نامیده می توصیف موالنا ازشخصیّت هاست

هیای دیگیر قیرار     کند و هر گفتیه را در ارتبیاط بیا گفتیه     ب داستان با نگرشی نو متن داستان را نظاره میمخاط ،ها شخصیت توصیف 

با دقّت علمیی در تصیاویر    .ها داشته باشد کننده پیام برداشت الزم را از متن و شخصیت دهد و خواننده خود باید به عنوان دریافت می

های تصویر پردازی شده  تقلید و الگوبرداری وی،باعث صعود این شاعر هنرمند به قلّهها و همچنین عدم  مولوی از شخصیّتۀ ارائه شد

توصییف شخصییّت هیا در مثنیوی     . ها و احساسات او پی برد است  و می توان به بسیاری از تجربه ها،خصوصیّات روحی،افکار،اندیشه

اطراف است و همین ویژگی به واقعیّت بخشییدن و ملمیوس    ناشی از تجربه های ویژه و بیان ما فی الضمیر شاعر و دریافت های او از

 .       نمودن این تصاویر کمک دو چندان کرده است
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 های احمد محمود و موسم هجرت به شمال طیب صالح مان همسایهاقلیمی در ر  حلیل تطبیقی صبغهت
 مرادعلی واعظی

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند 

 عبدالرحیم حقدادی

 استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه بیرجند 

 فرزانه نادری 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات تطبیقی

 مسلم قوی 

 ات فارسی کارشناس ارشد زبان و ادبی

 چکیده

در این گرایش مسائل عینی محیط و تجربیات .های بارز ادبیات معاصر است تاثیرپذیری از محیط زندگی یا اقلیم از ویژگی

اقلیمی معرفی و شناساندن یک ۀ صبغۀ هدف عمد. گیرد زیستی نویسنده و وجوه مختلف فرهنگ و جوامع دیگر مورد توجه قرار می

 به نفت صنعت شدن ملی دوره به است مربوط محمود احمد یها همسایه رمان .دیگر استۀ به جامعجامعه و فرهنگ متفاوت 

 برای کشور سواد کم عمدتا و پایین طبقه در آن تاثیرات و توده حزب های فعالیّت گفت توان می نوعی به و مصدق، دکتر رهبری

ۀ نویسند نوشته عربى زبان به است رمانى  الشمال الی جرهاله موسم .دهد می نشان نفت را صنعت کردن ملی حرکت در شدن بسیج

 وضعیتِ بررسیِ به،آن مردمانِ ماجراهای و روستا یک وضعیت پیرامونِ گویی قصه ضمن نویسنده آن در که صالح طیب سودانی

این مقاله به بررسی .دپرداز می  مدرن و مدرن ماقبلِ همچنین و پسااستعمار و استعمار دوران در اسالمی-آفریقایی-عربی کشوری

و   احمد محمود .پردازد تحلیل محتوا میۀ به شیو فصل مهاجرت به شمالو  هاهمسایه تطبیقی نقش اقلیم و عناصر اقلیمی در رمان

 اعتقادات، طبیعت، اجتماعی، و اخالقی مسائل رسوم، و آداب از اعم منطقه خود خاص های ویژگی به ای ویژه طیب صالح توجه

 بومی رنگ این دو داستان به آن، جزئیات بازتاب در دقت و منطقه فرد  به منحصر های ویژگی بر تمرکز. دارند... جغرافیایی و موقعیّت

 .داده است

 .احمد محمود،رمان فصل مهاجرت به شمال،طیب صالح،ها رنگ اقلیمی، بررسی تطبیقی نقش اقلیم،رمان همسایه : ها کلیدواژه

 مقدمه

 قومیّیت  اصالت، به مردمی دانش و ملیّت ، بومیّت بر تکیه با که است جهان در ادبیات از ای گونه اقلیمی دبیاتا یا بومی دبیاتا

 .دارد اشاره ملت هر فرهنگی جغرافیای های فرهنگ خرده و

ر د.دیگیر اسیت  ۀ معرفی و شناساندن یک جامعیه و فرهنیگ متفیاوت بیه جامعی      اقلیمی ادبیات  از توجه به صبغه  هدف عمده 

خیود را  ۀ ای بنگرنید و هوییت فرامیوش شید     ها خود و فرهنگشان را از دییدگاه تیازه   آید که شخصیت جریان این فرایند،گاه پیش می

 .های گوناگون را حفظ کرد های خاص فرهنگ توان ویژگی از سویی دیگر از طریق به وجود امدن ادبیات اقلیمی می.بازیابند

بنیابراین یکیی از   .ای مختلف وجود دارد ممکن است تنها در آثار نویسیندگان حفیظ شیود   ه ها و مکان که در محیط  گوناگونی 

 .ها،سنن و مواریث کهنی است که اکنون در معرض اضمحالل و نابودی قرار گرفته است کارکردهای مهم ادبیات اقلیمی،حفظ ارزش

از دیگر کارکردهیای ادبییات اقلیمیی بیه شیمار      توان  پرداختن به مسائل تاریخی و اجتماعی و شرایط طبیعی و اقلیمی را می 

 .      آورد

ی بعضیی  حتّی . های مختلف زندگی انسان، تحت تأثیر اقلیم است شناسان معتقدند، که جنبه بسیاری از جغرافی دانان و جامعه 

ی همیین تیأثیرات در آثیار    لّر از مسائل اقلیمی و شرایط آب و هوایی اسیت؛تج ها، متأثّ ات اخالقی انساناز آنان، معتقدند که خصوصیّ

شرایط اقلیمی ۀ ای از ادبیات است که زائید ادبیات اقلیمی گونه .گویند میادبیات اقلیمی به آن است که  مبحثی را ایجاد کرده ادبی، 
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را  معینیی ۀ های جغرافیایی،فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی منطقی  و در حقیقت مبیّن نوعی ادبیات است که شاخصه و جغرافیایی است

 .کند مشخص می

 

های خیاص ییک منطقیه اعیم از آداب و رسیوم، مسیائل اخالقیی و اجتمیاعی،          ای به ویژگی گاهی اوقات، نویسنده توجه ویژه 

فرد منطقه و دقت در بازتاب جزئییات آن، اثیر او     به های منحصر تمرکز نویسنده بر ویژگی .دارد... طبیعت، اعتقادات، زبان و گویش و

 . دهد کند و به عبارت دیگر به داستان رنگ بومی می خاص می ای  هک منطقرا محدود به ی

ۀ داستان های اقلیمی غالبًا بازتاب دهندۀ ویژگی ها و عناصیر مشیترکی چیون فرهنیگ، باورهیا و آداب و رسیوم ییک منطقی         

  بیر وجیود عناصیر مشیترکی همچیون      المعارف های ادبی در تعریف داستان اقلیمیی عمومیاً   ۀ ها و دایر در همۀ فرهنگ.جغرافیایی اند

 ایین داسیتان هیا در زبیان التیین      .آداب و رسوم و ویژگی های محیط طبیعی و بومی تأکیید شیده اسیت    ،فرهنگ و معتقدات مردمی

 .شوند می رمان محلّی یا ناحیه ای  خوانده «Regional -novel»نام به معموال

ۀ و طیب صالح نویسنده سودانی از نویسندگانی هستند کیه صیبغ   ایرانیر معاصۀ احمد اعطا با نام ادبی احمد محمود نویسند 

 .خورد و در این پایان نامه به مقایسه تطبیقی آنها خواهیم پرداخت محلی در آثارشان به چشم می

تیوان   و بیه نیوعی میی    ،مصیدق به رهبری دکتر  ملی شدن صنعت نفتدوره محمود مربوط است به ی احمد ها همسایهرمان  

صینعت  و تاثیرات آن در طبقه پایین و عمدتا کم سواد کشور را برای بسیج شدن در حرکت ملی کردن  حزب تودههای  تگفت فعالیّ

به صیورتی کیامال پررنیگ در     اقلیمیۀ و صبغ های ذهنی و سیاسی نویسنده توان گفت که گرایش از این بابت می. دهد نفت نشان می

 .رسد به پایان می مرداد 24کودتای داستان در نهایت با .خورد متن داستان به چشم می

ضمن قصه گویی سودانی طیب صالح که در آن نویسنده ۀ نویسندنوشته  رمانى است به زبان عربى  موسم الهجره الی الشمال 

اسیالمی در دوران اسیتعمار و   -آفریقیایی -کشیوری عربیی  بیه بررسییِ وضیعیتِ    ،پیرامونِ وضعیت یک روستا و ماجراهای مردمیانِ آن 

   .پردازد می پسااستعمار و همچنین ماقبلِ مدرن و مدرن

مسین   که به تازگى از تحصیل در انگلستان بازگشته و با مصطفى سعید که از اوداستان یک جوان روستایی است کتاباین  

انگییزد   دهید و راوی را برمیی   اش را لو می انگلیسی گذشته عری به زبان سلیسوارد شبی با خواندن ش این تازه. تر است آشنا مى شود

امیا  اسیت  شود، مصطفی دانشجویی استثنایی بوده که در غرب تحصیل کرده  چنانچه بعدها معلوم می. که هویت غریبه را کشف کند

ت مصیطفی در اروپیا   گذشته پرمشیقّ . م زده بودای با هویت و آشنایان غربی خود به ه در عین حال رابطه بسیار نفرت آمیز و پیچیده

 ...  .دهد و محور رمان را شکل می

در اییران بیا   .و سوئدی ترجمه شیده اسیت  زبان از جمله انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، هلندی 91 تاکنون به بیش ازاین رمان  

 .از مهدی غبرایی به چاپ رسیده است لفصل مهاجرت به شماترجمه فارسی رضا عامری و با عنوان  موسم کوچ به شمالهای  نام

تیرین   ن تیا بیزرگ  تیری  از کوچیک ،تیأثیر گیذار بیرونیی   امیل  عاقلیمی و نقش اقلیم به عنیوان  ۀ در این پژوهش تطبیقی، صبغ 

 گیرد از طیب صالح مورد بررسی و تحلیل قرار می فصل مهاجرت به شمالاز احمد محمود و  ها همسایه ؛ در رمانهای بیرونی محرّک

 ثی کوتاه در چند و چون ادبیات تطبیقیبح

اسیتاد دانشیگاه   (Villemain) Abel را آبیل ویلمین  (La litterture Comparee) نخستین بار اصطالح ادبیات تطبیقی 

-Edgar Quinet()4419)هایش مطرح کرد و سپس به پیشنهاد ادیب فرانسیوی ادگیار کینیه    در سخنرانی( Sorbonne)سوربون

های مطالعات ادبی پا به عرصه گذاشت و شاید بتوان گفت کتاب پژوهشیگر انگلیسیی پانسیت     وان یکی از شاخهعمال به عن( م 4413

هیای اجتمیاعی و    بررسی تاثیرپذیری ادبییات از پدییده  ۀ مطالعات ادبی در زمینۀ بارزترین نمون( م4444)تحت عنوان ادبیات تطبیقی

 .(4944: 92،صابری)همسازی با آن است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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های  ها و همانندی آزمودن و تحلیل ارتباط»ادبیات تطبیقی: نویسد می فرهنگ توصیفی ادبیات و نقددر  Cuddon))کادن 

ای است و قبل از قرن نوزده به  تطبیقی مذاهب،کار نسبتاً تازهۀ مطالعه تطبیقی ادبیات، مثل مطالع.ادبیات اقوام و ملل گوناگون است

 (.4941: 4344/39کادن،)«ای از آن وجود دارد ندرت سابقه

 تعریف رمان

های  در حالی که انواع دیگر از دوران(.4911: 461تودوروف،)ترین عضو انواع اساسی ادبی است از نظر باختین رمان جوان 

ن جوا.اند داده اند و منتقدان و نظریه پردازان ادبی با آشنایی کامل تعریفی برای هر کدام از آنها ارائه می پیش از رمان در جامعه بوده

بودن نوع رمان از عواملی است که هنوز تعریف واحدی که مورد قبول نویسندگان و منتقدان و همینطور شامل تمام انواع رمان باشد 

 (.466همان،)ای برخوردار نیست نامه اساسی این است که رمان،برخالف دیگر انواع ادبی از قانونۀ نکت»ارائه نشده است و

روایت »رمان.گیرد برمی اند اما هرکدام از تعاریف فقط یک یا چند نوع از رمان را در ان داشتهافراد زیادی سعی در تعریف رم 

ای انسانی همراه با تخیّل سرو کار دارد و از طریق توالی حوادث بیان  ای که معموال طوالنی و پیچیده است و با تجربه منثور خالقه

 (.4944: 444میرصادقی و ذوالقدر،)«ضور دارندمشخصی حۀ ها در صحن از شخصیّتۀ شود و در آن گرو می

 ادبیات اقلیمی

، ملیت و دانش مردمی به اصالت، قومییت   ای از ادبیات در جهان است که با تکیه بر بومیت ادبیات بومی یا ادبیات اقلیمی گونه

فیرد از ادبییات    هایی منحصیربه  ویژگیادبیات ایران در میان ادبیات ملل، . های جغرافیای فرهنگی هر ملت اشاره دارد و خرده فرهنگ

هیای جغرافیایی،فرهنگی،اجتمیاعی و   ادبیات اقلیمی در حقیقت مبین نیوعی ادبییات اسیت کیه شاخصیه     (.39قاسمیان،)اقلیمی است

-در این مورد میی .این منطقه با سایر مناطق باشدۀ ها وجوه ممیزای که این شاخصهدهد؛به گونهمعینی را نشان میۀ اقتصادی منطق

 :توان به نکات زیر اشاره کرد

جغرافییایی  ۀ برای مثال مشخص.. .های جغرافیایی،مانند آب،هوا،وضعیت طبیعی،وجود جنگل،دریا،کوهستان یا بیابان وشاخصه

 .شمال ایران وجود جنگل و دریاست و در جنوب،دریا و نخلستان

..  .مبارزاتی علیه بیگانگان وۀ وجود اقوام مختلف، سابقاجتماعی،مانند آداب وسنن،اعتقادات،زبان،مذهب،نژاد، -فرهنگیۀ شاخص

. 

های اقتصادی معینی اعم از کشاورزی یا صنعتی مثل فعالیت صنعت نفت در خوزسیتان  اقتصادی،مانند وجود فعالیتۀ شاخص

 .های معینی بخشیده استیا برنج کاری و چایکاری در شمال ایران که به این مناطق ویژگی

-هایی از ایین نیوع میی   بر این اساس داستان.ها هستندمی معموال متضمن بیان همه یا بخشی از این شاخصههای اقلیداستان

 (.441-4944: 444جعفری،)توانند مبین فضای شهری،روستایی یا هر دو باشند

  :تیییییوان بیییییه شیییییرح زییییییر برشیییییمرد هیییییای عمیییییومی ادبییییییات بیییییومی و اقلیمیییییی را میییییی  ویژگیییییی

 هیای  توان در اسیتان  در ایران این ویژگی را می. ی از قبیل شرایط ویژه طبیعی و جغرافیای طبیعیهای جغرافیای وحدت ویژگی -الف

 .خوزستان نیز مشاهده کرد و بوشهر خزر، دریای ساحلی مناطق گرگان، گیالن، مازندران،

مخصیوص از قبییل    هیای  مراکز ماهیگیری، شیالیزارها، میزارع چیای، حرفیه     بنادر، وجود: معیشت و تولید مشابهت وضع -ب

گندم و جو، کشت و زرع با آب باران در جنوب و جنیوب    ها، مزارع و وجود نخلستان( در شمال)گیری  بری و ماهی حصیربافی و چوب

 .یابییییید هیییییایی اسیییییت کیییییه در ایییییین گونیییییه ادبیییییی تبلیییییور میییییی   اییییییران ازجملیییییه ویژگیییییی  شیییییرقی

   .های دیرینه فرهنگی وحدت گویش محلی و پشتوانه -ج

ها، آیین ازدواج و خاکسیپاری، تولید و نامگیذاری فرزنید، طیرز       ها، اعیاد ملی و مذهبی، رقص ت آیین و مراسم جشنمشابه -د

 .کوچ و مراسم همراه با آن در عشایر
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تغذیه و خرید و فروش محصول، کاشت و برداشت، مشارکت زنان و   مشابهت مناسبات اقتصادی، روابط مالک و زارع، منابع -ه

  .مختلف فنون و صنعت از برداری بهره و برخورد  ها، نیروی خرید، نحوه ها، باغ بهای خانه اجاره. رهای تولیدیکودکان در کا

گیری، زیارت اماکن متبرکه، تعزییه، یییالق و قشیالق، مشیاعره،      طرز گذراندن اوقات فراغت، انواع ورزش آبی بومی، کشتی -و

  .گیری بندی، معرکه شرط

و   مییزان سیوادآموزی  . هیای جدیید و قیدیم    های مذهبی، نهادهیای آموزشیی، مدرسیه    مذهب، اقلیت. خوحدت زبان و تاری -ز

حضیور رادییو و     مشترک و محبوب عامه، نحوه ارتباط با تمدن جدید، مییزان   وجود قهرمانان .ها بردن از خواندن و نوشتن کتاب بهره

    .و مناطق دورافتاده، طرز مشارکت عموم مردم در مسائل مشارکتی جامعهدر ده، روستا ... تلویزیون، ماهواره، عکاس، فیلمبرداری و

کننید بیا مردمیی     گرمسییر و حواشیی کیویر زنیدگی میی       میثال مردمیی کیه در منیاطق    : هیای جغرافییای انسیانی    ویژگی -ح

تیار، باورهیا،   خلیق و خیوی، طیرز رف   . کننید، تفیاوت دارنید    میی   هیای پیرآب و درخیت زنیدگی     که در مناطق سردسییر ییا در مکیان   

 .ادبیات و هنر این دو با هم یکی نیست

نمای طرز زیست و  برد و اگر خوب نوشته شده باشد، آیینه تمام می  این عوامل بهره  ادبیات بومی در سیر تحول خود از همه   

آثیار    گذشته نحیوه   از این.دارد آثار ادبی روس با آثار ادبی آمریکا تفاوت بنیادین  به همین دلیل. عمل قوی ویژه در مکانی خاص است

محلی و بومی دارد، در جنوب آمریکا ساخته شده و با آثیار    جنبهآثار ویلیام فاکنر. نیست  ادبی خود یک سرزمین نیز همیشه یکسان

 ای جامعیه ا ودر کشور ما آثار امین فقیری، یاقوتی و بهمن بیگیی غالبیا روسیت   .دارد شهر است،تفاوت  نویسنده همینگوی یا درایزر که

و بیاالتر از همیه    کرمانی مرادی ،زاده شریف ویا پیرزاد، منصورهرکنند اما بیشتر آثار اسماعیل فصیح،  روستایی و عشایری را روایت می

  :خورد می در آثار این طیف از نویسندگان بومی نویس عوامل زیر به چشم. سیمین دانشور و جالل آل احمد آثار شهری است

 .وآب زمین زارع، مهاجرت، ورود ابزار جدید به روستا و طرز تقسیم وران، مناسبات تاییان، عشایر و پیشهندگانی روسز -4

 .خاص هستند منطقه ها که همه خواص ها و راه توصیف جانوران، گیاهان، کوه -2

تماعی، قصه رئالیسم، رئالیسم اج: نویسندگان نیز در کل مشترک است ینبه ضرورت اوضاع و احوال جغرافیایی، سبک ا -9

 (.39: 233قاسمیان،)گزارش مانند و مستند

 ویژگی جغرافیایی ایران

ایران سرزمینی است در غرب آسیا که از شمال به کشور ارمنستان،جمهوری آذربایجان،جمهوری ترکمنستان و دریای خزر و 

نیمی .از غرب به عراق و ترکیه محدود استاز خاور به ترکمنستان و افغانستان و پاکستان،از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس و 

،کوههای زاگرس در غرب (قله دماوند)متر3614های البرز در شمال با حداکثر ارتفاع  های مرتفع مانند کوه از خاک ایران را کوهستان

گرفته و بقیه را فرا( کوه هراز)متر 4463و کوههای مرکزی با ارتفاع حداکثر ( کوه دنا)متر4413و جنوب غربی با بلندی حداکثر 

ها و  گردند،همراه با دشت ترین نواحی جهان محسوب می های هموار و خشکی چون کویر لوت و دشت کویر که از خشک دشت

 (.4931: 31نجاری سهل آبادی،)های کوچک دیگر زیر پوشش قرار داده است جلگه
ای معتدل توأم با بارنیدگی نسیبتا    لی البرز مدیترانههای شما های کامال متفاوت،آب و هوای دامنه ایران سرزمینی است با اقلیم

مندند و نواحی درون بومی کشور دارای هوای معتدل مایل به گیرم و   های غرب از اقلیمی معتدل و نیمه خشک بهره زیاد و کوهستان

 (.31: همان)خشک و نواحی جنوبی خیلی گرم و خشک است

 های جغرافیایی جنوبویژگی

بنیدان و بیاال   وجه مشترک کلی این مناطق عیدم وجیود ییخ   .ایران،خوزستان و نواحی خلیج فارس است یکی از نواحی اقلیمی

عالوه بر این رطوبت زیاد هوا از مشخصات کلی اقلیم .رسدسانتی گراد نیز میۀ درج 21بودن دمای زمستانی است که گاه به بیش از 

تیرین فصیل در سیواحل خلییج     بدون تردید مناسب.شودرقابل تحمّل میاین ناحیه است،تا جایی که برای انسان در فصل تابستان غی

نجفیی  )گیردد های زمستانی همراه با کاهش دما در ایین فصیل موجیب خنکیی موقیت هیوا میی       فارس فصل زمستان است که بارش

 (.4944: 49کانی،
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 34گرمیا در جلگیه خوزسیتان     حداکثر.های معتدل استهای گرم و زمستاناز وجوه مشخصه آب و هوایی این ناحیه تابستان

اخیتالف  .درجیه سیانتیگراد اسیت    24منطقه بیشتر از ۀ متوسط گرمای ساالنه در مجموع. درجه و شدت ان از مرداد تا شهریور است

در بوشهر به علت کوهستانی بیودن منطقیه   .درجه حرارت در فصول مختلف و شب و روز زیاد نیست و میزان رطوبت نسبتا کم است

در .گییرد تحت تاثیر بادهای موسمی از اقیانوس هند قرار میی ۀ منطقه دریای عمان گا.شودداقل صفر درجه مشاهده میدر زمستان ح

در سواحل درییای عمیان بیاران    .تر استهای آن از سواحل خلیج فارس معتدلسواحل دریای عمان هوا در اردیبهشت ماه و زمستان

 (.4914: 39یان،سعید)های خشک فراوان استبسیار نامنظم و سال

خوزستان نسبت به تمام اراضی دیگر کشور این است کیه ضیمن برخیورداری از آب و هیوای گیرم،از آب      ۀ های جلگاز ویژگی

هیای جیاری   آبۀ های ساحلی بیه دلییل فقیدان شیبک    های شرقی خلیج فارس و دریای عمان،جلگهدر کرانه.کافی نیز برخوردار است

شود،ولی از طرفی به دلیل ایین کیه دارای زمسیتان معتیدل و مرطیوب      الیت انسانی نیز محدودتر میشود و در نتیجه فعتر میباریک

مطالعات خاک شناسی این منطقه وجود .های اقتصادی بسیار حائز اهمیت استاست برای تولید محصوالت کشاورزی و دیگر فعالیت

-هیای شیور و قلییایی را نشیان میی     فتی با بافیت درشیت و خیاک   های آبرهای آبرفتی با بافت ریز،خاکای،خاکهای قهوهانواع خاک

 (.41-4944: 44نجفی کانی،)دهد

 تاریخچه سودان

است در روزگار فراعنه در عصیر باسیتان نوبیه ییا نیوبی      (نیل سفید)سودان که همسایه جنوبی مصر و سرچشمه بخشی از نیل

 .و نوبی علیا یا سرزمین کوش بود( ouaouat)تنوبی در آن زمان شامل نوبی سفلی یا سرزمین اواوا.شدنامیده می

اند و بیشتر به صورت بالد السودان به کار رفته اسیت و بیه معنیای سیرزمین     سودان نامی است که اعراب بدین سرزمین داده

ههیای حبشیه   گرفته است و از سواحل غربی آفریقا تا کوتر از کشور سودان کنونی را دربرمیدر گذشته مفهوم وسیع.باشدسپاهان می

ء سیودان  گیذرد و جیز  شود میی خوانده می( sudd)العبوری که سودچاد و نیجر علیا از نیزارهای باتالقی صعب.شده استرا شامل می

 .باشد،لیکن دلیلی بر ساخته شدن کلمه سودان از آن مشاهده نشده استمی

در این دوره نام این کشور سودان .ت سلطه بودتا کسب استقالل مشترک به وسیله مصر و انگلیس تح. م4443سودان از سال 

پس از استقالل سودان به جمهوری سودان معروف گشت و بعد از جمهوری دموکراتیک سودان نامییده شید کیه    .مصر و انگلیس بود

-میی باشد و به کشور سرچشمه نیل نییز مشیهور   می( sudan)المللی این کشور سوداننام بین.هم اکنون نام رسمی آن کشور است

 (.4931: 444نجاری سهل آبادی،)باشد

 ویژگی جغرافیایی سودان

از شمال به مصر و از شیمال خیاوری بیه    .ترین کشور آفریقایی است و در شمال غربی این قاره جای گرفته استسودان وسیع

به کشورهای جمهوری آفریقیای  ،از غرب (کینشاسا)دریای سرخ،از خاور به اتیوپی و اریتره،از جنوب به کشورهای کنیا،اوگاندا و کنگو

 .گرددمرکزی و چاد و از شمال غربی به کشور لیبی محدود است و به سه منطقه جغرافیایی متمایز تقسیم می

 .ها و کویرهای شمالی که در دنباله صحرای آفریقا و کویر لیبی قرار دارددشت(الف

 منطقه هموار مرکزی(ب

 بوه در جنوبهای پر باران انمنطقه پوشیده از جنگل(پ

های متعدد آن از قبییل نییل آبی،نییل سیفید،بحرالغزال و عطبیره ایین کشیور را        کیلومتر و ریزابه 6614رودخانه نیل به طول

هیای  تیرین فیرآورده  ها سیکونت دارنید و پنبه،نیشیکر و صیمغ عربیی عمیده      اکثر جمعیت سودان در کنار رودخانه.سازندمشروب می

 .گردندکشاورزی آن محسوب می
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آن کییه کییوه کینیتییی نییام   ۀ اقلیییم سییودان در شییمال گییرم و خشییک و در جنییوب مرطییوب اسییت و بلنییدترین نقطیی     

 .(444-4931: 449نجاری سهل آبادی،)متر ارتفاع دارد 9441دارد،

 های احمد محمود و فصل مهاجرت به شمال طیب صالح عناصر اقلیمی در دو رمان همسایه

به طور کلی هنرمندان تاثیرگذار است که در سبک نویسندگی و طرز نگاه آنها تاثیر  شرایط اقلیمی به قدری در نویسندگان و

ک همچنین است طرز نگاه و سب .مثال سبک نویسندگان خراسانی با نویسندگان خوزستانی متفاوت است.غیر قابل انکاری دارد

رخی از عناصر اقلیمی در دو رمان مورد بحث اشاره در ادامه به ب ؛اند شمالی یا مرکزی رشد کرده  نگارش نویسندگانی که در منطقه

 . شود می

 :تحلیلی تطبیقی  موقعیت جغرافیای در دو رمان

هیوای داغ و  .ها،جنوب و اهواز است و احمد محمود به زیبایی آب و هوای جنوب را به تصویر کشیده است فضای رمان همسایه

ابرهای پربار پاییزی و رگبار کناره خلیج فیارس و سییالبی شیدن رود     ماه، شرجی، توفان و گرد و خاک در تابستان،آفتاب داغ اسفند

هیا و   او همچنیین بیه گیاهیان،میوه   .از جمله مواردی است که این نویسنده در جای جای رمان به آنهیا اشیاره کیرده اسیت    ... کارون و

این نشان از تیاثیر اقلییم و محییط جنیوب و     اشاره کرده است که ... خارک،خارک لیلو،خرما،درخت میموزا و: سبزیجات جنوب مانند

هیا و گیاهیان بیه عنیوان      احمود محمیود فقیط بیه ذکیر نیام مییوه      . ها است سروکار داشتن مردم این خطه با این نوع گیاهان و میوه

حیوانیات  .پیردازد  ها می کند بلکه در داستان و با توجه به فضای داستان به توصیفاتی از گیاهان و میوه محصوالت این اقلیم اشاره نمی

کننید   نی و همچنین حیواناتی که در خشکی زندگی میی  بنۀ سبور و ماۀ منطقه جنوب که شامل ماهیان و آبزیان رود کارون مانند ما

هیا از آنهیا نیام بیرده      حیوانات و گیاهانی که در رمان همسایه.کنند نیز در داستان خودنمایی می... خروس و گربه، خر، مانند گوسفند،

 . شوند و برخی مربوط به سایر مناطق هم می( نی کارونی سبور و بنۀ ما)است برخی مختص این منطقهشده 

هیا و عناصییر مربیوط بیه آن از جملییه     در رمیان فصیل مهیاجرت بییه شیمال آب و هیوای گییرم و داغ و سیوزان سیودان،بیابان       

های رمان با هنرمندی هر چه تمام و  یاری از قسمتبه خوبی به تصویر کشیده شده است و طیب صالح در بس... سراب،مشک،ریگزار و

حیوانیات و  .به صورت توصیفاتی شاعرانه آب و هوای گرم و سوزان سودان را در پیش چشیمان خواننیده بیه نمیایش گذاشیته اسیت      

کیویری   ها برخی مختص منطقیه سیودان و محییط    گیاهانی که طیب صالح در رمان خود بدانها اشاره کرده است مانند رمان همسایه

حال آنکه در رمیان  ..شود بوده و برخی در سایر مناطق هم دیده می... نخل،خرما و( برای باربری و حمل و نقل)آنجا مانند شتر،گاو،خر

باشیند ماننید    فصل مهاجرت به شمال بیشتر از حیواناتی نام برده شده است که در روستاها وجود دارند و مربوط به کار کشاورزی می

توان نگهداری کیرد و وجیود دارد ماننید     ها بیشتر به حیواناتی که در محیط شهر و خانه می و خر  اما در رمان همسایه گاو و گوسفند

 . ،موش و گربه اشاره شده است(برای باربری و حمل و نقل)کبوتر،بلبل،جوجه،خر

 :ذکر نمونه هایی از رمان همسایه ها

سوزد، از های مرطوب کنار کارون برسیم، کف پاهامان حسابی میماسه های خشک و داغ را پشت سر بگذاریم و بهتا ماسه
های شود و خانهبهار سیالبی می. شود کارون آرام استاز رود کارون هُرم گرم و مرطوبی بلند می. آیدزنده خوشمان میۀ هم مابوی ز

 (.24: 4931محمود، )کندساحلی را تهدید می

توانیم برویم باغ و یک شکم سیر خارک و رطب  اگر دلمان بخواهد می.ها رسیده استهوا حسابی گرم شده است حاال خارک
 (.24: 4931محمود، )توانیم بدزدیم هندوانه و خربزه هم می.توانیم یک عالمه خیار هم بدزدیم می.. .بخوریم

کارون . باد سوز ندارد. است آفتاب اسفند ماه داغ. بارداما نمی. شودآسمان پوشیده از ابر میۀ گا. تک سرما شکسته است
 (.414: همان)آیدسیالبی شده است بوی بهار می

 (.246: همان)آیدترشیده می "گنتار"بوی تند خرمای 
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 .ریزۀ نوعی ما (.414 :همان)لغزندها روی سطح آب می"لتک "ذکر نم

 (.241: 4931محمود، )های بید شده است سبور کباب شده قاطی بوی تلخ شاخهۀ بوی ما

 :مونه هایی از رمان فصل مهاجرت به شمالن

 (.41:4344،صالح) هل الشمس شریرۀ حین تحیل قلوب مالیین إلی صحاری تنعارک رمالها و یجف فیها حلق العندلیب؟

کنید کیه گلیوی بلبیل در ان از عطیش       ای میی  آیا این از بدجنسی خورشید است که قلب میلیونها آدم را بدل به ریگزار تفتیه 
 (.4934: 14،الحص)خشکد؟ می

ال یوجد مآوی من الشمس التی تصعد فی السماء بخطوات بطیئۀ و تصب أشعتها علی االرض کأن بینها و بین أهل االرض ثارا 
 (.4344: 414،صالح)قدیما

دمیان پاشد که گویی بین آن و آ نیست،انوارآنچنان بر زمین میۀ نوردید پنا شتاب آسمان را درمی های بی از خورشید که با گام
 (.4934: 493،صالح)خاکی پدر کشتگی است

،و ثالثین نخلۀ،و ثالثا و عشرین شجرۀ بین سنط و طلح و حراز،و خمسا و عشیرین  ...مصطفی سعید ترک،بعد موته،ستۀ أفدنۀ،
 (.4344: 33،صالح)...شجرۀ لیمون و مثلها برتقال،و تسعۀ أرادب قمح و تسعۀ ذرۀ،

، سی اصله نخل، بیست و سه اصله اقاقیا، چند اصله صمغ و ملیج، بیسیت و   ...زمین،مصطفی سعید بعد از مرگش شش جریب 
 (.4934: 46،صالح)به ارث گذاشته است... .پنج اصله درخت لیمو و به همین اندازه پرتقال، نه کیل گندم، نه کیل ذرت،

: 29،صیالح )یعمیل فیی تجیارۀ الجمیال     کیان .نشأت یتیما،فقد مات أبی قبل أن أولد ببضمۀ أشهر،لکنه ترک لنا ما یستر الحال

4344.) 

میان را بیا آن بگیذرانیم    بی پدر بزرگ شدم،چون پدرم چند ماه قبل از تولدم مرده بود چیزی هم برایمان نگذاشت که زندگی
 (.4934: 43،صالح)کارش خرید و فروش شتر بود

 :تحلیل تطبیقی آداب و رسوم در دو رمان

اند،شیب   رفتیه  ب و رسوم مردم جنوب و اهواز از جمله اینکیه زنهیا پشیت سیر میرد راه میی      ها بسیاری از آدا در رمان همسایه

محییدودیت زنییان در ورود بییه قبرسییتان،والیت عامییه،عیادت مریض،قضییاوت و مشورت،بوسیییدن سیینگ    هییای زمسییتانی، نشییینی

مراسم عروسی و امور مربوط به قبل  همچنین به.حجراالسود،دویدن میان صفا و مروه و داخل شدن در خانه کعبه را بیان کرده است

احتیرام بیه   .کنید  شده اسیت اشیاره میی    که انجام می... و بعد از عروسی از جمله؛آرایش عروس و پیرایش داماد،سازو دهل،پخت و پز و

ام خوانیدن  های رایج در این منطقه را به خوبی نشان داده است به طوری که خواننده در هنگ شیوخ،مراسم تشییع جنازه و انواع بازی

 .کند رمان به خوبی حال و هوای جنوب را حس می

ر رمان فصل مهاجرت به شمال اگرچه طیب صالح به برخی آداب و رسوم مردم کناره رود نیل اشاره کیرده اسیت امیا ماننید     د

از .کنید  ان اشاره میی شود و بنا به اقتضای داستان به صورت کلی به برخی از آداب و رسوم مردم سود احمد محمود وارد جزئیات نمی

کند و نه  ها و حنابندان در عروسی اشاره می جمله این که در مورد مراسم کفن و دفن و عروسی به تسلیت و تبریک گفتن به خانواده

رک گیویی اهیالی روسیتا،تعدّد ازدواج و چنید همسیری،ختنه سیوران و سیر برهنیه کیردن میادر و           .به جزئیاتی در مورد خود مراسم

شود اشاره شیده   ها سمتی داده نمی های عروسی، و این که در روستا معموال به غریبه ندان و کل کشیدن زنان در جشنرقصیدن،حناب

 .است

هیای سیایر    و بیازی ..( .ماننید کبرییت بیازی،تخم میرغ بیازی و     )هیای محلیی و راییج ایین منطقیه      ها به بازی در رمان همسایه

فصل مهاجرت به شمال به هیچ نیوع بیازی محلیی اشیاره نشیده اسیت و فقیط در         اشاره شده است اما در رمان( مانند تنیس)مناطق

کردم که مردی به سمتم آمد و دیگیر   گوید که در محله با سایر هم سن و ساالنم بازی می قسمتی از رمان از زبان مصطفی سعید می

 .داده اشاره نکرده است به این که چه نوع بازی را انجام می

ی و مراسم کفن و دفن همان طور که گفته شد در هر دو رمان به این مراسم اشاره شده است اما در های عروس در مورد جشن

تر به معرفی این آداب و رسوم پرداخته شده که در رمان فصل مهیاجرت بیه شیمال اینگونیه      ها به صورت جزئی و کامل رمان همسایه
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مثال در مراسم عروسی در رمان فصل مهاجرت بیه شیمال فقیط بیه      به طور.نبوده و فقط به صورت کلی از این مراسم یاد شده است

ها به تهیه لباس عروس،ساز و دهل،آشیپزی و حتیی آراییش عیروس بیا       حنابندان و کل کشیدن زنان اشاره شده اما در رمان همسایه

 .دید توان به خوبی این مورد را هایی که ذکر شده می وسمه، سرخاب و سفیداب اشاره شده است که در نمونه

هایی هستند حال آنکه در رمان فصل مهاجرت به شمال بیه   طور که بیان شده زنان دارای محدودیت ها همان در رمان همسایه

 .محدویتی برای زنان اشاره نشده است

تعدّد ازدواج مردان و ازدواج زن بعد از مرگ شوهر در رمان فصل مهاجرت به شمال امری عیادی بیوده حیال آنکیه در رمیان      

 .ها بحثی در این باب نشده است سایههم

 :مواردی از رمان همسایه ها

پرسد دیگه چیه چیزهیایی   پدرم از حاج شیخ علی می. زنها نیامدند قبرستان، تشییع جنازه و عیادت مریض به زن حرام است
... ت هم به زن حرام اسیت زند والیت عامه، قضاوت و مشوردهد و حرف میبه زن حرام شده است؟ حاج شیخ علی به مخده تکیه می

بوسیدن سنگ حجر، دویدن میان صفا و مروه داخیل شیدن در   ... کند که تو ذهنش بماندهای حاج شیخ علی را تکرار میپدرم حرف
 (.34: محمود)است خانه کعبه هم به زنها حرام

میان هیم    د که حتی شانه به شانههیچوقت نش.ام جائی،همیشه مادرم پشت سرمان راه رفته است هر وقت با پدرم و مادرم رفته
 .راه برود
 مادر چرا این همه عقب میمونی؟-
 (.34: همان)زن همیشه میباید پشت سر مرد راه بره پسرم -

چنیدتا از  . کنند و شب هیم عروسیی اسیت   عصر بانو را عقد می. آفاق یک قواره ساتن سبز رنگ داده است که برای بانو بدوزند
قرار است که رضوان زن مش رحیم بانو را بنید بینیدازد   . کنندها را هم خبر میاند ساز و دهلیم دعوت کردهفامیل ها را به ناهار و شا

 (.293: همان)اش کندو مشاطه

 :دو نمونه از رمان فصل مهاجرت به شمال

: 34،صیالح )اسنختنهما هذه المرۀ، و سنحضر المغنین و المداحین و نقیم احتفاال یکون ذکری مضییئۀ مین ذکرییات طفولتهی    

4344.) 

و برایشان جشنی بگیریم که همیشه یادشان  این دفعه باید برایشان ختنه سوران بگیریم و آواز خوان و دعا خوان دعوت کنیم

 (.424: 4934صالح)بماند

 (.4344: 444،صالح)شفق المغیب لیس دما و لکنه حناء فی قدم المرأۀ
 (.441: 4934صالح)تپرتو شفق خونرنگ نیست،چون حنا بر پای زنان اس

 :تحلیل تطبیقی باورهای مذهبی در دو رمان

شییعه در رمیان   )های داستان و حتیی نویسیندگان مسیلمان هسیتند     ها و فصل مهاجرت به شمال شخصیت در رمان همسایه

ر دو رمیان  هیایی در بیاب باورهیای میذهبی د     که باعث وجود اشتراکات و تفاوت( سنی در رمان فصل مهاجرت به شمال)،(ها همسایه

 .مذکور گردیده است

هایی که ذکر گردیده موضوعاتی مانند تاکید بر نماز،اعتقاد بیه دعیا و اهمییت قسیم از جملیه       ر هر دو رمان با توجه به نمونهد

ها با توجیه بیه شییعه بیودن نویسینده و       اشتراکات است که البته در مورد اهمیّت قسم این نکته قابل ذکر است که در رمان همسایه

مانند به فرق شیکافته علیی اکبیر قسم،حضیرت عبیاس      )های داستان قسم خوردن به امامان و معصومین معمول بوده است شخصیت
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خورند و مردها هنگام قسیم خیوردن قسیم     ها اگر طالق گرفته بودند به طالق قسم می و در رمان فصل مهاجرت به شمال زن( مابین

 .خورند ن به شرف خود نیز قسم میخورند که زن خود را طالق دهند و همچنی می

ها به برخی اعتقادات غلط مذهبی مانند محدودیت زنها در رفتن به قبرستان،عیادت مریض و میوارد دیگیری    در رمان همسایه

ای ذکیر   که در بحث آداب و رسوم  آمده اشاره شده است که در رمان فصل مهاجرت به شمال از اینگونه اعتقادات غلط مذهبی نمونه

 .ده استنش

و نذری دادن را نشان ۀ های داستان به معاد و مشیت ال طیب صالح در رمان فصل مهاجرت به شمال به نوعی اعتقاد شخصیت

ها به باورهایی از قبیل؛اعتقاد به رازق بودن خدا،تقیید بیه غسیل،خواندن آییت الکرسیی       داده است که احمد محمود در رمان همسایه

 .ا صلوات اشاره کرده استبرای محافظت و شروع کارها ب

احمد محمود نسبت به طیب صالح در مسئله باورهای مذهبی به صورت کاملتر و با جزئیات بیشتری به این موضوع پرداختیه  

.. .خوانی و مراسم خاکسپاری شامل نماز میت خوانیدن و  نوحه ،مراسم عاشورا ،ها به سیاه پوشیدن در روز عزا او در رمان همسایه.است

کرده است،در صورتی که در رمان فصل مهاجرت به شمال تنها به مراسم کفین و دفین و نیاراحتی بیرای از دسیت دادن افیراد       اشاره 

این نکته قابل ذکر اسیت کیه طییب صیالح در     .درجه یک خانواده اشاره شده است و دیگر به مراسم مذهبی خاصی اشاره نشده است

ای نماز،تسبیح چوب صیندل،فرش سیه تکیه پیدر بیزرگ از پوسیت یوزپلنیگ بیرای         مانند بوری)رمان خود به برخی از وسایل عبادت

 .ای نشده است ها به وسایل عبادت اشاره کند که در رمان همسایه اشاره می(نماز،مشربه برنجی با نقش و نگار و خطاطی

 :نمونه هایی از باورهای مذهبی در رمان همسایه ها

 : خواندن آیت الکرسی برای محافظت -

خوانم و بی اینکیه کسیی ملتفیت شیود بیه خیودم و       کنم به خواندن آیت الکرسی، زیر زبانم میکند،بنا میحرکت میماشین 
 (.231: 4931محمود،)کنمماشین فوت می

 : تاکید بر نماز -

 (.32: همان)نماز را هیچوقت فراموش نکنید، هیچوقت: نامه پدر خالد از کویت

 :اعتقادات غلط مذهبی عامه -

 (.34: همان)تشیع جنازه و عیادت مریض به زن حرام است( تشیع جنازه زن خواج توفیق)د قبرستان زنها نیامدن

 (. 34 :4931 ،محمود)ها حرام استبوسیدن سنگ حجر،دویدن میان صفا و مروه و داخل شدن در خانه کعبه هم به زن

 :تقید به غسل کردن -

 (.439 :همان)رود حمامای دو سه بار، قبل از سفیده صبح میههفت ،مش رحیم از آن وقت که با رضوان ازدواج کرده است

 :اعتقاد به رزاق بودن خدا -

: همیان )دهده نیونم میی  هر کس که دندون میی : گویدمیرزا نصراهلل می. مونهبی روزی نمی ،دهان باز،خدا رزاقه: گویدپدرم می

462.) 

 :اعتقاد به دعا -

گذارم رو زانو هام نشینم متکا را میمی ،نشیندام میناگهان چیز سفتی به گونه ،کاکنم تو متصورتم را فرو می(خالد در زندان)
انگار دعاست . کنمکنم الی پرها پیدایش میشکافم، دستم را تا آرنج میچند بخیه از در متکا می..... .کنمو همه جایش را وارسی می

بوی گیالب  ،دهید آورم خط میرزا نصراهلل است، بوی مشیک میی  یرون میکنم، دعا را بای را پاره میبا یک روکش سبز،  روکش پارچه
 (.913 :همان)دهد می

 
 :اهمیت قسم -
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-علی اکبر قسم، اگه من خبری چینی میۀ به فرق شکافت :گیردایستد روبه قبله، دستهایش را باال میگردد، میناپلئون بر می

 (.494 :همان...)کنم

 :شروع کارها با صلوات -

 (.214: همان)اندتنور را روشن کرده. شودوات دسته جمعی کارگران نانوایی شاطر حبیب بلند مییکهو صدای صل

  :سیاه پوشیدن در روزهای عزا -

دانم که نه روز قتل است و نه روز وفات، چیون کیه اگیر بیود میادرم      انگاری جوان میانه قامت قصد نوحه خوانی دارد، ولی می
 (.13 :4931 ،محمود) اولش این بود که پیراهن سیاه بپوشد شد کاروقتی که از خواب بیدار می

 :نمونه هایی از باورهای مذهبی در رمان فصل مهاجرت به شمال

 :تاکید بر نماز -

بذراعیه و  »انه یسیارع . ان مصطفی طول إقامته فی البلد،لم یبدو منه شیء منفر،و انه یحضر صالۀ الجمعۀ فی المسجد بانتظام،
 (.41:4344،صالح)«ألتراحقدحه فی األفراح و ا

ها مرتیب بیرای نمیاز جماعیت بیه       مصطفی در تمام مدت اقامتش در ده هرگز کاری نکرده که موجب آزار کسی شود و جمعه
 (.4934: 93،صالح)مسجد آمده و همیشه آماده بوده در غم و شادی با کار و ابزارش به دیگران یاری برساند

 :اهمیت قسم -

مرۀ أخری الحظت سحابۀ التبرم تنعقد ما بین عینیه،ولکنیه  .ر،ولکن محجوبا حلف علیه بالطالقدعاه محجوب ان یجلس فاعتذ
 (.4344: 46،صالح)جلس

وقتی محجوب قسم خورد اگر قبول نکند زنیش  .محجوب از او خواست پیش ما بنشیند،اما او عذر و بهانه تراشید و قبول نکرد
 (.44:4934،صالح)اما نشست.کری تو هم رفتهای مصطفی از پ دهد،باز دیدم سگرمه را طالق می

 :دعا خواندن و اعتقاد به آن -

 (.4344: 44،صالح)«واهلل ضحکتونا یا جماعۀ اللهم اجمعنا ثانیۀ فی ساعۀ خیر.استغفراهلل»: و قالت بنت مجذوب

 (.446 :4934صالح  )«خدایا،ما را در شادیها شریک هم کن.خدایا،چقدر خندیدم!استغفراهلل»: بنت مجذوب گفت

 :اعتقاد به معاد و مشیت الهی -

  (.4344: 44،صالح)«اللهم اغفر لنا و ارزقنا حسن الختام.استغفراهلل»: و قال بکری

 (.446: 4934صالح)«خداوندا،ایام زندگی ما را در این دنیا و آن دنیا به صالح خودت خیر گردان.استغفراهلل»: بکری گفت

 :تحلیل تطبیقی پوشش در دو رمان

هییایی کییه مخییتص منطقییه جنییوب و حتییی سییایر منییاطق از  هییا بییه بسیییاری از پوشییش محمییود در رمییان همسییایهاحمیید 

 .اشاره کرده است.. .دشداشه،لنگوته،لباده،لنگوته،چادر،مقنعه و،جمله

وعی و نیز چفیه بیه عنیوان نی   ( مانند دشداشه،نیم تنه)های گشاد و راسته منطقه اهواز گرم و شرجی بوده و بیشتر مردم لباس

هایی که احمد محمود برای میردم جنیوب    از دیگر پوشش.بستند گیر به سر می سربند و عقال برای بستن دور آن به عنوان نوعی عرق

 .شود که برخی مربوط به سایر مناطق نیز می... توصیف کرده است به نیم تنه،لباس پیچازی،گیوه و ملکی،لباس ارمک،شلوار کتان و

هیای   ها پوششی اعیانی و گرانقیمت نبوده است و پوشیش شخصییت   که نوع پوشش در رمان همسایهاین نکته قابل ذکر است 

 .داستان پوششی معمولی و مربوط به افراد سطح پایین جامعه است

اند و از لحاظ مادی وضیعیت آنهیا خیوب نبیوده و دیگیر       در رمان فصل مهاجرت به شمال مردم عمدتا کشاورز و دامپرور بوده

انید و ییا    کرده ای و خنک استفاده می های پارچه ای گرم بوده و مردم معموال از لباس ه سودان از لحاظ آب و هوایی منطقهاینکه منطق
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در مورد پوشش خاص این منطقه تنها به دستار و عمامه و دشداشه اشاره شده است که با توجه بیه اینکیه   .اند عمدتا نیمه عریان بوده

 .گرم بود شداشه و دستار رایج بوده است( اهواز و سودان)هر دو منطقه

 :نمونه هایی از رمان همسایه های احمد محود

 (.913: همان)بندد به سر می 3چپیه.پوشد می 4همیشه دشداشه.دراز است و استخوانی.کند بویه،زیر لب زمزمه می

پوشییده اسیت،با حاشییه دوزی     6کلباس ارمی .کند اندام موزون سیه چشم ذهنم را پر می.ام انگار تب کرده.سرم داغ شده است
 (.444: همان)قرمز

کیه رودوش دارد عیرق    1ای زند و با لنگوته اجاقها را و هیزمها را و دیگها را دید می.آید تا کم و کسریها را برطرف کند آشپز می
 (.242: همان)گیرد پیشانی را می

 :مواردی از رمان فصل مهاجرت به شمال طیب صالح

کان مرتدیا سرواال من الکاکی قصیرا متسخا،و .فی حقله،فوجدته مکبا یحفر األرض حول شجرۀ لیمونذهبت الیه ثانی بوم 
 (.43-4344: 44،صالح)قمیصا من الدبالن یصل إلی رکبتیه،و علی وجهه بقع من الطین

ه و پیرهن زبیر  شلوارک خاکی گرد و خاک گرفت. او را سرگرم کندن دور درخت لیمویی دیدم .روز بعد به مزرعه پیشش رفتم
 (.49: 4934 صالح،)های گل و الی بود رسید؛روی صورتش هم لکهنخی پوشیده بود که تا زانوهایش می

 (.4344: 24،صالح) «قبعۀ.هذه برنیطۀ.هذه لیست عمامۀ»: فضحک الرجل و قال لی.و أشرت الی شیء کالقبۀ فوق رأسه

و گفتم باید اینجور دستار هم بگذارم؟ میرد خندیید و گفیت ایین      به شی، گنبدی مانندی که به سر گذاشته بود اشاره کردم 
 (.31: 4934 صالح،)دستار نیست کاله است

 :تحلیل تطبیقی اشیا در دو رمان

ها نویسنده به اشیایی اشاره کرده است که مختص منطقه جنوب است و همچنیین دارای نیام مخصیوص بیه      در رمان همسایه

ها بدان اشاره شده است برخی اشیایی هستند مربوط به  اشیایی که در رمان همسایه.شاره شده استخود هستند که به نام این اشیا ا

؛برخی از اشیا مربوط به اسیفاده آنهیا   (مانند مشربه،حب،مسقنه،الوک،کلک و کبکاب)گیرند ظروفی که در خانه مورد استفاده قرار می

بیه برخیی از اشییا از جملیه     .هیا اشیاره شیده اسیت     هیا بیدان   همسیایه کیه در رمیان   ( ماننید بلم،نشیاله و میردی   )در رود کارون است

کشی و  دونی،کلبچه،شوشکه و عتابه اشاره شده است که به نوعی اشاره به برخی از این اشیا خواننده را با برخی مسائل مانند قمه ضف

 .کند ها در شناخت فضای آن زمان جنوب آشنا می کش خانه هایی مانند شیره وجود محل

ها اشاره شده است معموال وسایلی هستند که مربوط به بیابان و همچنین  مان فصل مهاجرت به شمال اشیایی که بداندر ر

ها به دلیل وجود رود نیل مانند رود کارون  در این رمان مانند رمان همسایه(.مانند خیش،بیل،تبر،مشک و حصیر)باشند کشاورزی می

 .شویم رو می ار روبهبا اشیایی مانند زورق و بلم و کشتی بخ

 :مواردی از اشیا در رمان همسایه ها

: الوک(.441-99: همان) الوکهای خمیر،بیرون دکان چیده شده است.نشینم لب سنگفرش روبروی دکان شاطر حبیب می

 .تغاری کناره بلند که آرد در میان آن خمیر کنند

 (.416: همان)اش کند د این که شقهیک بار هم شوشکه را کشیده است به دنبال فرمانده گردان به قص

 .نوعی قمه،نوعی آلت قتاله شبیه به سرنیزه و شمشیر کوتاه که آن را در نیام جای دهند و بر کمر بندند :شوشکه
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 (.به فتح اول و دوم)منقل کوچک: کلک(.424: همان)عمو بندر چندک زده کنار کلک

: همان) ها ببرد سر کوره ند تا یک بار خامه از گودال خشتمالک ها جان می خورد و دنبال حیوان حسنی تو خودش پیچ می

 .خشت خام: خامه(.434

: کلبچه(.963، 446: همان)زند زیر گریه افتد می چشمش که به کلبچه می.کند هق هق می.مادرم نای حرف زدن ندارد

 .دستبند

 :مواردی از اشیا در رمان فصل مهاجرت به شمال

 (.4344: 3،صالح)علی المحاریث،او منحنیۀ علی المعاولو إلی الرجال قاماتهم متکئۀ 
 (.99: 4934 ،صالح)هاشان خم شده بودندها یا کج بیلبه مردهایی نگاه کردم که روی خیش

 .(91:4344،صالح)یظننی من یرانی فی العشرین،متماسکا علی نفسی،کأننی قریۀ منفوخۀ
 (.36: 4934 ،صالح)ت و محکم بودممانست، مثل مشک پری سفها میام به بیست سالهقیافه

 (.4344: 43،صالح)و کان الرجال یتنقلون بین البیوت و الحقول فی قوارب صغیرۀ

 (.13: 4934 ،صالح)آمدندرفتند و میها و کشتزارها میهای کوچک بین خانهمردها با زورق

 :ها در دو رمان تحلیل تطبیقی بناها و ساختمان

هایی که گرداگرد خانه  ای بزرگ با حیاطی بسیار وسیع و اتاق خانه.ها به خوبی توصیف شده است هها خان در رمان همسایه     

و چسبیده به هم ساخته شده است و حوضی در وسط آن قرار دارد که اهالی خانه برای کارهای متفاوت از جمله شستن ظیروف،آب  

هیا   به پشت بام نیز وجود دارد؛دیوارهای خانه گلی است و برخی از اتیاق ای برای رفتن  راه پله.کنند استفاده می.. .هاو تنی، شستن بچه

وسط حیاط خانه غوغایی است از تنور گرفته برای پخت .ای به بیرون دارد و همچنین هواخوری در سردر اتاق تعبیه شده است پنجره

هیا از   خانیه و اتیاق   در.رخانه قرار گرفته اسیت های رحیم خرکچی و گاری عمو بندر و چارچرخه کرم و در قسمتی نیز کبوت نان تا االغ

شود دارای ییک پشیت دری    ،همچنین در اصلی اتاق که رو به حیاط باز می ای وجود دارد ها در چوبی و یا پرده چوب است و بین اتاق

 .شود است که با آن در قفل می

ها  از جمله این که خانه.ها اشاره شده است ههایی از رمان به نوع ساخت و ساز خان در رمان فصل مهاجرت به شمال در قسمت

هیا   بیین خانیه  ۀ و گیا   ای در بین کشتزارها قرار گرفته بیابان قرار دارد و به گونهۀ رود نیل و از طرفی در حاشیۀ از یک طرف در حاشی

ساخته شده اسیت  وچیون    ها معموال از آجرقرمز،گل و خشت های روستا باریک و پیچ در پیچ است و خانه کوچه.ریگزاری وجود دارد

اند آب را مکیده و گندم و علف بر دیوارها و سقف روییده شده است اما روکار دیوارهیا از   ها در نزدیک کشتزارها ساخته شده این خانه

مخیروط  ها از داخل چوب اقاقیا و ساقه و تنه نخل و  از بیرون از گیل و تاپالیه و    سقف خانه.شن دانه درشت و گل سیاه و تاپاله است

داخیل  .ها از چوب و ساقه نخیل اسیت   در خانه.مثل خانه مصطفی سعید سه گوش استۀ شن درشت بوده و  اغلب مسطح است اما گا

 .اندرونی برای زنان و قسمت بیرونی که شامل دیوان است برای مردها.اندرونی و بیرونی: خانه شامل دو قسمت است

هایی بوده که در شهر ساخته شده و بیزرگ بیوده،و چنیدین خیانواده در آن      ه خانهها و بناها مربوط ب ها خانه در رمان همسایه

هیای   اند و برای ساخت آن از آجر و سیمان استفاده شده است اما در رمان فصل مهاجرت به شیمال اشیاره بیه خانیه     کرده زندگی می

ت آن گل و شن دانه درشت و آجر قرمز و ساقه شده است و مصالح ساخ روستایی دارد که در حاشیه رود نیل و کشتزارها ساخته می

 .نخل و چوب اقاقیا بوده است

 :مواردی از رمان همسایه ها

بعد از جلیوی اتیاق محمید مکانیک،بعید از جلیو اتیاق عمیو         .اگر بخواهم بروم اتاق بلور خانم،باید اول از جلوی مطبخ بگذرم  
بعید مسیتراح   .توانم از زییر سیایبان بیروم    ها که برسم می به سایبان االغ.نخوردباید حواسم به آفتابه عمو بندر باشد که پام بهش .بندر
 (.94: 4931،محمود)بعد کبوترخانه است و بعد اتاق بلور خانم است.بعد در خانه است.است

 (.49: 4931،محمود)زند کنم که جلوی المپا نشسته است و سوزن می از در وسط اتاق به مادرم نگاه می

 (.442: 4931،محمود)هواخور باالی سردر اتاق را که مدتها پیش تیغه شده است خراب کنندکنند در قصد می
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 صب کن تا کرم بره تو اتاق-
 (.461: 4931،محمود)مگه پشت درو ننداختی؟-

هیا گلیی بوده،کیف حییاط نییز خیاکی        هیای خانیه   کنید؛دیواره  در قسمتی از داستان در توصیف خانه به این موارد اشیاره میی  

 ها نورگیری خوبی نداشته است تاقبوده،ا

 آدرس خونتونو بدین-

های رحیم خرکچی،گاری عمو بندر،چارچرخه کیرم،در شکسیت و    های گلی،تنور صنم،االغ خانه دنگال،دیواره.کشم خجالت می
: 4931،محمیود )گیل و الی تیا قیوزک پیا     -از باران چند روز قبیل -های خفه و توسری خورده و سرتاسر کف حیاط بست خورده،اتاق

449.) 

 :نمونه هایی از رمان فصل مهاجرت به شمال طیب صالح

منقسم الی جزءین کبقیۀ البیوت،جزء للنساء،والقسم .لکنه کان بیتا عادیا،لیس أحسن و ال أسوأ من بیوت المیسورین فی البلد
سیقفها لیم یکین    .،ذات نوافیذ خضیراء  للرجال و رأیت الی یمین الدیوان غرفۀ من الطوب االحمر،مستطیلۀ الشیکل «الدیوان»الذی فیه،

 (.4344: 43،صالح)مسطحا کالعادۀ و لکنه کان مثلثا کظهر الثور

قسیمت  : های دیگیر دو قسیمت داشیت    مثل خانه.های اهالی مرفه ده ای معمولی بود،نه بهتر و نه بدتر از خانه با این حال خانه
در سمت راست دییوان اتیاق مسیتطیلی دییدم از     .پذیرایی برای مردهاها و قسمت بیرونی،شامل دیوان یا همان اتاق  اندرونی برای زن

 (.41:4934،صالح)های سبز؛بامش مثل معمول مسطح نبود،بلکه مثل پشت گاو نر سه گوش بود آجر قرمز با پنجره

أطراف الحقیل   هذه الدار الکبیرۀ لیست من الحجر و ال الطوب األحمر،و لکنها من الطین نفسه الذی یزرع فیه القمح،قائمۀ علی
و هذا واضح من شجیرات الطلح و السنط النامیۀ فی فناء الدار و النباتات التی تمت فی الحیطیان نفسیها حییث    .تماما،تکون امتدادا له

غرف کثیرۀ مختلفۀ : دار فوضی قائمۀ دون نظام،اکتسبت هیئتها هذه علی مدی أعوام طویلۀۀ و .تسرب إلیها الماء من األرض المزروعۀ
جام،بنیت بعضها لصق بعض فی أوقات مختلفۀ،اما حسب الحاجۀ الیها أو ألن جدی توفر له شیء من المال لم یجد وسیلۀ اخیری  األح

غرف یودی بعضها إلی بعض،بعضها لها أبواب وطیئۀ البد ان تنحنی کی تدخلها و بعضها لیست لها ابواب إطالقا،بعضیها لهیا   .ینفقه فیها
خلیط من الرمل الخشن و الطین األسود و زبالیۀ البهیائم،و کیذلک    ۀ حیطانها ملساء مطلیۀ بمادۀ .ها نوافذنوافذ کثیرۀ،و بعضها لیست ل

 (.16-4344: 13،صالح)السطوح،واألسقف من جذع النخیل و خشب السنط و جرید النخیل

ۀ رویید،و در حاشیی   نیدم میی  اند کیه در آن گ  این خانه بزرگ نه از سنگ ساخته شده،نه از آجر قرمز،بلکه آن را از گلی ساخته
اند و گیاهانی که از خود دیوار  که در حیاط روییدهۀ های کوتا این موضوع از اقاقیا و بوته.مزرعه برپا شده،چنان که انگار ادامه آن است

سیاخته  ای  ای است هر دمبیل که بدون هیچ طرح و نقشیه  خانه.اند،خوب پیداست اند،چون آب را از زمین کشت شده مکیده سبز شده
های مختلف،چه به علت ایین کیه الزم بیود و چیه بیه       های فراوان به اندازه اتاق: شده و پس از سالها وضع کنونی خود را بدست آورده

ها به هم راه داشتند،بعضی چنیان   بعضی از اتاق.دانست چطور خرجش کند سبب اینکه پدربزرگم پولی اضافی بدست آورده بود و نمی
شدی،بعضیی هیم اصیال در نداشیتند،چند تیایی پنجیره داشیتند و چنید تیا هیم            ه بیرای ورود بایید دوال میی   درهاشان کوتاه بیود کی  

ها از چوب  ها؛حال انکه سقف دیوارهایش صاف بود و روکارش مخلوط شن دانه درشت،گل سیاه و تاپاله بود،به همین نحو بام.نداشتند
 (.4934: 414،صالح)اقاقیا و تنه و ساقه نخل بود

 یری گ نتیجه

ای خواه ناخواه تحت تاثیر اقلیمی که در آن  و هر نویسنده انکارناپذیر داردبر روی شاعران و نویسندگان تاثیری  اوضاع اقلیمی

در حقیقیت صیبغه اقلیمیی یعنیی      .خیورد  گیرد و این تاثیر در آثار نویسندگان به طور محسوسی به چشم می کند قرار می زندگی می

ییا  شیاعر   .هر شهری طوری بنویسد یا شعر  بگوید که با نویسیندگان وشیاعران شیهرهای دیگیر فیرق کنید      ۀ اینکه شاعر و یا نویسند

کیه در رمیان    داردسیاخت اثیرش    در روسیاخت و ژرف  بسزاییتأثیر های اقلیمی انهکند، این نش هنگامی که اثری را خلق مینویسنده 

 .خیورد قلیم به عنوان یک عامل مهم و اساسی بسیار به چشم میی طیب صالح، ا فصل مهاجرت به شمالی احمد محمود و هاهمسایه

در ایین دو   .خیورد  به چشیم میی   ها به صورتی کامال پررنگ در متن داستان اقلیمیۀ و صبغ نویسندهدو های ذهنی و سیاسی  گرایش
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محیط از  عناصر اقلیمی اعم.یدتوان د ها،باورها و اعتقادات مردمان خطه جنوب و همچنین سودان را به روشنی میرمان حوادث،سنت

و باورهیییای  آداب و رسیییوم فقییر،  ،، اقتصیییاد و اوضیییاع فرهنگییی سیاسیییی منطقیییه و جغرافیییایی  اجتمییاعی، محییییط طبیعیییی 

پوشش و حتی استعمار و استعمار سیتیزی و  ،خاستگاه طبقاتی، وضعیت معیشتی مردم خرافات،تقدیرگرایی،مشاغل،،اعتقادات،مذهبی

به وضوح مشاهده کرد که هر کدام از این عوامل به روشینی   فصل مهاجرت به شمالو  هاهمسایهان در رمان توورود تکنولوژی را می

در جیای جیای ایین دو    .شیود  در این دو رمان رنگ بومی و محلی به خوبی احساس میی .دهداقلیمی را در این دو اثر نشان میۀ صبغ

و سیودان و اقلییم آن بیا تمیام     ( هیا  همسیایه  در رمیان )گ و اقلییم جنیوب  ای مستقیم و گاه غیرمستقیم رنی  داستان خواننده به شیوه

  .کند را به خوبی درک می( مهاجرت به شمالدر رمان فصل )های اقلیمی ویژگی

 

 منابع

 .مرکز: تهران. ترجمه داریوش کریمی .منطق گفتگویی میخائیل باختین(. 4911. )تودوروف، تزوتان-4

 .63و66ش .اسفند .کتاب ماه و ادبیات و فلسفه .در قلمرو ادبیات اقلیمی(.4944).جعفری قنواتی، محمد جواد-2
www.ensani.ir/fa/content/237313/default.aspx>. 

 .انتشارات علم و زندگی :تهران .سرزمین و مردم ایران(. 4914)سعیدیان، عبدالحسین-9

 ه آزاد اسالمیدانشگا :تهران .های ادبیفرهنگ نامه مهارت(. 4944. )صابری، علی-4

 .چشمه :تهران. ، ترجمه رضا عامریموسم هجرت به شمال(. 4931)صالح، طیب -3

 .نشر پوینده: تهران. ترجمه مهدی غبرایی .فصل مهاجرت به شمال(. 4934)صالح، طیب-6

 .233. ش. شهروند .نکاتی پیرامون چیستی ادبیات اقلیمی(فروردین 24، 4939)قاسمیان، وحید -1

www.shahrvand-newspaper.ir>default/page.asp>. 

 .233. ش. شهروند .نکاتی پیرامون چیستی ادبیات اقلیمی(فروردین 24، 4939)قاسمیان، وحید -4
www.shahrvand-newspaper.ir>default/page.asp>. 

 .امیر کبیر، چاپ چهارم :تهران. هاهمسایه(.4931)محمود، احمد -3

 .چاپ دوم .کتاب مهناز :تهران :هنر داستان نویسیة واژه نام(. 4944)میمنت میرصادقی، جمال و ذوالقدر، -41

 .انتشارات امید مهر: ، مشهد2،جهای جهاندانشنامه کشورها و قاره(.4931.)نجاری، سهل آبادی، محمد-44

 .وهای مسلحانتشارات سازمان جغرافیایی نیر.ای بر جغرافیای طبیعی ایرانمقدمه(.4944.)نجفی کانی، علی اکبر-42

  



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

674 
 

   االسرار نظامی الملک در مخزن تأثیر سیرالملوک خواجه نظام

 مریم وافی ثانی 

 ی زبان و ادب فارسی ادکتر 

 چکیده

بیشتر آثاری که . خواجه نظام الملک طوسی یکی از برجسته ترین نمایندگان جریان سیاست نامه نویسی دوران اسالمی است

درباره تاثیر پذیری . ری پس از سیر الملوک خواجه نوشته شده اند، از این اثر تاثیر پذیرفته انددر زمینه اندیشه سیاسی و کشور دا

مخزن االسرار نظامی از آثاز منظوم، مخصوصا حدیقه سنایی، پژوهشگران، بسیار نوشته اند اما درباره تاثیر آثار منثور در این اثر 

 "نصیحه الملوک  "نظر به اینکه باب اول تا چهارم مخزن االسرار، . نظامی کمتر تحقیق و پژوهش مستقلی به چشم می خورد

نظامی است، نگارنده در این مقاله بر آنست که با بررسی دقیق سیر الملوک و مخزن االسرار، مفاهیمی را که نظامی در زمینه آیین 

نظامی نه تنها در اولین اثرش به . قرار دهدکشور داری و حکومت از این اثر برگرفته است، در معرض قضاوت محققان و خوانندگان 

 . گرفته است "نظام الملک  "کتاب سیر الملوک توجه خاصی داشته است، بلکه تخلص شعریش را نیز از نام 

اگر چه نظامی زحمت رفتن به دربار پادشاهان را به خود نمی داد اما در نخستین اثرش خود را وزیری شاعر پیشه می دانست 

ور داری ایرانی را به آنان یاد آوری می کرد بدان امید که نظمی در بی نظمی ایجاد نماید و اندکی از تیرگی های این وسنت های کش

 .گنجه عالم بکاهد

 نظام الملک، سیر الملوک، نظامی، مخزن االسرار، اندیشه های ایران شهری، عدل و داد: هاکلیدواژه

 مقدمه

اسالمی ایران نقش پر اهمیتی در ۀ های دور این دهقانان که در نخستین سده. الملک از دهاقین توس بود خواجه نظام

ساسانی بودند و به دنبال چیرگی ۀ داران و اعیان متوسط دورهایی از زمین خاندانۀ اند، بازماند ایران زمین بازی کردهۀ سازماند

پایداری ملّی، شکست نظامی ۀ پایی رستاخیز فرهنگی و سازماندتوان و نیروی خود را به کار بردند تا با برۀ دستگاه خلفا بر ایران، هم

میراث فرهنگی و فرزانگی ایران ۀ پایداریِ ملّی و برپایی رستاخیز فرهنگی، عمدۀ این سازماند. ایرانیان از تازیان را جبران نمایند

 (12-14: 4913طباطبایی، . )اسالمی منتقل کردۀ باستان را به دور

شاهنامه وجود ندارد او ۀ تر از سیمای شکوهمند ابوالقاسم فردوسی، حکیم و سرایند ای درخشان یچ چهرهدر میان دهقانان، ه

عالوه بر فردوسی نخبگان دیگری نیز . خود تاریخ حماسی و کشورداری ایران زمین را از گزند نابودی نجات دادۀ با سرودن شاهنام

فردوسی که بگذریم، تا یورش ۀ سابق امّا از کوشش بی. اسالمی انتقال دادندۀ ه دورخود بخشی از میراث ملّی ایران را بۀ هر یک به نوب

سیاسی ۀ ترین اثر، در تداوم بخشیدن به اندیش توان پر اهمیّت الملک را می خواجه نظامۀ نام سیاسی، سیاستۀ مغوالن در قلمرو اندیش

 .ایران شهری به شمار آورد

های فرهنگی  سیاسی یکی از ارجمندترین کوششۀ باستانی ایران برمی آید اندیشۀ دورهای باقیمانده از  چنان که از نوشته

هایی که از پهلوی به عربی  شوند از طریق برخی رسانه ها که در زبان پهلوی آیین نامگ خوانده می ایرانیان بوده است این نوشته

ها نقشی عمده در  هایی از آن نوشته ها و یا گزارش جمهرسد که همین تر به نظر می. اند، به دست ما رسیده است برگردانده شده

 . اند اسالمی داشتهۀ نامه نویسی دور تکوین و تدوین سیاست

ساسانی است که برای فراهم ۀ های دور از نوشته( xvatai namaq)های مربوط به تاریخ شاهان یا خوتای نامگ  گزارش

های مربوط به فرمانروایان و وزیران باستانی ایران  بخش بزرگی از داستان. دارندای  اسالمی اهمیّت ویژهۀ های دور نامه آمدن سیاست

 . اند ها گرفته شده از این نوشته

های عربی و  های آن در نوشته اسالمی از میان رفت و آنچه از گزارشۀ ها در آغاز دور نامهمآخذ اصلی متن پهلوی خدای

از این . فراهم آورده بود "سیرالملوک"دوّم، ابن مقفّع با عنوان ۀ است که در سد عربی آنۀ در واقع از ترجم ،فارسی راه یافته

تاریخ "، "مجمل التواریخ و القصص"، "تاریخ طبری"، "سنی ملوک االرض"اسالمی مانند ۀ های معتبر آغاز دور ها در تاریخ نوشته
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ابن ۀ ترجم  نامه، برپایهی برای تدوین خداینویسندگان زیاد شاهان نقل شده و  های بسیاری درباره گزارش "باقیهآثار ال"و  "سیستان

 (34:  4963صفا، . )اند مقفّع کوشیده

های  نوشته  ت را به جدّ نگرفتند و با ترجمهخالفۀ کشورداری، نظری  اسالمی متفکران ایرانی در حوزه از همان آغاز دوران

آن روز عرضه ۀ نظام کشورداری و حکومت را به جامع  ظریه پردازی دربارهجدیدی از ن  بازمانده از عصر ساسانی به زبان عربی دوره

اسالمی   نخست دوره  نامه نویسی بود زیرا در دو سدّه سیاسی در ایران، سیاست  ترین جریان اندیشه توان گفت عمده می. کردند

طاهر ذوالیمینین به فرزند   توان به رساله ثال، میه عنوان مایرانشهری پدید آمد که از آن میان ب  هایی در تداوم سنت اندیشه نوشته

 :Bosworth, 1970) .خود تفسیر کرده است  در مقالهراو بازورث نیز آنآمدهتاریخ طبریخود عبداهلل اشاره کرد متن این رساله در

 25-41) 

انی از میان وزیران، دبیران و دیگر زبان فارسی به عنوان زبان ادبی ایران زمین استوار شد نویسندگ  از زمانی که شالوده

های پر اهمیّت فارسی اعّم از نظم و نثر  در واقع بسیاری از نوشته. همّت گماشتند سیر الملوک و ایین کشور داری متفکّران به تدوین

  .ها وجود دارد سیاست و آیین کشورداری در البالی آن  ستند و نکاتی بسیار ظریف دربارهای ادبی صرف نی نوشته

االسرار در هایی از مخزن می توان گفت که برخی از شاهکارهای نظم و نثر فارسی مانند شاهنامه و کلیله و دمنه و قسمت

اگر چه این آثار از ارجمندترین آثار . اند ای داشته ها در جهت دادن به رویکرد ایرانیان به امور سیاسی نقش تعیین کننده طول سده

در حالی که بخش . ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است سیاسی آن  های مربوط به اندیشه د، جنبهآین ادب فارسی به شمار می

سیاسی رایج ۀ ها تداوم پیدا کرده و به جزئی از اندیش اسالمی از مجرای این نوشته  شهری در دوره سیاسی ایران  بزرگی از اندیشه

 .ایران تبدیل شده است

ترین نوشته در  او یکی از بنیادیۀ نام نامه نویسی و سیاست ترین نمایندگان جریان سیاست تهالملک یکی از برجس خواجه نظام

سیاسی در ایران از چنان مقامی برخوردار است که به ۀ این اثر در تحول اندیش. اسالمی بوده است  شهری به دوره ایرانۀ انتقال اندیش

ور داری پس از آن نوشته شده است یا عینا مطالبی را از این اثر نقل کرده تحقیق می توان گفت بیشتر آثاری که در زمینه آیین کش

پراهمیتی است که دو دهه پس از ۀ نام نصیحه الملوک منسوب به غزالی که نخستین سیاست. اند و یا به موضوعات آن اشاره دارند

 . اند به نوعی از آن متأثر بوده االسرار نظامی، هر کدام نامه نوشته شده تا دیگر آثار منظوم مانند مخزن سیاست

گرفت و  باستانی مایه می  های سیاسی ایرانی در آن روزگار بود که از ادبیات اندرزی دوره نویسی جریانی از اندیشه  نامه سیاست

این . اه یافترپردازان حکومتی  ایرانی پس از دو قرن سکوت، این اندیشه به محافل  اندیشمندان و نظریه های با استوار شدن حکومت

 (444: 4913طباطبایی، . )کوشیدند تا جایی که ممکن بود میراث باستانی را به دوران اسالمی انتقال دهند پرداران می نظریه

 نظامی جانشین راستین خواجه نظام الملک

این نبوده  نامه جز رسد که کوشش خواجه در تدوین سیر الملوک در همین راستاست که هدف از نوشتن سیاست به نظر می

نامه، برای احتراز از سوء تفاهم احتمالی و از  امّا خواجه در سیاست. ها و آداب ملک داری به سلطان آموخته شود است که آیین نامه

معترضه، در واقع تأکیدی بر   رسد که این جمله به نظر می. یستافزاید که خداوند عالم را نیازی به این سخنان ن باب آداب دانی، می

: 4941زرگری نژاد، . )دانسته است را بی نیاز از این سخنان نمی -ملکشاه –واقعیت است که خواجه در نهایت، خداوند عالم  این

444) 

های پادشاهان برای آن است تا  گوید که نقل داستان هایی در رعایت عدل و انصاف به صراحت می خواجه ضمن بیان حکایت

او در میان حاکمان ایران از (. 64: 4941نظام الملک، . )اند پادشاهان در عدل و انصاف چگونه بوده خداوند عالم خلداهلل ملکه بداند که

خسرو انوشیروان، امیر اسماعیل سامانی، عبداهلل بن طاهر، و به ویژه سلطان محمود غزنوی، به عنوان سالطین عادل یاد کرده 

تاریخ، از آدم   نامه به همه های دیگری از سیاستوشیروان گفته است، در جاعصر آرمانی خسرو انۀ آنچه با تأکید دربار(. 63: همان)

به همه روزگار، از گاه آدم، علیه »داند  دهد و بقای ملک را جز به اجرای عدل توسط ملک استوار نمی ابوالبشر به بعد، تعمیم می

اند تا مملکت در  اند و به راستی کوشیده ده و انصاف بستدهاند و انصاف بدا السالم، تاکنون، در هر معاملتی و در هر ملکی عدل ورزیده

داند، ظلم  هم چنان که دادگری و عدالت را سبب بقاء و استواری ملک می(. 36: همان)« .های بسیار بمانده است خاندان ایشان سال

غفلت امیر و و اسکندر نیز (. 94: همان)« بردغفلت دولت را ب»اند که  دانایان گفته. داند زوال و نابودی حکومت میۀ و بیداد را نیز مای
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داند و  سیاسی، رعایت عدالت را مقدم بر اجرای شرع می  خواجه در قلمرو و اندیشه(. 44: همان)دانست  میۀ تبا  خیانت وزیر را مایه

آرمانی، یعنی عدل و دین، بر آن است که پایداری ملک به رعایت عدالت وابسته است؛ به بیان دیگر، میان دو ویژگی ضروری پادشاه 

و توجّه « عدل و احسان»نامه، پس از ذکر شناخت قدر نعمت خداوند از طریق رعایت  وی در فصل دوم سیاست. عدل اولویت دارد

اند بزرگان دین که الملک یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظلم؛ به معنی آن است که  گفته... »: پادشاه به رعایت عدالت، آورده است

 443همان طور که خود خواجه پیش بینی کرده بود پس از کشته شدن او در سال (. 43: همان)« ک با کفر بپاید و با ستم نپایدمل

 .ای که او به تدبیر برقرار کرده بود از جامعه رخت بربست ق انسجام دولت سلجوقی از هم گسست و نظم و انضباط و عدالت نسبی.هی

راند، نظامی  هنوز از مرزهای چین تا روم، فرمان می( 4431-4441)در زمان سلطان سنجر  زمانی که امپراطوری سلجوقیان

دهد تا از آنان بخواهد همانند پادشاهان  او بعدها در مقام مصلح اجتماعی و مربی اخالق، پادشاهان را مخاطب قرار می. متولد شد

الملک وزیر قدرتمند دو پادشاه بزرگ  شعری خود را از نظاممایکل بری او تخلص   به گفته. ن به عدالت حکومت کنندکهن ایرا

 (41: 4943بری، . )سلجوقی یعنی الپ ارسالن و ملکشاه، اقتباس کرد

امپراطوری بزرگ سلجوقی، تخلصّی که نظامی شاعر حکیم برای خود برگزید به همین مفهوم ۀ الملک یعنی نظم دهند نظام

الملک جدید دوران معرفی کند،  هایش خود را نظام این که به دلیل استواری سروده او در. شعر و سخنۀ نظم دهندۀ بود، منت

 :کند پیکر به روشنی به این مطلب اشاره می هفتۀ دهد همان طور که بعدها در دیباچ تردیدی به خود راه نمی

 چارشییییاه داشییییتند چییییار تییییراز 

 

 پنجمییین شییان تییویی بییه عمییر دراز  
 

 داشییییت اسییییکندر ارسییییطاطالیس

 

 هییای نفیییس وی آموخییت علییمکییز  
 

 بیییزم نوشییییروان سیییپهری بیییود   

 

 کیییز جهیییانش بزرجمهیییری بیییود   
 

 بیییود پروییییز را چیییو بیییار بیییدی   

 

 کییه نییوا صیید نییه، صیید هییزار زدی    
 

 وان ملییک را کییه بیید ملکشییه نییام    

 

 بود دیین پیروری چیو خواجیه نظیام      
 

 تییو کییز ایشییان بییه افسییری داری    

 

 چییییون نظییییامی سییییخنوری داری 
 

 از تییییو  ای نظییییامی بلنیییید نییییام 

 

 یافتییییه کییییار او نظییییام از تییییو     
 

 (49: 4919نظامی گنجوی، )  

 

اگرچه این ابیات را خطاب به عالءالدین کرپ ارسالن سروده است ولی او به نقش معنوی خود در جایگاه رایزن شاهان باور 

الملک به پادشاهان درس کشورداری  نظامداند و مانند  خود را وزیری شاعر پیشه می -االسرار مخزن -دارد، او در نخستین سروده اش

گیرد  از دین نشأت می. سلجوقی در اندرزگویی رک و راست و بدون ابهام و انحراف است  زبان او همانند وزیر سیاست پیشه. دهد می

. یل یعنی عدلکند که انسان را بر محور واالترین فضا منادی این اخالق رفتاری را پیشنهاد می. شود و به کمک دین هم توجیه می

و در واقع کلیددار آن . گیرد چنین اخالقی جای میۀ این عمل پادشاه در رأس قائم  در نتیجه. دگری، به حرکت درآوردمتضاد بیدا

االسرار اصوالً خطاب به شاه و امیر سروده  مقالت اول تا چهارم مخزن. زیرا باید او در جامعه نخستین مجری عدالت باشد. شود می

ها توصیه شده است که زندگی خصوصی پادشاه باید در نهایت خویشتن داری بگذرد و اولین تکلیف دینی او هم  در آن شده است و
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گیرد یکی پروردن دین و دیگری  الملک برای پادشاه دو مسئولیت مهمّ در نظر می او همانند خواجه نظام. باید اجرای عدالت باشد

 .اجرای عدالت

 دکیییارتو پیییروردن دیییین کیییرده انییی

 

 کارکنییان کییار چنییین کییرده انیید     
 

 (411: 4941نظامی گنجوی، )  

 مملکیییت از عیییدل شیییود پاییییدار   

 

 کییار تییو از عییدل تییو گیییرد قییرار     
 

 (414: همان)  

 

هایش را نه تنها از تاریخ اسالم، بلکه از تاریخ ساسانیان و  نامه، داستان همان گونه که در صفحات قبل اشاره شد، سیاست

توانند از نظر کردار سیاسی، سرمشق خوبی  ته بود تا نشان دهد که کافران پرهیزگار امپراتورهای ایران باستان، میمقدونیه برگرف

ۀ ترین فقهای دربار شاهان سلجوقی، نیز از اعتبار این گفت و چشم تنگی زمخت و خشن یک دنده. برای فرمانروایان ترک باشند

 .پاید ماند، امّا به ظلم نمی ک به کفر میکاست که مل نامه نمی الملک در سیاست نظام

 خانیییه بَرِملیییک، سیییتمکاری اسیییت 

 

 دولیییت بیییاقی ز کیییم آزاری اسیییت  
 

 (411: همان)  

شود، ظلم، مفهومی بنیادی  گوید که در نسبتی که میان کفر و ظلم در سیاست برقرار می الملک به تصریح می خواجه نظام

نظام )« .دارد دوری از ظلم، عاملی است که نظام سیاسی را از متالشی شدن مصون میاست و نه کفر و بنابراین رعایت عدالت و 

 (434-439: 4941الملک، 

ۀ این جهان روزنام»: گوید کند و می سیرالملوک نظر پادشاه زمان را به سنّت پادشاهان فرهمند ایرانی جلب میۀ نویسند

: همان)«...د و آفرین گویند، و اگر بد باشند، به بدی یاد کنند و نفرین گوینداگر نیک باشند مرایشان را به نیکی یاد کنن. ملکان است

924) 

نامه به نظامی نیز منتقل شده باشد او در حکایت انوشیروان و ده ویران به  رسد این دیدگاه خواجه از طریق سیاست به نظر می

 :کند که پادشاه زمانش یادآوری می

 هییر کییه بییه نیکییی عمییل آغییاز کییرد

 

 ی او روی بییییدو بییییاز کییییردنیکیییی 
 

 گنبیییید گردنییییده ز روی قیییییاس  

 

 هست به نیکیی و بیدی حیق شیناس     
 

 (414: 4941نظامی گنجوی، )  

 

 و سقوط حکومتة غفلت پادشاه رمز تبا

در همه وقتی پادشاه را »: گوید خواجه نظارت مستمر بر عملکرد عمال حکومتی را از وظایف سلطان آرمانی برمی شمارد و می

چون ناراستی و خیانت از ایشان پدیدار آید، . ل گماشتگان غافل نباید بود و پیوسته از روش و سیرت ایشان برمی باید رسیداز احوا

 (42: 4941خواجه نظام الملک، )« ....جرم او را مالش دهند، تا دیگران عبرت گیرندۀ هیچ ابقا نباید کرد، او را معزول کنند و برانداز

 بهرام گور و چوپان و با اشاره به داستان معاملت سگ با گرگ غفلت پادشاه از او سپس با ذکر حکایت 

 (41-94: همان)« .غفلت، دولت را ببرد»: گوید و سقوط حکومت برمی شمارد و از زبان دانایان میۀ عملکرد عمال را رمز تبا
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 .داند ها را غلفت او از امور مملکتی می حکومتۀ االسرار رمز تبا نظامی نیز در مخزن

 غافییل بییودن نییه ز فرزانگییی اسییت   

 

 دییییوانگی اسیییتۀ غیییافلی از جملییی 
 

 (416: 4941نظامی گنجوی، )  

 هییر کییه در اییین راه کنیید خوابگییاه  

 

 یییا سییرش از دسییت رود یییا کییاله    
 

 (491: همان)  

 

به سلطان مسلمان کند که در آن پیرزنی ستمدیده  او در مقالت چهارم حکایت کم نظیر سلطان سنجر و پیرزن را مطرح می

 :دهد کند و وی را آشکارا مورد نکوهش قرار می بی خبر از اوضاع کشورش بی محابا پرخاش می

 پیرزنییییی را سییییتمی در گرفییییت  

 

 دسییت زد و دامیین سیینجر گرفییت    
 

 کییای ملییک آزرم تییو کییم دیییده ام  

 

 وز تییو همییه سییاله سییتم دیییده ام    
 

 ای شییییهریار داد میییینۀ گییییر نیییید

 

 شییمار  اییین  بییا تییو رود روزشییمار    
 

 بینمیییییییت داوری و داد نمیییییییی

 

 بینمیییییت وزسیییییتم آزاد نمیییییی  
 

 دولییت ترکییان کییه بلنییدی گرفییت   

 

 مملکییییت از دادپسییییندی گرفییییت 
 

 چییون کییه تییو بیییدادگری پییروری    

 

 ای هنیییدوی غیییارتگری تیییرک نیییه 
 

 (449 -442: همان)  

 

از دست رفتن امپراطوری بزرگ او کرد علت سقوط سلطان سنجر و  زوال امپراطوری سلجوقی زندگی میۀ نظامی که در دور

 .داند را قطعاً غفلت و بی خبری از اوضاع مملکتش می

تسلط ترکان از هم گسیخته بود و صحبت نیکان ز جهان دور گشته بود خواجه در ۀ از آن جا که نظام امور ایران زمین در دور

سیاسی خود وارد کرده است، بدان ۀ مفهوم بنیادین اندیشعدل بحث کرده و آن را به عنوان ۀ نامه دربار های سیاست بسیاری از فصل

او با مقدّم شمردن عدل بر دین، عدالت را زیربنای عزّت دین و قدرت . امید که نظمی در بی نظمی حکومت ترکان بوجود آورد

 .داند ها می خوبیۀ سلطان و منشأ هم

یافت که قدرت حکومت با عدل و دین و حکمت توأم  شاه آرمانی وقتی تحقق خواهد»سیاسی اندرزنامه نویسان ۀ در اندیش

سنتی ۀ خواجه که یک اندیشۀ دهد و بر این اندیش االسرار پادشاهان را اندرز می نظامی نیز در مخزن( 33: 4932مجتبایی، )« .باشد

 :گوید کند و او خطاب به پادشاه می است تأکید می

 کیییارتو پیییروردن دیییین کیییرده انییید

 

 رده انییدکارکنییان، کییار چنییین کیی    

 

 کییییارگری مملکییییت آبییییاد کیییین   عدل تو میری است جهیان شیاد کین   
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 مملکیییت از عیییدل شیییود پاییییدار   

 

 کییار تییو از عییدل تییو گیییرد قییرار     
 

 (414-411: 4941نظامی گنجوی، )  

 

 دادگییری شییرط جهانییداری اسییت   

 

  

 شرط جهان بین که ستمکاری اسیت 
 

 (444: همان)  

 

 تاثیر ظلم پادشاه در نظام طبیعت

در نظر خواجه عدل . زوال دولت استۀ م چنان که دادگری و عدالت سبب بقاء و استواری کشور است ظلم و بی داد نیز مایه

از متظلّمان را بر درگاه ۀ وقتی فرستادگان کشورهای دیگر انبو: گوید او می. حتی در سیاست خارجی مملکت نیز تاثیرگذار است

اند و به سلطان  خواهند و از ظلم او به جان آمده رود و رعیّت پادشاه را نمی ظلمی عظیم می ببینند چنان پندارند که بر این درگاه

های  آید در اندیشه کنند و از این جنگ و خونریزی پدید می دهند و او را بر دست درازی به ملک تحریض می خود خبر می

این مضمون در . شود یعت نیز هرج و مرج و آشوب ایجاد میشهری به محض این که پادشاه نیّت ظلم و ستم داشته باشد در طب ایران

 :شاهنامه در داستان کشتن بهرام گور اژدها را و داستان او با زن پالیزبان به روشنی بیان شده است

ی زنی  در این حال به در خانه. بهرام گور پس از کشتن اژدها خسته و حیران در آرزوی محل خواب و استراحتگاه است

کنند بهرام از  پس از آنکه زن و شوهرش از بهرام پذیرایی می. ی خودت بدان گوید که این خانه را مانند خانه زن به او میرسد،  می

گوید که این ده  مند؟ زن می ی پادشاه ایران سخن بگوید و باز نماید که آیا از او سپاسگزار است یا گله خواهد که درباره میزبان می

ستیزد و روز  نهد و برای پنج و شش درم با او می یکی از آنان بر کسی از ده نشینان تهمت دزدی می. ان استگذرگاه سواران و دیوانی

. برد رسد آبروی او را می کنند و زیانی که به این زن می کند زن پاکدامن را به آلودگی و بدکاری متهم می خوش را بر وی تیره می

 این زیانی نیست که با گنج و ثروت 

 دانند  گوید اگر مردمان ارج داد را نمی بهرام می. رسد، این است آن را جبران کرد، رنجی که از شاه به ما میبتوان 

ج : 4943کزازی، . )گذارند، از این پس چند ماه درشتی خواهد کرد تا گزند و آزار از مهر و داد بازشناسند و به پاس آن سپاس نمی

1 /131) 

 

 درشتی کینم زیین سیپس میاه چنید     

 

 کییه پیییدا شییود مهییر و داد از گزنیید  
 

 (949/ 1ج : 4914فردوسی، )  

 

 .شود او میهمان بود خشک میۀ پس از این اندیشه، شیر در پستان گاو برزگر که بهرام در خان

 بییییاورد گیییاو از چراگیییاه خیییویش  

 

 فییراوان گیییاه بییرد و بنهییاد پیییش     
 

 بیه پسیتانش بردسیت مالیید و گفیت     

 

 جفییت بییه نییام خداونیید بییی یییار و   
 

 دیییید پسیییتان گیییاوش ز شییییرۀ تییی

 

 دل میزبیییان جیییوان گشیییت پییییر   
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 چنین گفت با شیوی کیای کدخیدای   

 

 دل شییاه گیتییی دگییر شیید بییه رای   
 

 سیییتمکاره شییید شیییهریار جهیییان  

 

 ....دلش دوش پیچان شید انیدر نهیان    
 

 چییو بیییدادگر شیید جهانییدار شییاه     

 

 ....ز گیییردون نتابییید، ببایسیییت میییاه 
 

 (949: همان)  

 

این اعتقاد کامالً رایج بوده است که پادشاهان تأثیری ویژه بر نظام طبیعت »ی ایران باستان و خردمندان آن عصر،  یشهدر اند

جوشد وابسته به ماهیّت  ها می اند که خلوص یا آلودگی آبی که از آن شده هایی تصوّر می پادشاهان همچون چشمه. گذارند می

در دوران پادشاه عادل باران به هنگام و به . دهد اش را رونق می وانی و برکت قلمرو پادشاهیاگر شاه عدالت پیشه کند، فرا. آنهاست

شود و حکومت نیز از  ها امن می کنند، راه شوند، کشاورزان محصول بیشتری برداشت می ها پر آب می بارد، رودها و چشمه فراوانی می

د، کشور دچار قحطی و خشکسالی خواهد شد، باران نخواهد بارید، قتل و امّا، اگر شاه بیدادگری پیشه کن. برد این همه بهره می

 (219:  4943کرون، )« .خواهد شدۀ راهزنی و فساد شیوع خواهد یافت، و حکومت دچار ضعف و تبا

 متفکران وۀ ستمکاری پادشاه قبل از خواجه در فضای فرهنگی آن روز در اندیشۀ همان طور که اشاره شد این عقاید دربار

خواجه، به نظامی رسیده باشد زیرا نظامی در دیگر اثر گرانقدرش ۀ نام رسد که از راه سیاست شاعران ایرانی وجود داشته و به نظر می

 .نامه را به ضرورت آورده است یعنی هفت پیکر هم چند حکایت از سیاست

ایرانشهری در آثار خواجه ۀ از اندیش رسد نظامی هوشمندانه حکایت انوشیروان و ده ویران را که انعکاسی به نظر می

االسرار آورده است تا به پادشاه یادآوری نماید که ویرانی ملک و نابسامانی و حتی تغییر در  الملک است در مقالت دوم مخزن نظام

 . ظلم فرمانروایان ظالم و نابخرد استۀ نظام طبیعت نتیج

ای است که اصل آن در شاهنامه فردوسی داستان بهرام گور و  ملغمهفوشه کور معتقد است که حکایت انوشیروان و ده ویران 

 (911: 4911فوشه کور، . )گیرد، آمده است نادرست حکومت می  سی که از یک زن روستایی در شیوهدر

 تدبیر وزیر عامل بازدارندگی پادشاه از ستم

وک را در همین راستا نوشته همان طور که به داند و اصوالً کتاب سیرالمل خواجه پادشاه را نیازمند آموزش و تربیت می

های صدر اسالم، ضمن سلب مسئولیّت از مردم و اشاره به  صراحت خود بارها اشاره کرده است به استناد به برخی از اخبار و حکایت

ۀ عملکرد سلطتفاوت ذاتی میان سلطان و رعیّت در ادبیات سیاسی ایران زمین، سلطان را متولی و پاسخ گوی اوضاع مملکت و 

نظام الملک، )« .روز قیامت شبانی که گوسفندان نگاه داشته باشد، جواب آن را از او بخواهند... »: گوید شمارد و می خویش برمی

نظامی نیز نه از زبان خود بلکه از زبان انوشیروان که به شکل حدیث نفس با خود سخن می گوید، پادشاه زمانش را از ( 46: 4941

 .کند داری آگاه می یر مملکتمسئولیّت خط

 نییام خییود از ظلییم چییرا بیید کیینم    

 

 ظلییم کیینم وای کییه بییر خییود کیینم   
 

 بهتیییر از ایییین در دلیییم آزرم بیییاد  

 

 یییا زخییودم یییا ز خییدا شییرم بییاد      
 

 ظلیییم شییید امیییروز تماشیییای مییین 

 

 وای بیییه رسیییوایی فیییردای مییین     
 

 بییییاز بپرسییییند و بپرسییییند بییییاز   روز قیامیییت ز مییین ایییین ترکتیییاز  
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 (419: 4941گنجوی، نظامی )  

 

ای را بنیاد گذاشته باشد این نظم  شود که نظام نو و دادگرانه بنیادگذار خوانده میۀ سیاسی اندرزنامه نویسان، پادشاۀ در اندیش

سیاسی جدید ناشی از انقالب به معنای جدید آن، نیست؛ بلکه حرکتی در خالف جهت آن ۀ نو، به خالف درک جدید آن، در اندیش

(. 43: 4941نظام الملک، )« .خویش آوردن هرکاری و رسمی که از قاعده و بنیاد خویش بیفتاده باشدۀ با قاعد... »عنی است؛ ی

ای است که از  بازگشت به نظم پیشین، یعنی از میان برداشتن اسباب زوال ملک؛ و این در واقع، همان استقرار نظم نو و دادگرانه

رسد این طرز تفکّر در  به نظر می. صاحب رای امکان پذیر نیستۀ یسان ایرانی، جز به دست پادشاسیاسی اندرزنامه نوۀ دیدگاه اندیش

شود و  گذشته یعنی عدل، به روشنی دیده میۀ داستان انوشیروان و ده ویران در تغییر حال انوشیروان و بازگرداندن جامعه به قاعد

 .نظامی نیز راه یافته استۀ نامه شده و بعداً به اندیش سیاست همان سنّت اندرزنامه نویسان ایرانی است که واردۀ ادام

 

 شییاه در آن بییاره چنییان گییرم گشییت

 

 کییز نفییس نعییل فییرس نییرم گشییت   
 

 چون که بیه لشیگرگه و راییت رسیید    

 

 بیییوی نیییوازش بیییه والییییت رسیییید 
 

 حیییالی از آن خطیییه قلیییم برگرفیییت

 

 رسیییم بیییدو راه سیییتم برگرفیییت    
 

 داد بگسیییترد و سیییتم در نوشیییت  

 

 فیییس آخیییر از آن برنگشیییت  تیییا ن 
 

 بعیید بسییی گییردش چییرخ آزمییای   

 

 عییدلش بییه جییای   ۀ او شییده و آواز  
 

 (414: 4941نظامی گنجوی، )  

 

نکته مهمی که نظامی در حکایت انوشیروان و ده ویران هوشمندانه بدان اشاره دارد یادآوری نقش وزیر به عنوان یکی از نهاد 

اگر انوشیروان از راه ظلم و ستم بر می گردد و در تاریخ خوشنام . داری ایرانیان است های دیرپای سیاسی و اداری در تاریخ کشور

البته او می خواهد به پادشاه یادآوری نماید اگر چه خود او رسما وزیر نیست و در دربار نیز . می شود به تدبیر وزیر خردمند است

 .استحضور ندارد همانند وزیری دلسوز خواهان خوشنامی او در تاریخ 

الملک با نگارش کتاب سیرالملوک سعی کرد با احیای سنت کشورداری ایرانی به تمرکز  کوتاه سخن آن که خواجه نظام

قدرت صحراگردان مستقر در ایران بپردازد و با در پیش گرفتن سیاست کاهش پراکندگی قدرت، از ظلم و ستم بدویان بیگانه بر 

داد امّا خود را بزرگمهری شاعر  رچه آشکارا هرگز زحمت رفتن به دربار پادشاهان را به خود نمینظامی نیز اگ. ایرانیان بی پناه بکاهد

های  ای برابر امرای ترک قرار داد و بدان امید که از مسئولیت گریزی دانست که به صحنه آمد و آیین کشوردارای را همچون آینه می

 . ط گنجه و دنیای عصر او کاسته شودها و بیدادهای محی فرمانروایان بکاهد تا از ناروایی

 گیری نتیجه

با توجه به مطالب مطرح شده در این مقاله می توان دریافت که خواجه نظام الملک یکی از برجسته ترین متفکران ایرانی در  

به دوران اسالمی  و کتاب سیر الملوک او یکی از بنیادی ترین آثار در انتقال اندیشه ایران شهری. حوزه سیاست نامه نویسی است

به تحقیق می توان گفت بیشتر کسانی که بعد از خواجه در زمینه آیین کشور داری، اظهار نظر کرده اند از این کتاب متاثر . است

نظامی آگاهانه مفاهیم ارزشمندی . بوده اند که می توان از دو کتاب نصیحه الملوک منسوب به غزالی و مخزن االسرار نظامی نام برد
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او در نخستین اثرش خود را . ه خواجه در آیین کشور داری در کتابش نقل کرده است، در باب اول تا چهارم اثرش آورده استرا ک

زبان او همانند وزیر سیاست پیشه سلجوقی در . وزیری شاعر پیشه می داند و آیین کشور داری را به پادشاهان یادآوری می کند

مهمترین سرفصل های اندیشه های ایران شهری که نظامی از سیرالملوک خواجه . است اندرز گویی رک و راست و بدون ابهام

  :اقتباس کرده است عبارتند از

 .پادشاه دو مسئولیت اساسی بر عهده دارد یکی پروردن دین و دیگری اجرای عدالت  .4

 .فقدان عدالت، موجب ویرانی عالم است  .2

 .استظلم و ستم پادشاه بر نظام طبیعت تاثیر گذار   .9

 .جهان داری از طریق وزارت تحقق می یابد و آسایش رعیت و آبادانی کشور در گرو تدبیر و خرد وزیر است  .4

 :منابع

 .جالل علوی نیا، چاپ اول، تهران، نشر نی  ، ترجمهتفسیر مایکل بری بر هفت پیکر نظامی(. 4943. )بری، مایکل .4

سیاسی خواجه نظام الملک طوسی در   نقش اندیشه " (.4941-4946. )زرگری نژاد، غالمحسین و فروزش، سینا .2

 .436-444. ، صص4، شماره 2، سال مسکویه  نامه فصل، "تمرکز قدرت ترکان سلجوقی 

 .، تهران، انتشارات امیرکبیرتاریخ حماسه سرایی در ایران (.4963) .صفا، ذبیح اهلل .9
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 .حمیدیان، چاپ اول، تهران، نشر داد
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 .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران  ترکیبات و کشف االبیات، به تصحیح برات زنجانی، تهران، موسسه
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 در شاهنامۀ فردوسی« برگشتن بر دست راست»تأملی در 

 فریده وجدانی                                                                                                                                                       

 استادیار دانشگاه زنجان

 چکیده

 را، در بیت برگشتن بر دست راست مقالۀ حاضر پیشینۀ تحقیق دربارۀ ترکیبِ
 بپیچید و برگشت بر دست راست غمی شد، ز سهراب زنهار خواست

  (412، ب 492، ص 2ج: 4946فردوسی، )

کند و به نقد آراء ایشان  پژوهان را دربارۀ ترکیب یادشده نقل می دهد، نظر شاهنامه از داستان رستم و سهراب، مورد بررسی قرار می

پردازد که همچنانکه رفتارهای دسته جمعی در جنگ و صلح از الگوهای خاصی پیروی  سپس به تبیین این موضوع می. کند روی می

و گاهِ ضرورت   نموده های مخصوص به خود داشته که به اقتضای شرایط از آن تبعیت  رفتارهای فردی پهلوانان نیز آییناست،  کرده می

تحلیلی و کنار هم نهادن و مقایسۀ دیگر شواهدِ  -آنگاه با استفاده از روش توصیفی. اند کرده منظور خویش را با زبان بدن منقل می

رفتاری آیینی  برگشتن بر دست راستدهد که  نشان می -کند اسر شاهنامۀ از سه نمونه تجاوز نمیکه در سر - برگشتن بر دست راست

ای داشته است و ایشان برای اعالم تغییر موضع و تصمیم خویش و انصراف از ادامۀ  در میان پهلوانان بوده و مفهوم خاص و شناخته شده

 .ندا کرده وضعیت پیشین اقدام به پیچیدن بر دست راست می

به دنبال داشته، یا نظیر شاهد دوم صرفاً برای مهلت ۀ توانسته مانند شاهد نخست از شواهد مقالۀ حاضر زنهار خوا این اعالم فیزیکی می

 .باشد خواستن از حریف بوده و یا همچون شاهد سوم تنها جنبۀ اعالم تغییر موضع و تصمیم داشته

 و سهراب، برگشتن بر دست راست  فردوسی، شاهنامه، داستان رستم: هاکلیدواژه

 مقدمه

بیتی که شکست هجیر، نگهبان . نماید یکی از ابیات بحث برانگیز و درخور اعتنای شاهنامۀ فردوسی در داستان رستم و سهراب روی می

فته و به جنگ وی هجیر که ابتدا به سبب کم سن و سالیِ سهراب او را دست کم گر. کند دژ مرزی ایران را در برابر سهراب روایت می

 .خواهد خورد و اینچنین زنهار می شتابد، خیلی زود شکست می می

 بپیچید و برگشت بر دست راست غمی شد، ز سهراب زنهار خواست

  (412، ب 492، ص 2ج)         

سیاری را به خود است که تا کنون نظر شاهنامه پژوهان ب "برگشتن بر دست راست"شود ابهام بیت، ناظر بر  چنانکه مالحظه می

 .نماید ضروری می ها  اند که پیش از آغاز بحث اصلی بازگویی آن است و آراء گوناگونی دربارۀ آن ابراز نموده معطوف کرده

 بررسی و نقد آراء پیشین 

ا را نیز او این معن. است برای زنهار خواستن و جزء شرایط آن بوده برگشتن بر دست راستدهد که  مجتبی مینوی احتمال می( 4

داند که هجیر برای فرار از اصابت خنجر به گلوی خود به سمت دیگر پیچیده باشد، و سرانجام با نقل شاهدی از رسالۀ  محتمل می

مینوی، )است شود که به سمت راست پیچیدن ارتباطی با فرار از بال و بدآمد کار داشته یادآور می( 44چاپ ایرج افشار )خوابگزاری 

4941 :411.) 
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توان برگشتنِ هجیر بر دست راست را برای زنهارخواهی، فرار از  توضیح مینوی دربیت مورد بحث مصداق دارد و می -

 -و البته بسیار اندک آن -های مشابه اصابت خنجر و یا رهایی از بال دانست؛ اما اشکالی که دارد این است که قابل تعمیم به نمونه

 . در شاهنامۀ فردوسی نیست

پیچیدن و برگشتن بر دست »: کند که پردازد و تصریح می بردن از مینوی به رد نظر وی می  مجتبایی بدون نامفتح اهلل( 2
است نیز ارتباطی با  نه برای زنهارخواستن است و نه برای فرار از اصابت خنجر و مطلبی که از رسالۀ خوابگزاری نقل شدهراست 

به وضع و حالت درست و "داند و آن را  را عبارتی قیدی می "دست راست بر"او (. 644: 4939مجتبایی،)«این مورد ندارد

که سهراب بر روی او نشسته و )هجیر»: نویسد کند و در توضیح بیت می معنا می "چنانکه باید"و "به طرز شایسته"، "مناسب

د و از سهراب زنهار پیچیده و برگشت و به حالتی که مناسب بود درآم( بود تا سرش را از تن جدا کند خنجر کشیده

 (.646، 643: همان)«خواست

توضیح . است چندان گویا نیست درآمدن به وضع درست و قرار گرفتن در حالتی مناسب که مجتبایی بدان اشاره کرده -

ه مضافاً اینک. چه نیازی به درآمدن به وضعی مناسب داردۀ کند که منظور از حالت مناسب چیست و زنهارخوا ایشان معلوم نمی

در چنین حالی رعایت وضعِ درست و . ، حالت انسانی است که بیم جان دارد و مضطر و هراسان استبرگشتن بر دست راست

آوری  پردازی فردوسی که به نحو اعجاب در عین حال با هنر داستان. رسد دور از انتظار و واقع به نظر میۀ مناسب برای زنهارخوا

 . کند، سازگار نیست یت فیزیکی آنان همخوانی ایجاد میهای داستان و موقع میان حالِ شخصیت

ایشان . تلفیقی از رأی مینوی و مجتبایی است دست راست برگشتنسخن حسن انوری و جعفر شعار در توجیه بر (  9

که به وضع درست و  اند، یا مراد آن باشد پیچیده شاید به هنگام فرار از بال و رهایی از خطر تیمّناً به طرف راست می»: اند که آورده

: 4913انوری و شعار، )«یا به روبرو و سمت جلو روی کرد و آنگاه از سهراب امان خواست[ خود را جمع و جور کرد]مناسب درآمد

32.) 

روی کردن به سمت روبررو و "تر بیان شد؛ اما چگونگی دریافت مفهوم نقد نظر مجتبی مینوی و فتح اهلل مجتبایی پیش -

اند روشن نیست و چنین معنایی از عبارت یادشده  ، که انوری و شعار بدان تصریح کردهبرگشتن بر دست راستاز عبارت  "جلو

 .های مشابه را ندارد ضمن آنکه این تعبیر نیز ظرفیت تعمیم به نمونه. شود حاصل نمی

به وجه "مفهومِ گشتن بر دست راست است که  جالل خالقی مطلق به تأسی از نظر فتح اهلل مجتبایی احتمال داده( 4

مصادیق اول و  های شاهنامه یادداشتوی در (. 319: 4943جالل خالقی مطلق، بخش یکم، ).باشد را دربرداشته "شایسته و مناسب

،ب 411، ص 3وج 4434، ب 444، ص4ج)های دیگری سوم مورد بحث این مقاله را شاهدی بر معنای یادشده دانسته و نمونه

است، که به باور نگارنده از حیث لفظ و معنا هیچ سنخیتی با مصادیق اول و سوم مقالۀ  آن دو نشاندهرا نیز در کنار  (4263

رو است  آنچه از نظر خالقی دور مانده، توجه به شاهد دومِ مقالۀ پیشِ. کنیم ها پرهیز می حاضرندارد؛ به همین سبب از پرداختن بدان

 . نقش مؤثری ایفا نماید بر دست راستبرگشتن تواند در رفع ابهام از  که اتفاقا می

این پهلوان به مُروا و از سرِ فال نیک و به نشانۀ »: است جالل الدین کزازی رفتار هجیر را رفتاری آیینی دانسته و نوشته( 3

اری گردد که سوی فرخنده و بختاور است؛ او بدین سان، نیروهای نیکِ درونی را به ی بشگونی و همایونی، به سوی راست می

شود و سهراب که تنها  خواستِ او برآورده می. برد که بتواند از چنگ سهراب برهد و جان به در ببرد خواند و آرزو می فرامی

 . (314 -311: 4944کزازی،جلد دوم، )«دهد خواسته است زور و چیرگی خویش را به نمایش بگذارد، او را زنهار می می

روانی هجیر توجه بیشتری نموده و اهتمام وی به رهایی از چنگ سهراب و بقای حیات را کزازی در توجیه بیت یادشده بر حال  -

های مشابه  است، که تعبیری پذیرفته و مطابق با واقع است؛ اما این نظر نیز همچون بعضی آراء پیشین بر نمونه از نظر دور نداشته

 .یابد ای آن تعمیم نمی شاهنامه
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 رأیی دیگر

این . است بهره از رسم و آیین نبوده های مختلف با یکدیگر، در دوستی و دشمنی بی لیه مواجهۀ مردم سرزمینهای او از آغاز تمدن

نموده، در  رخ می... به انبوه، چوگان بازی و  ، آرایش سپاه، جنگ جمعی نظیر لشکرکشی ها همچنانکه در حرکات دسته ها و سنت رسم

داده، نمود  گرفتن روی می ، و به شکل کُستی یا کشتی ای ن و گاه به دور از هر وسیلهحرکات فردی نیز که گاه با ابزارهای گوناگو

  شناختند و گاهِ رویارویی با حریف، افزون بر رفتار کالمیِ وی که در لباس رجزخوانی های یادشده را می پهلوانان، آیین. است یافته می

حاالت، حرکات و سکنات او که برحسب سننِ جنگ و پهلوانی  و  (BODY LANGUAGE)شده، به زبان بدن  و مفاخره ظاهر می

 .اند است، به نیکی توجه داشته یافته اشکال گوناگون می

ظهور این حرکت بیانگر تغییر . است در میان جنگجویان و پهلوانان رفتاری آیینی و شناخته شده بودهبرگشتن بر دست راست 

زده است؛ یعنی شخصی که چه بر روی زمین و چه بر پشت اسب بر دست موضع و تصمیمِ کسی است که این حرکت ازو سر 

و قصد تغییر آن را   چرخد، قصد دارد با زبان بدن به حریف یا ناظر بیرونی بفهماند که از ادامۀ وضع پیشین منصرف شده راست می

وی از ادامۀ نبرد است؛ زیرا خود را در موضع همراه شود گویای تغییر موضع جنگجو و انصراف ۀ حال اگر این رفتار با زنهارخوا. دارد

چرخد و ضمن اعالم انصراف از  رو بر دست راست می بیند؛ از این یابد و اصرار بر ادامۀ جنگ را سبب نابودی خویش می ضعف می

چنین ضعفی بر او غلبه نماید؛ اما اگر  خواهد و با این کار به برتری او اقرار می ادمۀ نبرد برای نجات جان خویش از حریف زنهار می

تنها تغییر موضع و تصمیم خویش را به حریف یا ناظر بیرونی  برگشتن بر دست راستباشد با  ای نرسیده نکرده و به چنین نتیجه

 .فهماند چنانکه در شواهد دوم و سوم به شرح آن خواهیم پرداخت می

وای بر هم خوردن ابزارهای جنگی، شیهۀ اسبان، غیر دور نیست که گستردگی فضای میدان نبرد، هیاهوی حاکم بر میدان، آ

هایی از این دست شده باشد تا اشخاص بتوانند در چنین فضایی به سهولت با  گیری آیین سبب شکل.. .زبان بودن حریفان و هم

 تغییر

 .وضع فیزیکی خویش و با استفاده از زبان بدن طرف مقابل را از تصمیم خود باخبر سازند

 شرح شواهد

در جنگ رستم و  -4: است شواهد بسیار ندارد و تنها در سه موضع اتفاق افتاده برگشتن بر دست راستسراسر شاهنامۀ فردوسی  در

در داستان سیاوش، هنگامِ هنر نمایی سیاوش در برابر  -9در داستان کاموس کشانی، در نبرد رستم و پوالدوند  -2سهراب 

در شاهد نخست بر روی زمین و  برگشتن بر دست راستاول آنکه . اوت عمده نیز وجود داردافراسیاب؛ اما میان این سه شاهد دو تف

دیگر آنکه ظهور چنین حالتی در اولین شاهد از سرِ ضعف است؛ اما در دو نمونۀ . افتد در دو شاهد بعدی بر پشت اسب اتفاق می

 .بعدی چنین نیست

 شاهد نخست

از مصراع دومِ شاهدِ نخست آغاز نموده و به زنهار خواستن هجیر از سهراب توجه  راستبرگشتن بر دست اکنون برای تبیین مفهوم 

 . کنیم می

در متون حماسی حرکتی دور از انتظار نیست و زنهارخواه غالباً از سرِ هراس و از بیمِ جان خود و اطرافیان زنهار ۀ زنهارخوا

ایستادگی در برابر کاوس را ندارد برای نجات خود و سپاهیانش ابزارهای  یابد توان خواهد؛ چنانکه شاه هاماوران آنگاه که درمی می

 .خواهد افکند و از شاه ایران زنهار می جنگی را بر زمین می
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 نیخسیتیین سپیهیدار هیامیاوران بیفگند شمشیر و گرز گران

 غمی گشت و از شاه زنهار خواست بدانست کان روزگار بالست

  (61-66، ب 14، ص 2ج)

برای نمونه، آن هنگام که به پیشنهاد هوم برای . گرفته است برای رهایی از رنج و عذاب شدید هم صورت میۀ فزون بر آن، زنهارخواا 

گیرند که کرسیوز را بر کرانه بیازارند تا افراسیاب نالۀ برادر را بشنود و از  بیرون آوردن افراسیاب از بن رودخانۀ چیچست تصمیم می

دوزند، پوستِ کرسیوز از فشار  دهند و این چرم را در کتف او می ه دستور کیخسرو کرسیوز را در چرم خام گاو جای میآب به درآید، ب

 .خواهد آورد و زنهار می درد، فغان برمی و عذاب شدید از هم می

 همی دوخت بر کتف او خام گاو چنین تا نماندَش به تن هیچ تاو

 وست بدرید و زنهار خواستبرو پ جهان آفرین را همی یار خواست

  (2924-2929، ب 921، ص 4ج)

دربردن  است همچون شاهد نخست از ترس مرگ و برای جان به زنهار خواستن هجیر که در بیت مورد بحث مقاله بدان تصریح شده

 .کند به حل ابهام مصراع نخست چه کمکی میۀ گیرد؛ اما باید دید این زنهارخوا صورت می

کند، و در رویاروییِ نخستین با سهراب  دیده از وی یاد می دژ مرزی ایران و توران بوده و فردوسی با صفت دالور و رزمهجیرکه نگهبان 

کند و نام خود را به وی  است رعایت نمی پوشی را که از رسوم معمول در میان پهلوانان بوده گرفتن حریف اصل نام کم از سرِ دست

 :دهند میۀ ایرانیان نیز در نامۀ گژدهم به کاوس بر شکست خوردن او چنین گوا. شود وب حریف میگوید، در چشم به هم زدنی مغل می
 هیجییر دالور مییان را ببیست ییکیی بیارۀ تییزتگ بیرنشیست

 آزمای بشد پیش سهراب جنیگ بر اسپش ندیدیم چندان به پیای

 که بر هم زند دیدگان جنگجوی گیر آیید ز بیینی سوی مغز بوی

 که سهرابش از پشت زین برگرفت -زآن بازوی اندر شگفت -برش مانده

  (266-269، ب 494، ص 2ج)   

هجیر به زمین که افتاده خود را پیچانده و بر دست راست قرار گرفته تا »: شود هجیر بر خالف آنچه گاه گفته میۀ بنابراین زنهار خوا

ۀ نشانِ باختن و اظهار عجز وی است و افزون بر گوا( 412: 4944محبتی، )«ستنشان دهد هنوز نباخته است و شایستۀ کشته شدن نی

با سرعتی که سهراب در برگرفتن او از زین و بر زمین افکندن و . کند او نیز این نکته را ثابت میۀ ایرانیان بر شکست وی، زنهارخوا

رد را باخته و خودِ وی در موقعیتی قرار گرفته که تنها شود که او نب دهد، بر همگان مسلم می اش از خود نشان می نشستن بر سینه

دهد و تغییر موضع و تصمیم  است انجام میبرگشتن بر دست راست رو آن حرکت آیینی را که  خواهد جانش را نجات دهد؛ ازاین می

 . دهد می خواهد و سهراب نیز به وی زنهار فهماند و متعاقب آن زنهار می خویش بر ادامۀ نبرد را به سهراب می

و اقرار به برتری طرف مقابل، چه در میدان نبرد و چه به هنگام گفتگو، در ۀ شاید اشاره به این نکته خالی از فایده نباشد که زنهارخوا

 . گرفته است صورت می -و نه سوار بر پشت اسب –حالت پیاده 

چنگش که عرصه را تنگ . گیرد و دُم اسبش را به دست میتابد، رستم به دنبال او تاخته  وقتی چِنگِش از نبرد با رستم روی می -

 . خواهد زند و بر روی زمین از رستم زنهار می بیند خود را بر زمین می می

 دُم اسپ ناباک چنگش گرفت دو لشکر بدو مانده اندر شگفت

 زمانی همی داشت تا شد غمی ز تنگی بزد خویشیتن بر زَمیی

 تاد ازو ترک و زنهار خواستبیف تهمتن ورا کرد با خاک راسیت
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  (4391 -4393، ب 434، ص 4ج)

گیری به  است و در پی آن رستم به قصد انتقام دهد که شاه کابل رفتار نادرخوری با وی داشته شغاد به دروغ به رستم گزارش می -

ابر سپاه رستم قرارگرفته و از او زنهار خواهد که در بر شود، پنهانی از شاه کابل می شغاد که از آمدن رستم باخبر می. رود کابل می

  .گیرد نیز اگرچه در میدان نبرد نیست؛ اما بر روی اسب صورت نمیۀ این زنهار خوا. بخواهد

 چو رستم دمان سر به رفتن نهاد سیواری بیرافیگیند پیوییان شغیاد

 کیه آمید گییوِ پییلتین بیا سپیاه تو پیش آی و زآن کرده زنهارخواه

 سپیهیدارِ کیاول بیییامید ز شیهر سخن، دل پر از کین و زهر زبان پر

 چو چشمش به روی تهمتن رسید پیییاده شید از اسیپ کیو را بیدیید

  (491-421، ب 443، ص 3ج )  

 شاهد دوم

ستم، طوس و گیو را به او پیش از رزم با ر. شود در داستان کاموس کشانی، رستم با حریف بسیار قدرتمندی به نام پوالدوند روبرو می 

در . کند افکند و با خنجر، اختر کاویان را به دو نیم می روند به خاک می اندازد، رهام و بیژن را که با هم به نبرد او می کمند کشیده و به زمین می

 .فرستند چنین شرایطی بزرگان سپاه ایران رستم را تنها حریف او دانسته و وی را به نبرد پوالدوند می

رستم در اثنای نبرد با گرز ضربۀ محکمی بر سر پوالدوند . کنند پهلوان پس از رجز خوانی و نبرد کالمی، به مبارزۀ تن به تن روی میدو 

 .هایش به بیرون بریزد زند که انتظار دارد از شدت آن ضربه، مغز وی از راه گوش می
 عمودی بیزد بر سرش پییلتین ...کیه بشینیید آواز آن انجیمین

 تهمتن بدان بُد که مغز سرش به دو گوش بجهد، شود بر برش

  (2193و2196، ب 214، ص 9ج)

ماند؛ اما برای آنکه فرصتی به خود دهد تا خویشتن را بازیابد، عنان را به راست  بر خالف انتظار رستم، پوالدوند بر روی زین می

 .فهاند د را به رستم میپیچد و با این کار تغییر موضع و تصمیم خویش بر ادمۀ نبر می

 چینان تییره شد چشیم پوالدوند کیه دستش عنان را نبُد کاربند

 بپیچید از آن رفت بر دست راست چنین گفت کین روز روز بالست

  (2194-2191، ب 214، ص 9ج)

ۀ با زنهارخوا -ف هجیربر خال -وی بر دست راست برگشتنپندارد  چون پوالدوند هنوز خود را در برابر رستم شکست خورده نمی

فهماند و رستم نیز به نیکی  ای کوتاه در نبرد را به رستم می او تنها با این کار تصمیم خویش مبنی بر ایجاد وقفه. شود همراه نمی

رستم در مدت زمانی که پوالدوند برای . دهد یابد و طبق رسوم پهلوانی این فرصت را در اختیار او قرار می منظور وی را درمی

 .پردازد کند به راز و نیاز با پرودگار می خویش صرف می بازیابی

 چیو پیوالدونید از بیَرِ زیین بیماند تیهمتین جهیان آفرین را بیخواند

 که ای بیرتییر از گییردش روزگییار جیهیانیدار و بییینیا و پیروردگیار

 گر این گردشِ جنگ من داد نیست روانییم بییدان گییتی آبیاد نیست

 روا دارم ار دسیییتِ پیییوالدونییید روان مییرا بییرگیشییاییید ز بیینید

 ور افییراسیییابیسییت بییییدادگییر تو مسیتان ز من دست و زور و هنر

 که گر من شوم کشته بر دست اوی بیدییران نیمیانید ییکیی جنیگجوی

 ور نییه پییشیه نییه میرد کیشیاورز و نیه خاک و نه کشور، نیه بوم و نه بر

  (2146 -2141، ب 213-214، صص 9ج)
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به عنوان اعالمِ فیزیکیِ تغییر موضع و درخواست ایجاد وقفه در آن با نحوۀ از سرگیری بر دست راست برگشتنن صحت تعبیرِ 

ای که پوالدوند با زبان  عنی وقفهبرند؛ ی شود؛ زیرا آنان این بار از اسب پیاده شده و با کُستی گرفتن نبرد را به پیش می جنگ تأیید می

 .یابد بدن خواستار آن بود، تحقق می

نماید که پیچیدن  چنان می»: است جالل الدین کزازی برگشتن بر دست راست را در رزم رستم با پوالدوند چنین توجیه کرده

اند و آن را به  یازیده نبرد، بدان دست می است که پهلوانان، به هنگام شکست و درماندگی در بر دست راست هنجار و رفتاری ویژه بوده

؛ اما به نظر (141: 4949کزازی، جلدچهارم،)«اند دانسته گزندی می اند و نشانه و نویدی از رهایی و بی گرفته و فال نیک می "مُروا"

 .ت که کسی به یاری نیایدبس کرد و با رستم پیمان نمی رسد اگر پوالدوند شکست خورده و درمانده بود دوباره به نبرد روی نمی می

 بیه کُستیی گرفتن نهادنید روی دو گُرد سرافراز و دو کینه جوی

 به پیمان که از هر دو روی سپاه خواه بیه ییاری نیاید کسی کینیه

  (2144-2141، ب 213، 9ج)

بر توانمندی هر دو داللت دارد و نه بر  نیز چنان است که -پسر افراسیاب -در عین حال گزارش فردوسی از نبرد دو پهلوان از نگاه شیده

 .ضعف یکی و قوت دیگری
 نگه کرد پیگار دو پیل مست خروشان چو رعد و بساویده دست

  (2163، ب 211، ص 9ج)      

 .برد از دست رستم جان به در می -اگرچه با گریز -او در پایان نبرد 

 شاهد سوم

دهد تا به زه کند؛ اما او از این کار عاجز  کمان وی را به کرسیوز می. ا شنیده استافراسیاب تعریف یگانگی سیاوش در تیراندازی ر

ای در  زدن مهارت سیاوش، نشانه برای محک. دهد گیرد و سپس آن را به سیاوش بازمی افراسیاب خود این کار را بر عهده می. آید می

گشاید و خدنگی  زند و دیگر بار بر می ایی دمان، تیری بر نشانه میسیاوش یک بار، برنشسته بر بادپ».کنند دوانی برپای می میدان اسب

 (.932: 4942کزازی، جلد سوم، )«گرداند نشاند و بدین سان، آن را سوراخ سوراخ می چارپر را از فراز اسپ بر آن می

 نشست از بر بادپایی چو دیو بیفشارد ران و برآمید غریو

 بر مییان نشیانییکی تیر زد  نهاده بدو چشیم گردنکشان

 خیدنیگی دگیربیاره با چیارپیر بینداخیت از باد و بگشاد بر

 نشیانه دوبیاره بیه ییک تاخیتن مُیغَربَیل ببود انیدر انیداختن

  (4939-4934، ب 239 -232، صص 2ج)

گویی به  او برای پاسخ.بیند نمیاست، ادامۀ تیراندازی را ضروری  پس از این کار، سیاوش که توانمندی خویش را به اثبات رسانیده

دارد و  انتظار ناظران، تصمیم خود مبنی بر انصراف از ادامۀ تیراندازی را با برگرداندن اسب خویش به سمت راست به ایشان اعالم می

 .رساند خواهد خود را به افراسیاب می راندن در سمتی که می سپس با اسب

 بپیچید بر دست راستعنان را  بزد بار دیگر بر آن سو که خواست

 کیمان را به زه بر به بازو فگیند بییییامد بییر شییهیریییار بیلینید

  (4936-4933، ب 239، ص 2ج)

بار دیگر به سمت نشانه تیر  ، یکپیچیدن عنان بر دست راستممکن است بیت شاهد چنین معنا شود که سیاوش پس از 

برد تا نشان دهد که پس از  را به کار می مُغَربَلاول آنکه وی عمداً واژۀ . است ردوسی نبودهاندازد؛ اما این معنا به دالیلی مقصود ف می

ای که در برابر  تواند در معنی پرتاب تیر سوم باشد؛ زیرا نشانه نمی "بزد بار دیگر"رو ازاین. پرتاب دو تیر، از نشانه چیزی باقی نمانده است

فردوسی در مقام راوی داستان قصد . رد تا تیر سوم بر آن بنشیند و محل اصابتش معلوم شودپرتاب دو تیر از هم دریده، مقاومتی ندا



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

689 
 

مفهوم  "بزد بار دیگر"دلیل دیگر بر اینکه. افزون بر دقت، قدرت و شدت برخورد تیر را برجسته سازد مُغَربَلدارد با استفاده از واژۀ 

که پرتاب تیر سوم به لحاظ  ای به نتیجۀ اصابت این تیر نمی کند، در حالی ارهپرتاب تیر سوم را ندارد این است که فردوسی کمترین اش

دادن توانایی او، نسبت به تیر اول و دوم اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بر فرض اگر تیر اول و دوم اتفاقی بر  داللت بر مهارت تیرانداز و نشان

رت او خواهد بود و نیاز به بازگویی و برجسته نمایی بیشتری دارد و حال هدف نشسته باشد تداوم و تکرار این عمل مُهر تأییدی بر مها

 . کند آنکه فردوسی چنین نمی

تواند  است که می اگرچه فریدون جنیدی در نسخۀ مصحح خویش بیت مورد بحث را الحاقی دانسته؛ اما درپاورقی مطلبی آورده

کدام سو؟ اگر »: است نوشته "بزد باردیگر بر آن سو که خواست"ربارۀ مصراع او د. در اثبات سخن نگارنده در مورد شاهد سوم به کارآید

جنیدی، جلد )«خواستم زدن گوید به همین جای می زن است؛ زیرا تیر به هر جای که فرود آید می چنین باشد هرکس در جهان نشانه

تواند به معنی پرتاب تیر برای بار  یادشده نمیدهد که مصراع  شود نوشتۀ جنیدی نیز نشان می چنانکه مالحظه می(. 43: 4941دوم،

 .   کاهد از ارزش چنین پرتابی می "برآن سو که خواست"سوم باشد؛ زیرا گروه قیدی 

برای نمونه در حرکت بهرامِ گودرز به سوی فرود و . در شاهنامۀ فردوسی مصادیق بسیار داردراندن  اسبدر مفهوم زدن  اسب

 :خوانیم تُخوار می

 بزد اسپ و آمد ز پیش گروه ه بنهاد سر سوی کوهپر اندیش

  (443، ب 91، ص 9ج)

 "زدن"، احتمال به کار بردن (4936، ب 231، ص9ج )است به کاربردهزدن  گویدر معنی  -به تنهایی-را  "زدن"همچنانکه فردوسی 

ه و در مقابل بار ِنخستِ حرکتِ سیاوش قرار داشت "بار این"نیز مفهوم  "باردیگر ".زدن در شاهد مورد بحث وجود دارد در معنی اسب

گیرد؛ به این معنی که در بارِ نخست نشانه را در میدان نهادند و بدون دخالت سیاوش مسیر حرکت وی را به سمت هدف تعیین  می

ز تیراندازی آگاه نمایند؛ اما او پس از اثبات توانایی خویش با پیچاندن عنان، منتظران را از تصمیم خویش مبنی بر انصراف ا می

 .آید گزیند و با کمان به بازو افکنده نزد افراسیاب می سازد، خود مسیرش را برمی می

آوری حکیم فرزانۀ توس به گزاردِ اندکی از حق بسیارِ وی  پردازی و سخن ای از هنر داستان در پایان شایسته است با اشاره به گوشه

های نبرد و توصیف جزء به جزء ابعاد آن، و شرح حاالت فیزیکی قهرمانان، از فردوسی ضمن پیش چشم داشتن صحنه  .بپردازیم

دقت در اینکه فردوسی در توصیف . پردازد ای به وصف آن می ورزد و به طرز ماهرانه مطابقت حال درونی و زبانِ بدن غفلت نمی

در آنِ واحد گفتار و کردار مناسبِ هریک از آنان را دارد و  های نبرد حاالت فیزیکی و عاطفی غالب و مغلوب را از نظر دور نمی صحنه

مدار است که تحسین هر  کشد، گویای برخورداری از ذهنی خالق و منطق با استفاده از کلمات در برابر دیدگان مخاطبان به تصویر می

 .  انگیزد ای را برمی خواننده

 گیری نتیجه

تر از پرداختن به  است به مراتب سهل ری به تلویح یا تصریح دربارۀ آن اظهار نشدهپرداختن به بیت یا ابیاتی از شاهنامه که تا کنون نظ

 .اند ها گفته پژوه دربارۀ آن سخن است که بزرگان شاهنامه برانگیزی ابیات بحث

های آن فرصتی  چیدگیها و پی تک ابیات شاهنامه و بخصوص ابهام پژوهان دربارۀ تک از آراء شاهنامهۀ برای دوستداران حماسه ملی ایران آگا

یابند و از منظر ایشان به موضوع بنگرند؛ اما تمام شده تلقی کردن سخن در ابیات بحث برانگیز ۀ نظرات آنان آگا توانند از نقطه است مغتنم؛ زیرا می

 .اندست بندد و امکان اظهار نظر را از دیگران بازمی های بعدتر می نماید؛ زیرا راه را بر پژوهش چندان صحیح نمی

 است بیت ها گفته شده از جمله ابیاتی که دربارۀ آن سخن
 بپیچید و برگشت بر دست راست غمی شد، ز سهراب زنهار خواست

  (412، ب 492، ص 2ج)         

هنر نمایی  در مقالۀ حاضر با قرار دادنِ این بیت در کنار دو نظیر دیگر آن از نبرد رستم و پوالدوند و. از داستان رستم و سهراب است

در میان جنگجویان و پهلوانان رفتاری آیینی و شناخته برگشتن بر دست راست است که  شده سیاوش در برابر افراسیاب، این نتیجه به دست داده
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به حریف ظهور این حرکت بیانگر تغییر موضع و تصمیمِ کسی است که این حرکت از او سر زده است و وی قصد دارد با زبان بدن . است شده بوده

دور نیست که گستردگی فضای میدان نبرد، هیاهوی حاکم . و قصد تغییر آن را دارد  یا ناظر بیرونی بفهماند که از ادامۀ وضع پیشین منصرف شده

ه باشد تا هایی از این دست شد گیری آیین سبب شکل.. .زبان بودن حریفان و بر میدان، آوای بر هم خوردن ابزارهای جنگی، شیهۀ اسبان، غیر هم

 .اشخاص در چنین فضایی بتوانند به سهولت و با تغییر وضع فیزیکی خویش دیگران را از تصمیم خود باخبر سازند

 منابع 
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 مدیحه های سعدی

 زیبا وردی پسندی

 اس ارشد تاریخکارشن 

 چکیده       

 بیه  اختناق و استبداد که مواقعی. دارند همراه به مثبت بار حتی مواقعی در بلکه نیستند ناپسند ذاتا و نفسه فی ستایش و مدح

 و بنید تا نمی بر را ظالم ظلم که شوند می پیدا نویسندگانی و شاعران میان این ندارد، در آوردن بر دم جرات کسی و رسد می خود اوج

 خودۀ وظیف و کند می ظهور ایران تاریخ ممکن وضع بدترین در که است سعدی آن ها ۀجمل که از زنند می دست ای سازنده انتقاد به

 را آن هیا  و پرداختیه  سعدی یها ستایش و مدح به مقاله این  . بزنند تلنگری حکومت رسای به ثنا و مدح قالب در سخنانی با داند می

  . است داده قرار بررسی مورد

  شاعر ،سعدی ،ستایش ،مدح:  هاکلیدواژه

 : مقدمه

 خیود  قیدرت  نمایش برای حکما و سالطین و داشت رونق و رواج سالطین دربار در بیشتر ادب و شعر بازار قدیم هایزمان در

 . یابنید  دسیت  بیود  حکومت نمایی قدرت و سیاست تبلیغ که خود ۀخواست به طریق این از تا کردند می استفاده خود دربار در شعرا از

 تیا  حکیام  دست در بودند ای وسیله شاعران واقع در . پرداختند می ثنا و مدح به آنان ۀاندیش خواست با مطابق صله دریافت با شاعران

 . بشنوند باید که را آنچه نه بشنوند را دارند دوست که آنچه

 امیا  نیسیت  دسیت  در اسیالم  از قبل ایران از زیادی اشعار ،داشت وجود فارسی ادب در قدیم یها زمان از مدحی اشعار قدمت

 اشعار شاعران در را ادبی انوع از نوع این( صفویان زمان تا سلجوقیان و غزنویان و سامانیان زمان از) اسالم از بعد یها حکومت درتمام

 . بینیم می

 هیم  گیو  مدیحیه  عقاید خدمت در بارها بلکه ودنب حاکمان و شاهان خدمت در ناپسند همیشه هم کردن ستایش و مدح لبتها

 ایم دیده هم بسیار  . اند سروده زیبایی شعرهای خلفا و امامان ،خدا ثنای و مدح در که بینیم می را زیادی شاعران تاریخ طول بود، در

 ضیمن  تیا  آمیزد می اندرز و پند بهۀ گا و طنز به بلکه جایزه و صله دریافت برای فقط نه را قلمش نویسنده یا شاعر که فارسی ادب در

 از جامعه مشکالت ،ستایش و مدح به پرداختن عین در یعنی  . کباب نه بسوزد سیخ نه که طوری ،بزند حاکمان به تلنگری ،درد بیان

 یمبینی  می ییها دوره در بیشتر را گفتن سخن گونه این ،کند می گوشزد را جامعه خراب اوضاع ،رعیت ستمدیدگی  ،حکام ظلم جمله

 نطفیه  در اعتراضیی  هیر  و باشید  نداشیته  وجود اتنقاد و نقد برای جایی و رسیده خود اعلی درجه به حاکمان رایی خود و استبداد که

 و باشیند  سیاکت  ستم و ظلم مقابل در می توانند نه دارند حساس روحی که وران سخن از بعضی شرایطی همچین در ،شود می خفه

زننید،   میی  آنهیا  ناپیاک  روح به تلنگری ستایش با این روش و مدح خالل در بلکه ،بگذرانند نقد تیز تیغ دم از را حاکمان توانند می نه

 ۀپیشی  سیکوت  و دانند میۀ ال تقدیر را آن بسا چه و ندارد اعتراض حق کسی هیچ آید که پدید می ای راکد جامعه مغول ۀحمل از بعد

 پوشییده  شیاعران  از بعضیی  بیین  تیز چشمان از قهقرا به رو جامعه این و ،ندزن می لب بر سکوت مهر ترس از همۀ گا و کنند می خود

 .ماند نمی

 آن و کنید  می فکر صله گرفتن به تنها سعدی آیا؟ ست درباری شاعر یک تنها سعدی آیا که آید می پیش سوال این جا این در

  ؟ندارد را حساس شاعران بین تیز چشمان

 است کرده فرسایی قلم آن ها ستایش در و گفته مدح را اتابکان که ،است درباری شاعر یک محیطی چنین در سعدی هرچند

 یهیا  فرهنگ ۀهم که بیند می او ،ببندد جامعه زوال به رو اوضاع بر چشم که شود نمی دلیلی بودن درباری این که داند می خودش اما

 روشین  شیاعر  ایین  سعدی ،گردد می مغولی فرهنگ نجایگزین آ و رود می اضمحالل به رو ایران ۀسال صد چندین یها سنت و خوب

 بیاز  شکایت و شکوه به لب ،یشها مدیحه همان در رو این از کند صله از پر را یشها جیب ثنا و مدح گفتن با تنها که تابد نمی بر بین
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 تیری  ژرف دیید  با باید را یسعد یها مدیحه که رواست این از ،پردازد می حکومت بزرگان اندرز و پند به ،شکایت حین در و  ،کند می

 کتیب  از بعضیی  در تنها  . است نشده چاپ مستقلی کتاب کنون تا زمینه این در اما. داد قرار بررسی مورد بیشتر را آن ها و نگریست

 " سیعدی  " کتیاب  آنها ۀجمل از یافته اختصاص سعدی یها مدیحه و مدیح به ای صفحه چند است سعدی آثار و زندگی مورد در که

 بوسیتان  و گلسیتان  بیر  یوسیفی  غالمحسیین  کیه  ای مقدمه در یا و باشد می شفق رضا " ایران ادبیات تاریخ " کتاب یا و  موحد ضیا

 در فارسیی  ادب بزرگیان  از مقیاالتی  شامل سعدی جمیل ذکر کتاب آن ها ۀجمل از دارد وجود زمینه دراین مقاالتی اما.  است نوشته

 .است ای کتابخانه  و تحلیلی تحقیق این نیز در کار روش . است " سعدی یها مدیحه " نام به ییوسف حسین غالمۀ مقال (سعدی باره

 : ستایش یا مدیحه

ثنا گفتن و تمجید کردن از کسی یا چیزی است یا بیه عبیارتی کسیی را بیه صیفات نیکیو توصییف و         ،مدح به معنی ستایش

چه هست نشان می دهند و به اصیطالح چهیره را    ن را بیش از آندر مدح قهرما "سیروس شمیسا معتقد است  .تحسین کردن است

 (4914، 241 ،شمیسا (.اسطوره می کنند

 بیه  است چیزی یا شخصی ستودن مدح چون. است قبول مورد و پسندیده بلکه ،نیست بد  خود خودی به ستایش یا مدیحه"

 غرّان شیر به را دلیری مرد که چنان شود مبالغه اندک هم وصف در اگر شود، حتی می دیده دراو که خوبی یها صفت یا صفت خاطر

 حید  از سیتایش  اگیر  کنید، امیا   نمی نکوهش را ستانیده و شمارد نمی پسند نا را وصفی چنین کس هیچ کنند همانند دستان رستم و

 خواهنید  شیاعر  و عرشی  بیر  بخوانید  ییزدان  قیدرت  نماینده و جهان آفرینش واسطه را درمانده و بیچاره شاعر، مردی و بگذرد طبیعی

  . فرستند می لعنت وی بر دل با شعر، در جان ازبیم اگر و خندید

 برقیرار  را اجتمیاعی  و فرهنگیی  و فکیری  امنییت هیا   حکومیت  کیه  زمیانی  دارد، تا طبیعی مسیر یک ستایش و سرایی دیحهم

 کامیل  وصیف  مطلیق  طیور  بیه  نه مدح رهدو این در ،کرد می فرق مدح کیفیت و کرد می جلوه معمول حد در گویی کردند، مدیحه می

 کیار  برسیر  مستبد حکومتی و گذرد می دوره این که زمانی است، اما نزدیک واقعیت کند، به می بیان که ییها صفت است، اما موصوف

 میردم  کیه  فتیا توان نمی را آنان از کسی بلکه بدارد مقدم خود بر را مردم سود که یافت توان می را کسی تر کم خداوندان از) آید می

 بیر  چیه  آن سیرا  مدیحیه  بلکه شود مبالغه اندکی وصف که در نیست گونه این دیگر و گذرد می متعارف حد از مدح( آرد حساب به را

 و کرده او درگاه سگ را خود و ماه همنشین را ممدوح و .........و خواهد صلت او از دشنام ،گدایی ،تملق زبان به و بخواند خود ممدوح

 (4919: 961شهیدی، ) ". افکند برایش استخوانی پاره تا طلبد  اومی از

 بیه  بود، بیاری  همراه مبالغه با آنان شعر اگر و داشتند می نگاه اندازه آغاز در بود، شاعران چنین فارسی زبان در سرایی مدیحه 

. آرنید  کیف  به نانی تا گفتند می رفت، مدیحه سو یک به اعتدال جاده از فن این اندک اندک سراییدند، اما نمی یاوه و گفتند نمی گزافه

 . یابد بیشتری سیم که بگوید چه که داشت توجه گوید، بلکه بدان می چه که نگریست نمی بدان شاعر دیگر

 امیا  سیراییدند  نمی یاوه و گفتند نمی چیزی گزافه به اما بود همراه مبالغه با گو، مدحشان مدیحه شاعران ششم قرن از قبل تا 

 گیویی  مدیحه که شد آشفته چنان اوضاع مغوالن حمله آن پی در سلجوقیان اجتماعی و سیاسی خراب اوضاع خاطر به ششم قرن از

  . بیاالیند هجو به دهان بودند حاضر حتی شاعران. شد بیشتر پول و صله برای

 سعدی مدح چگونگی

 و صیغیر  آسییای  و هنید  ماننید  مناطقی به مراکز این الانتق و فرهنگی و علمی مراکز رفتن بین از با و ایران به مغول حمله با"

 . بود فارس شد، سرزمین ذکر نامش که مراکز این از یکی ،شد برافروخته ایرانی دانش و علم چراغ دیگر بارِ فارس
 قیوم  ایین  انیدازی  دست از را فارس سرزمین ،کشی پیش تقدیم و ایلی پذیرفتن با فارس اتابکان ،ایران به مغوالن هجوم در" 

 خیوی  کیه  دانییم  میی  بیاز  و کردند ادب و علم نگهداری به خدمتی بلکه ،رهاندند کشتار از را مردم تنها نه تدبیر این با و داشتند نگاه

 شیاهان  و حاکمیان  به تا است چنین همگان مورد گفتند، در حد از بیش خدمت، سپاسی اندکی دیدن با که است چنین ایران مردم

 (4919: 914 ،شهیدی) ". رسد چه
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 نیسیت، بلکیه   مطلیق  طور به عدالتی بی و ظلم وقوع عدم دلیل سخن این شده اتابکان پروری عدل از که توضیحاتی وجود با 

 مثبت اقدامات با آشنایی ضمن " مزار هزار " تذکره است، در بوده تر تحمل قابل ایشان زمان حاکمان،اوضاع دیگر با مقایسه با ظاهرا

  . دادند می ترجیح شاه شربت به را چاه آب ،مردم وی زمان در که یابیم می در را تهنک مودود،این سنقربن

 ییک  ماننید  نییز  او. داشتند مدح انتظار او از اتابکان نتیجه در. داشت زیادی محبوبیت جا آن در و بود اتابکان دردربار سعدی 

 در بلکه نبود مطلق و محض ستایش صرفا او یها مدیحه ود،اماب ستایش و مدح به مجبور خود بودنِ و معاش امرارِ عادی، برای انسان

 طرییق  از را امنیت فارس اتابکانِ چون. بودند آورده وجود به اتابکان که ازامنیتی بود گذاری سپاس نهایت در و بوده پند و وعظ اصل

 آبیادانی  و عمیران  در سعی سیاسی ثبات از بعد و بودند کرده ایجاد خارجی مهاجمان با مقابله و داخلی متمّردان ایلی، سرکوب قبول

 آن ۀگوشی  هر که سرزمینی شد،در خطه این در هنرمندان و علما و دربار پناهگاه که آوردند فراهم را کردند، محیطی می قلمروخویش

 بیه  بودنید، فیارس   تهبسی  سفر بار یا و گزیده عزلت ۀگوش یا دانشمندان و وادبا،علما بود شده تبدیل ای ویرانه به مغول حمله گزند از

 به فراوان آسایش و امنیت حکومت، در جانب از فشار هیچ بدون افراد از گروه بود،این شده آنها برای امنی مامنِ فارس اتابکان وسیله

 رامی  این بانی و بود، باعث شده فراهم شان برای که آسایش همه این مقابل در که بود حق به پرداختند، پس می تعلم و تعلیم و درس

 از نییز  گشاید، سعدی می تشکر به زبان رسد او به کهۀ رفا هر مقابل در انسانی هر.  بگشایند افراد این مدح به زبان و کنند ستایش را

 میدح  بیه  زبیان  شیده  آرامشیش  ماییه  کیه  آن و چیه  آن برای است حاکمان این دستگاه که، خود، پرورده او نیست مستثنی امر این

 طبیع  و ندارد راه گرانه ستایش یها گویی گزافه او لحن در که دهد، هرچند انجام تواند می او که است اریک ترین کم گشاید، این می

  . نیست گفتن مدیحه نوع این خواهان او

 را سیرایی  مدیحیه  کیه  وجیودی  بیا  ،همیه  ایین  با ،نبود درباری شاعر یقینا اما ،داشت محبوبیت دربارها در چند اگر سعدی"  

 اعتقیاد  از امیا  ،داشیت  تمیاس ها  دربار از زیادی تعداد با و ..... . کند مقاومت آن یها جاذبه برابر در نتوانست ذالک عم ،کرد می محکوم

 خود قصاید و باشند می محدود او نکرد، مدایح دراز آن و این پیش تکدی دست هرگز نیز و نکشید دست قلم و اندیشه آزادی به خود

 و دسیت  گشیاده  کیه  خواهید  میی  پادشاهان از آنها در و سازد می پر پادشاهان به خطاب ،آموز تحکم سخنان و دلنشین مواعظ از را

  (363: یییییی ،همکاران و ریپکا) ". ورزد می تاکید جهان پایداری نا بر و باشند نیکوکار

 درۀ آرامگیا  پیارس  ،وی روزگار در ،دوست است درویش و پرور، دادگر دین که است ارجمند رو آن از وی نظر در ابوبکر تابکا

 خیاطرِ  ۀگذارنید  میرهم  و اسیت  خیر طلبکار "پیر درویش طفل بر است وقف "در او سریر و گنج و ملک عالوه به ،هاست امان از فتنه

 از زالیی  پییر  کیه  چنیدان  ،اسیت  قیوی  وی جیاه  بیه  ضیعیفان  دست ،نیست بیداد جرات را کسی او ایام در. متواضع است مندان درد

 " کنید  میی  آرزو خداونید  از و " مزید بر بود خیرت توفیق که " ،است گونه این از ابوبکر حق در نیز سعدی دعای ،داندیش نمی ستمی

 خود آرزوهای بهشت از تا نیابد را کسی شاید که روزهایی از ،است نگران آینده از شاعر همه این با " یدار تقوی و انصاف در مقیمش

 (4913: 923 ،رستگارفسایی. )راند سخن او با

 : گوید می رو این از     

 (4943: 3سعدی،  کلیات) خلق سرانجییام ندانم تو از پس               خییلق آرام بینیم می تو عهید به

 اوست ظّلِ ر د خیلق آسایش که               دوست درویش شاه این تو خدایا

 دار زنیده  دلش  عتطا  توفیق به               دار  پاینده   خلق سر  بر   بسی

 سفیید رحمت به رویش و سبز سرش               امید  درخت   دارش     برومند

 (4943: 42 ،سعدی کلیات) بیا  و  بیار  داری  صدق  اگر                 سعدیا     مرو   تکلف   راه   به

 : گوید می که چنان. است نصیحت و پند واقع در که کند می مدح طوری را انکیانو یاو 

 هوشیییار نبییندد در دنیا به دل               روزگار  بگردد    و   بگردیید   بس

 کار هییچ نیاید تو کز آن از پیش                بکن کیاری رسد می دستت که ای

 اعتیییبار ایشان از نگرفتیم هیییچ                چشم شوخ ای ما و رفتند همه این

 (42: سعدی)بکار تخمی بایدت ارمی خرمن               ببر رنجی طلب  در  ،خواهی  گنج
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 : دیگر قصیده در یا و  

 هم عافبت بگردد صورت وزاین               عالم است بکردید صورت بسی              

 محکم نیست اساسی را دنیا که               انداز  دیگر  سرای  با   عمارت              

 ارقم کام در انگبیین است محال               خونخوار دهر از مجوی داری وفا            

 (34: سعدی) ذم قفیا از گویند مدح پیشش که               ۀ پادشا  و ملک  باد  حرامش             

 و دولیت  دسیتگاه  که نفوذی و قدرت سبب هب او"نامید،  وعظ را آنها توان می درواقع که بود سعدی مدح از ای ، نمونهها این   

 کار تا آنان راهنمایی برای بود پندی واقع در که گفت می مدح را ایشان و شمرد الزم را آنان با داشتند، ارتباط اجتماع در قوم بزرگان

 : گوید می کنند می مدح پول برای که کسانی به وی نکرد دریافت کسی از رشوه و صله باشد، وهرگز انداخته راه به را محتاجان

 است معین کفافییت وجه که مبر سختی             ای مانده   بطّیال   چه   به   سعدیا   گویند

 است دامن قیید در چه به ضیتت ریا پای             شعر ملک به داری تو که سلطنت دست این

 است مغابین ندارد مال که هنییر صاحب              شوی  کامران  کنی   مدیح  اگر  چند  یک

 است خیرمن کارگییدایان که برم حاجت             کدخدای  و  دهقان به  آنکه   نیاید  من  از

 !است من بر حیف و نهد می که برآن منت              هنر  جوی   بهای   به  شایگان   گنج  صد

 : گوید می ظهیر، سعدی سخن این ازای در یا و    

 زند ارسالن قزل رکاب بر بوسه تا              پای زیر اندیشه نهد فلک کرسی هن           

 باشد خییدایگان دستِ  و  دل             باشد  کان و بحر دست و دل گر              

 : فرماید می در جای دیگر سعدی   

 ارسالن  ل قز  پای  زیر ۀ ن             آسمان کرسی نه که حاجت چه              

 (244سعدی، )نه  خاک  بر اخالص روی بگو               نه  افالک بر عزت پای مگو                   

 تمام به نسبت حیث این است، از نبرده کار به را متقدمین سازی مضمون و واغراق تفصیل و طول ابدا مدح در وی" 

 با را آنان حتی ،خواند می نیکوکاری و عدل به را زمان امیران و شاهان انگیز شگفت شهامت با وی ،کند می پیدا برتری گذشتگان

 در تنها نه زمان آن تا دلیرانه اندرز گونه این. کند می بیدار و ساخته تنبیه احوال جالل وتغییر و جاه گذشتن و روزگار شدن سپری

گرفت،  ما کشور عالی فرهنگ و آزاد فکر دلیل و نمونه را آن توان می و نداشته است سابقه جهان همه ادبیات در بلکه ایران ادبیات

 خود عصر فرمانروایان راه فرا هدایت چراغ بود وخموشی جهل و تاریکی غرق جهان همه که پیش سال اند و هفتصد ایرانی شاعر زیرا

 : کرد بیان می پروا بی داشتند زر و زور که آنان با را حقایق و داشته

 (4963: 239شفق، ) "مسلم را سعدی است ملکی سخن              تاخگس گفت تواند حق کس هر نه

 محتاج درویش پاس که کند می سفارش آنها به کند می نصیحت و موعظه را امیران و مدحش، بزرگان در که این بر عالوه او  

 : داشته است پادشاهان آموزش و تربیت در بدارند، سعی را

 (49: سعدی)توهیچ زحکم نپیچید گردن که               مپیچ داور حکم از گردن هم تو                  

 نگاهییداری  دلش  هست آدمیتی گر              داری دستگاه تو و پای از درآمد کسی چو      

 (469 ،سعدی)دار کاله این خود نه مردان نشان از خود تو  احسان و لطف و است کرم وعقبی طالبان ره

 سعدی ممدوحان

 اگرچیه  و گفیت  میدح  را خود عهد دیگر رجال از تن چند و فارسی بزرگ وعالمانِ سلغری، وزرا، والیان اتابکان بیشتر سعدی 

 ییک  وهییچ  شود نمی دیده کلیات در وی از نامی زنگی، مطلقا سعدبن اتابک زندگی اواخر با است بوده مقارن حیاتش اوایل از قسمتی

 . است نکرده وتقدیما به هم را خود منشآت و رساالت از

 634 تیا  629 سال از که است مذکور زنگی سعدبن پسر ابوبکر مظفرالدین اتابک سلغریان میان از سعدی ممدوح ترین بزرگ 

 ایین  روزگیار  در دارد، سیعدی  نگاه سالمت و امنیت کمال در را فارس توانست بود آمده در ازدرمجامله مغول با چون و داشت اتابکی
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 موارد از دربسیاری را او جمیل ذکر براین عالوه و کرده تقدیم او به 633 سال در را نامه سعدی یا بوستان و برگشته زشیرا به پادشاه

 : سراید می گونه این وی سوگ در سعدی. است آورده خود قصاید از ای پاره و بوستان و گلستان

 سوفارش نشست جان در که بخست چنان           خلق سینه اندرون فراق درد خدنگ   

 (43 ،سعدی)خوارش غم برفت سر از و شد فزون غم که            درویش او فراق در نخورد غم چگونه                    

 و حیل  در و پیدر  عهد در که است ابوبکر است، سعدبن داشته اختصاصی وی به درحقیقت شاعر مدحِ که سعدی دیگر ممدوح

 636 سال در را گلستان نداشت، سعدی اتابکی عنوان تر بیش روز 42 و درگذشت جوانی در یکنداشت، ل اموردخالت از بسیاری عقد

 و آورده اسیت  ساخته او مرگ در که موثر مرثیه دو در و قصاید از بعضی در و بوستان مقدمه در او نام این بر عالوه و کرد تقدیم او به

 .(4919: 23صفا، )داشته است ابراز گونه بدین هشاهزاد بدان را خویش یش، اختصاصها غزل از یکی مطلع در

 است زنگیِ سعد ابوبیکر سعد غیالم        سعدی چون که ،عجب ندارد لطف به ورم

 است گونه این بکر ابی سعدبن درباره سعدی مرثیه و  

 مخواناد بلبل چمن در گل از پس              ممانیاد  گل جوانان مرگ از پس                           

 مداناد  قیمت چنین کس نداند             دوست قیمتِ  زندگانی اندر کس                           

 دماناد گل  استخوانش بر  صبا             نو گل آن رفت زمین در حسرت به                        

 (43: سعدی)چکاناد  حیلقش  در کام زالل            شیرین ی دنیا  از رفت تلخی به                            

 : گوید می خاتون ترکان مدح در طور همین و

 تو بقای نخواهد که هر مبییاد باقی            جهانیان  خیر  تو  عمر بقای در ای                      

 (61: همان)تو رضای جز طلبد نمی بش و روز کو            خویش فضل به آور بر او، تو رضای یارب                

 : گوید می اش باره در که است سلجوقشاه سعدی دیگر ممدوح و  

 پیروازند  بلنید  همای بال  زیر  که               شیرازند اهل که کسانی نیکبخت چه                    

 آوازند هم او توفییق به ومیش گرگ که              عادل  خسرو  همایون  روزگار به                         

 (91: همان)نازند می سعد بوبکر و تکله روان              عدلش کز سلجوقشاه مظفرالدین                         

 الییق  را نفیر  یک سعد، تنها پسرش و ابوبکر اتابک از آنان، بعد میان از اما پرداخت فارس اتابکان مدح به که چند هر سعدی  

 را میدعیان  که بود مهابت با چنان رسید، مردی فارس اقلیم حکومت به611 سال در وی "است انکیانو امیر وآن شناخت واقعی مدح

شید،   مغضیوب  بعد سال 4و کردند پروراندن سلطنت هوس درسر و وقت اباقاخان، سلطان نام انداختن سکه از به متهم را او و ترساند

 .(4914: 66موحد، ) "کرد او نام به را استها  قصیده بهترین از که را ندرزا و موعظه سراپا قصیده 9 سعدی

 عاقیلی است نکرده که مکن بد زنهار               دلی  کنی پریشان نکیه آ  زد نیز دنیا              

 دّلیتب بی  زمیان  دور نبود هرگیز                نکرد وفا کس با که مبیند جهان در دل           

 .(13سعدی، ) اولی و همیدون است آخری ناچارش               عقل به کنی تصور چه هر خدای از بعد            

 دییوان  صاحب. باشد می عالءالدین و جوینی، عطاملک است، برادران گشاده آنها مدح به زبان سعدی که افرادی از دیگر یکی 

 بیگانگیان  برابیر  در ایستادگی منظور به و بود نیز روحانی طبقه حامی و پشتیبان بلکه دیوان وضع دهنده سامان تنها نه الدین شمس

 شیمس . دانست می خود منظور برد پیش ۀوسیل را اسالم تقویت بودند، او ساخته خود همت وجه را مسیحی و بودایی دین ترویج که

 آن داشیت، از  مبذول بلیغ جدیها  خانقاه و رس، مساجدمدا چون فرهنگی یها پایگاه بنای تجدبد برای خود سیاست درتعقیب الدین

 سیعدی  آنها ۀجمل از یافت فراوان شهرت و بودند مشغول تحصیل به آن در علم طالب هزار حدود که بود بخارا نظیر کم مدرسه میان

 کیرده  مالقات اباقاخان همچنین و جوینی برادران با و داشته تبریز به سفری خان اباقا زمان در روایتی، سعدی به. بود قدر عالی شاعر
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 ارج را آنیان  متقیابال  نییز  سیعدی  و کردنید  میی  خطیاب  "پیدر " را او و بودند سعدی مریدان از دو هر عالءالدین و الدین شمس. است

 بیرادر  دو ایین  رامیدیون  خود سعدی " بود ثابت ما میان در بسیار حقوق" نویسد می خویش رسایل در که ستود، چنان می و نهاد می

 از قسیمتی  .(943:  4963-13 ،بیانی) است ستوده را آنان منشی بزرگ و خدمات و گفته مدح را هردو بلند و غرّا قصاید در و خوانده

 رسیاله  دو ،شیده  نامیده صاحبیه او نام به است جوینی دیوان صاحب مدح در غالبا فارسی و عربی به قطعاتی متضمن که شیخ دیوان

 .(4919: 491 ،صفا)ستها جوینی و او روابط به راجع حکایت دو متضمن گانه شش سایلر از ششم و سوم رساله از

 را امین و حفیظ چنو ندارد ملک هیچ که            یثرب و مکه امیر مغرب و مشرق وزیر                    

 (24سعدی، ) را مکین بانمقر نشاند دست زیر که            وزارت دست امین فتوت و فضل جهان                   

 ماند آسمان به رفیعیش پاییگاه که            دین و دولت عالء مغرب و مشرق امین                  

 (44: سعدی)ماند  امان  باره در حادثییه تیر ز            او حمایت در اسالم که خواست خدای                   

 آن بر شیر نقش که بود دیده تهیه عرب عراق فرمانروایان جدید دستگاه برای خاص یپرچم جوینی عطاملک عالءالدین وقتی 

 : گوید می و کند می ستایش غرّا ای قصیده یک با را او کار سعدی ؛بود

 را یمین ملک که کند ومسخر مطیع چنان             حکمت و استمالت به را زمین روی ملوک             

 را حصین بروج کند متزلزل او رعب که            ؟حاجت چه منجنیق به را او مندش دیار              

 را  عرین  شیر زهول نماند حمله مجال             متحرک کند صبا را او رایتِ شیر چو                   

 (24: سعدی) لعین  دیو ستاره سنانِ که زند             چنان  را دین و دولت دشنام او هیبت  سنان        

 زییادی  ارادت آنیان  بیه  سیعدی  کیه  کرد، ممدوحانی تقسیم گروه دو به را سعدی ممدوحان بتوان شد، شاید گفته چه آن از 

 پرداخیت، اتابیک   آنها مدح قلبی، به عالقه با و بود آنها بین که قدیم دوستی خاطر به بلکه داشت چشم یا و اجبار روی از نه و داشت

 بیه  بیازار  آشیفته  آن در که زیادی خدمات خاطر به جوینی برادران)هستند افراد این جمله از جوینی برادران و دسع پسرش و ابوبک

 چیه  آن بلکه چاپلوسی و تملق سر از نه را افراد این سعدی(. شدند واقع مدح مورد و هستند سعدی عالقه مورد کردند اسالم و ایران

 عالقیه  و ارادت شیاید  کیه  بودند بزرگان و اتابکان بقیه پرداخت آنان مدح به سعدی هک دیگری گروه. کند می مدح داشت حقیقت که

 .است شده آنان مدح باعث زمانه جبر و داشته دخالت تر کم مدحشان در

 سعدی یها طنزدرمدیحه  

 در کیه  باشید  دردرباری سعدی است ممکن چگونه گویند می آنها. هستند سعدی شخصیت بودنۀ وج چند به معتقد ای دهع

 مرثییه  مستعصیم  میرگ  بیر  سیعدی  است ممکن چگونه؟ باشد کرده مدح را آنها نیز او و داشته دست خلیفه کشتن و بغداد به حمله

 دیگیر  طیرف  از و باشید  آگاه را امیران و شاهان ستم و ظلم از طرفی از است ممکن چگونه کند؟ مدح را هالگو مدتی از بعد و بسراید

 میا  ،نیسیت  مسیتثنی  امیر  این از نیز سعدی و است خودش زمانه فرزند کسی هر که است این است مسلم که چه آن بستاید؟ را آنها

 آن از قبل چه و سعدی روزگار در خالفت نهاد و مقام ،بپرادازیم امر این تحلیل به وی زمان اجتماعی اوضاع و شرایط به توجه با باید

 گشیتن  زبیر  زیرو با بود مساوی خلیفه خون بود، ریختن جهان مسلمانان پیشوای و اولوااالمر خلیفه ،بود اهمیتی با و بزرگ مقام یک

 جهیان  تمیام  در را اسیالم  پیرچم  کیه  دانسیت  میی  الوهییت  مظهر را خلیفه مسلمانان همه بود، مانند مسلمان یک نیز جهان، سعدی

 در و شیود  میی  تمیام  گران کافر یک دست به بود تقدس و الوهیت مظهر که پیشوایی دادن دست از مسلمانان برای  . است برافراشته

 و خیود  پیشیوای  و "اولیوااالمر  " دادن دسیت  از بیرای  را انگیزی حزن اشعار سعدی ،سرایند می مرثیه و نشینند می گریه به او سوگ

 : سراید می پایتخت ویرانی

 ینامیرالمومن  مستعصم  ملک  زوال بر       زمین بر د ببار  خون گر بود  حق را آسمان

 بین خلق میان در قیامت وین برآور سر       خاک ز سر  آری بر  می قیامت گر محمد ای

 (44: سعدی)عجین خون با کند را بطحا نخلستان خاک        نشیب بر سر نهد گر پس این از است آب خون دجله     
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 جهان سروری و نیست خلیفه از نشانی هیچ دیگر که کند می زندگی محیطی در شود، سعدی می مطلق حاکم هالگو وقتی ماا

کنید،   زندگی محیط آن در خواهد می چون بزند آنها با مخالفت از دم عمر آخر تا تواند نمی پس اوست احفاد و اوالد و هالگو دست به

 تملیق  از ای نشانه نه آن در که گشاید، مدحی می نیز قاخان با ا و هالگو مدح به لب مدتی از رو، بعد این بگذراند، از بگوید، عمر شعر

  : گوید می اباقاخان به مثال. است پند و موعظه تر بیش او مدح گوهر، بلکه و زر طلب از ای نشانه نه و است چاپلوسی و

 باشد آشنا ذات با سایه           باشد خیدا سایییه پادشاه                                       

 باشد پادشاه شمشیر گرنه         خیر قابل عامه نفس نشود                                       

 باشد پادشاه  لطیف اثر           آید جهان در که سالحی هر                                    

 (44: سعدی) باشد خطا او رای همه که           نپذیرد صالح زو  مملکت                                        

 : گوید می چنین وی مدح در بلند ای قصیده در اباقاخان از( حج اجازه گرفتن) و اسالم نیروی تجدید درباره یا و 

 ماند  امان  درباره  حادثه تیر ز            او حمایت در اسالم که خواست خدای                       

 (93: سعدی)ماند آشیانه نه و فرخ نه دیار کزین            تیز  داندن بود کرده چنان فتنه وگرنه                       

  فرستادند؟ نیرو خلیفه سرنگونی ای بر آنها که حالی در گوید می مدح را اتابکان چگونه سعدی که این اما 

 اسیتعدادهای  بیال  فراغ با بتوانند تا بودند مامنی یک دنبال به زده طوفان سرزمین آن در علما و شاعران همه که جایی آن از 

 رسیید، فیارس   انجیام  بیه  فیارس  اتابکیانِ  درسیت  سیاست با کار برسند، این نسبی آرامش یک به و بگویند کنند، شعر شکوفا را خود

 از. داد قیرار  خیود  مامن و وطن همیشه برای را جا آن و دید آرام را فارس سفر، اوضاعِ از برگشتن از بعد نیز سعدی. شد آنان پناهگاه

 قیرار  خلیفیه  ،میاجرا  دیگیرِ  طیرفِ  اما. گشاید می برگرداندند سرزمین آن به را آرامش که فارس وامیران بزرگان ستایش به لب رو نای

 اتابکان مقابل در هم و دهد نشان خلیفه مرگ از را خود واقعی حس که این برای است، سعدی مردم معنوی پدر که ای دارد، خلیفه

  :زند می حرف طنز و ایهکن با نباشد ناسپاسی انسان

 دارد ارزانی جمیل صبر ما به              ببخشاید کردیم که جرمی خداوند                          

 (43: همان)جزچنین نشاید گفتن سخن بازبردستان              او بین روشن رای اختیار بود مصلحت                     

 معتقد و فرستاد هالگو مدد به خود زاده برادر همراه به لشکری بغداد فتح در که کند می ستایش رابوبک ازکار هم اشعار این با 

 این دهد جمیل صبر( مستعصم قتل) مصیبت این خاطر به خواهد می خدا از هم و کرد کاری شود نمی این جز دستان زبر با که است

  . ببخشاید را ما گناه

 را ندارد شکست جز ای نتیجه که را عمل شدت وی ،است رفتارکرده زیرکانه بلکه نکرده سکوت اتابکان اعمال دربرابر سعدی 

 : گوید می که گیرد، چنان می پیش در را مدارا و مالیمت و گذارد می کنار

 فسوس به گرامی جان مده برباد               کوس ناله بدرد شیران زهره چون                      

 (443: همان)مبوس برد نتوان دندان به که دستی                بساز کرد نتوان خصومت که آن با                     

کند،  می بیان رود می مردم به عمالش و حاکمان دست از که ییها  ستم و ظلم و کند می سرزنش را کاران گناه زیرکی با پس 

 : کند می یادآوری را نیتّشان سوء و دهد می بیم و یازد می دست یرتحق تازیانه به و کند می موعظه و دهد می پند را آنها او

 جورتست کند می هرجورکو که                تست دور در که ظالم ز نالد که                        

 پرورید سگ که نادان دهقان که                  درید کاروانی دامن سگ نه                            

 کند می کمان و تیر بی دزدی                  قلم  سنان  به  ظیالم  حاکم                          

 کند می شبان که بیداد همه این                 نیست  گرگ  از گله را ما گله                         

 (396: سعدی) کند می زیان که ندارد  همف               خلق به وی از رسد می زیان که آن                    
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 راها  واقعیت تعریف این خالل در اما است ممدوح تعریف ظاهرش که گوید می سخن طوری مدایح از بعضی در عدیس

 در که ست سعدی زندگی وجود از هم تو فرخنده بخت ،نیستی چیزی تو که گوید می زنگی بن سعد ابوبکر به طنز با او. گوید می

 : ستتو دوران

 توس ایام در سعدی تارییخ که             تست فرجام فرخنده بخت از هم

 (41: سعدی)است ذکرجاوید دفترت این در             هست خورشید و ماه تابرفلک که                

 سپری خودرا عادی زندگی باید چون اما. داشتۀ آگا زمانه یها بازی ودوزودغلها  سیاست همه از سعدی که گیریم می نتیجه

 روش رو ازاین برد نمی جایی به راه کردن صحبت تندی با که داند می باز و دارببیند باالی را سرش که خواهد نمی طرفی واز کند

 . کند نرم کمی را استبدادزدگی روح آن بتواند طریق این از تا زند می را حرفش ونصیحت پند ودر گیرد می پیش در مدارا

 مدح در مثال. دارد نهفته خود در نیز را طنز است همراه وعظ و پند با که این بر عالوه سعدی یها یشستا و مدایح مهه

 تشویق دستان زیر با رفتاری خوش به را او طریق این از و داند می خلق دهنده آرامش و نامد می دوست درویش شاهِ را او اتابک

 : کند می

 اوست ظل در خلق آسایش که                دوست درویش شاه این تو خدایا                           

 (42: سعدی)دار زنده دلش طاعت توفیق به               دار  پاینده  خلق سر  بر بسی                               

 خالل در هم و کند می تمجید و تعریف او از یعنی است اتابک مدح در کند، هم می عنوان را مطلب تمام رندی با زیر شعر در 

 گفتن مدیحه اهل اصال که کند می متوجه را خواننده هم و" رباید می را بالغت گوی که" کند می تعریف نیز خود او، از از تعریف

  :نیست

 نبود پادشاهان مدحت سر               نبود خواهان نوع این از طبع مرا                         

 صاحبیدالن گویند باز مگر                فیییییالن نام به کردم نظم ولی                          

 (41: سعدی)بود سعد بن بوبکر ایام در               ربود بالغت گوی که سعدی که                          

 اسیت، بیی   نهفته شعر درون در که طنزی زبان با و است نصیحت و پند از پر اصل در انکیانواست مدح در که زیر شعر در یا و

 عیدالت  با هستی که زمانی تا:  گوید می اوست دست در مردم آبروی و عرض و مال که وقت حاکم به و کند می زد گوش را دنیا ثباتی

 " کار هیچ نیاید تو کز آن از پیش" کن رفتار

 هوشیار  نبیندد  ر د دنیا  به دل                 روزگار  بگردد  و بگردیید بس                          

 کار هییچ نیاید تو  کز  آن  از  پیش                 بکین کاری رسد می دستت که ای                     

 (44: همان)دار و گیر وۀ ن و امر و بخت و تخت                 بگیذرد می چو است هیچ همه این                     

 تشویق دستان زیر به سخا و عدل به را او خاص طنزی با اما اوست از تعریف امر کند، ظاهر می مدح نیز را تونخا ترکان تیوق

   . کند می توصیه کردن پیشه عفت و اسالم تقویت به و کند می

 تو رجای و خوف تعییبد ۀآواز                 جهان  در مشهور و نواحی در منشور                 

 (61: سعدی)تو پارسای قییدم و همت یمن از                 است سالمت و امان و ضمان در اسالم               

 گیری تیجهن

 میدح  کیه  بوده شاعری وی که بریم می پی به خوبی آثارش بررسی در.  مادح است شاعری هفتم قرن بزرگ شاعر این سعدی

 که دارد وجود استثنائاتی و باشد نمی محض ثنای و ستایش مدحی هر که آن جایی از اما  . است داشته زیادی ممدوحان و گفته زیاد

 وی  . صیله  و سکه صرفا برای نه و گفته حاکمی یا و کسی آیند خوش برای فقط نه را مدح که بوده استثنا از دسته آن جز نیز سعدی
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 گشیته  رو و زییر  جامعیه  مبانی تمامی این که دیدن با ،جامعه یها کاستی و کم دیدن با وی   .است مدار اخالق و اندیش ژرف شاعری

  . آن ها وارد کند مستبد روح به تلنگری تا  . کند بیدار را بزرگان خفته وجدان تا دهد می قرار ای وسیله را مدح
 قائیل  العیاده  فیوق  ارزشیی  بیرایش  درباریان که دهد می نشان طبع علو خود از آن قدر ست، اما درباری شاعر یک چند هر وی

 دربیاری  از نییز  میردم  و ،رسیانند  میی  عمل به آن را بتوانند که جایی تا بلکه کنند نمی ترش وی، رو ۀگون نصیحت مدایح از و هستند

 برزنیی  کوی هر در را آن که است حجت برایشان آن قدر یشها حرف و قائلند زیاد  احترامی برایش بلکه نیستند ناراحت هیچ بودنش

 و بکاهید  اسیت  میردم  بر که استبدادی و اختناق از  کمی حکومت دستگاه در حضور با سعدی چون شاعری   .دکنن می زمزمه لب زیر

  . دهد هدیه مردم ۀدید مصیبت روح به را آرامش

 دسیتگاهش  در سیعدی  کیه  اسیت  حاکمی دادن به نصیحت و پند آن از تر تلخ و ،است تلخ همیشه حقایق گفتن که آن جا از

 ایین  خیالل  در چنیان  و ،دهید  میی  زینیت  چنان مثل و متل وها  داستان با را زبانش وی دارد خاصی ۀشیو سعدی اما ،کند می زندگی

 بیه  را ممدوح و نشاند می لب بر لبخندی بلکه شود نمی مکدر خاطری تنها نه که کند می بیان را درمانش همزمان و را درد داستان ها

 . باشد حاکمان خفته روح بیداری آغاز سر تواند می خود همین و برد می فرو فکر

    منابع و ماخذ -4

 .مرکز نشر دانشگاهی ،دین و دولت در ایران عهد مغول، تهران ، 4961-13 ، شیرین،(اسالمی ندوشن)بیانی -2

 .امیر کبیر ،تهران ،مقاالتی دربارهءزندگی و شعر سعدی ،4913،رستگار فسائی، منصور -9

 .ثالث ،کلیات، با مقدمه عباس اقبال، تهران،4943،سعدی، ابوعبداهلل مشرف بن مصلح الدین -1
 .آهنگ: تهران ،چاپ اول ،، تاریخ ادبیات ایران4963 ،رضا ،شفق -3

 .،انواع ادبی،چاپ ششم، تهران، فردوس4914شمیسا،سیروس، -6

 .مجید ،تهران،تاریخ ادبیات ایران  ،4919،،ذبیح اهلل ،صفا -1

مجموعه مقاالت و اشعار به مناسبت هشتصدمین )ذکر جمیل سعدی   ،4919، (کمیسیون ملی یونسکو ایران -4

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران چاپ پنجم، (سالگرد سعدی

 .طرح نو ،تهران. سعدی، چاپ سوم ،4914 ،ضیاء ،موحد -3

انتشارات  ،ترجمه کیخسرو کشاورزی ،تاریخ ادبیات ایران ،یییییییییییییی ،ایرژی بچکا،اتاکار کلیما ،یان ریپکا -41

 .برگگوتن

 

 مقاالت. ب

مشرف الدین مصلح ابن عبدهلل سعدی شیرازی در چین، کتاب ذکر جمیل سعدی ،4919جان،   ،خویین -44

 چاپ پنجم،،کمیسیون ملی یونسکو ایران ،(مجموعه  مقاالت و اشعار به مناسبت هشتصدمین سالگرد سعدی)

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران

مجموعه مقاالت و اشعار به مناسبت )سعدی، کتاب ذکر جمیل سعدی مدیحه های  ،4919جعفر،  ،شهیدی -42

   .تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چاپ پنجم،،،  کمیسیون ملی یونسکو ایران(هشتصدمین سالگرد سعدی

49- //ihss.ac.ir/fa/content/146: http مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و 

  

http://ihss.ac.ir/fa/content/146


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

711 
 

 مطالعه ترافرهنگیِ سبک هندی 

 (در ایران «ادبیات مهاجرت»به عنوان اولین نمونه )
 سحر وفایی تاج خاتونی

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه سراسری تبریز

 چکیده

تاریخی نباشند، اما  -اجتماعی جریان های  ۀمکاتب ادبی و سبک های به وجود آمده در شعر پارسی حتی اگر خود، زایید

سبک هندی عالوه بر اینکه در شرایط سیاسی و اقتصادی سختی پا به عرصه ادبیات گذاشت، . دوشادوش آن ها حرکت می کنند

 ۀبه طور کلی می توان گفت که شاعران پارسی، شعر سبک هندی را زیر سای. مهاجرت :اجتماعی مهمی را نیز تجربه نمود ۀپدید

اجتماعی مهاجرت  ۀتنها، پدید. را در ایران رقم زدند "ادبیات مهاجرت" ۀد آغاز نموده و پیش بردند و به بیانی اولین گونمهاجرت خو

بلکه یک شاعر و نویسنده مهاجر می بایست . ادبیات مهاجرت قرار دهد ۀنمی تواند یک اثر ادبی تولید شده در کشور بیگانه را در زمر

ترافرهنگی متفاوتی را نیز پشت سر بگذارد و اثری که از او به جای می ماند شاخصه های بینافرهنگی  طی این تغییر اقلیم مراحل

 .متفاوتی را دارا باشد

ادبیات  ۀبر اساس نظریات لبرن و کولس نظریه پردازان فرانسوی زبانِ ادبیات مهاجرت، برای آن که یک اثر ادبی در زمر

خود فرهنگی، دگر  :یژگی های ترافرهنگی باشد و سه مرحله را پشت سر گذاشته باشدمهاجرت قرار گیرد، می بایست دارای و

در هر بخش ابتدا به توضیح نظری . اصلی ادبیات مهاجرت را تشکیل می دهند ۀاین سه مرحله جوهر. خود فرهنگی-فرهنگی و باز

ی نماییم و بر روی ویژگی های ساختاری و هر مرحله می پردازیم و سپس نمود این مراحل را نزد شاعران سبک هندی بررسی م

 .هندی متمرکز می شویم( بینافرهنگی)مفهومی شعرِ سبک 

 خود فرهنگی، ترافرهنگیت، دگر فرهنگی، خود فرهنگی، سبک هندی-ادبیات مهاجرت، باز: هاکلیدواژه

 مقدمه

تاریخی نباشند، اما  -ای اجتماعیجریان ه ۀمکاتب ادبی و سبک های به وجود آمده در شعر پارسی حتی اگر خود زایید

. یافتۀ در بررسی ادبیات هر دوره، ابتدا باید از شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن عصر آگا. دوشادوش آن ها حرکت می کنند

ه اجتماعی مهمی را نیز تجرب پا به عرصه ادبیات گذاشت، پدیدهسبک هندی عالوه بر اینکه در شرایط سیاسی و اقتصادی سختی 

 .مهاجرت: نمود

رواج  به مدت صد و پنجاه سال در ایران و هند و آسیای صغیرسبک هندی از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم 

 و اول هدرج در سیاست همقول دو بهپادشاهان صفوی . صفوی در ایران و بابریه در هند بود این دوره مقارن با حکومت سلسله .داشت

با ظهور حاکمیت مذهبی و دین . کرده بودند  رها خود حال به فرهنگ هعرص نشان می دادند و افراطی توجه ،بعد همرتب در دیانت

علمای دینی که پیشوایان ایدئولوژیک جامعه بودند نیز . ساالری صفوی، شعر دیگر آن اهمیت و منزلت دوره های پیشین را نداشت

  .ریج شعر نادیده گرفته شدبه شعر و شاعران روی خوش نشان نمی دادند و به تد

با روی کار آمدن حکومت صفوی و رسمی شدن مذهب شیعه، شاهان صفوی جز شعرهای مذهبی به دیگر انواع شعر »

کردند و این باعث شد که شعر دیگر در انحصار طبقه خاصی نباشد و اصناف گوناگون مردم به ۀ توج درباری، عرفانی و عاشقانه بی

 (133ص : 4916: وشهان. )«شعر روی آوردند

را  قاره شبه دوستِ فرهنگ دربار به بردن پناه و هند به ایرانی شاعران ازۀ گرو مهاجرت موجبات دینی و سیاسی عوامل این

یازدهم در  و دهم ۀاتفاقات و دگرگونی های سیاسی و ایدئولوژیک مذهبی بود که در سد ۀسبک هندی نتیج در نتیجه .فراهم نمود

  .پرداختن به جزییات آن در این مخلص نمی گنجد ایران رخ داد و
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از شاعرانی که در شبه قاره، سمت . ادبی هندوستان در آن عصر بافت نسبتاً سازمان یافته ای داشت برخالف ایران، جامعه

محمد علی  بیدل دهلوی،: استادی داشتند و شاگردان در محضر آنان فنون شاعری می آموختند می توان به این افراد اشاره کرد

 ....حزین الهیجی، خان آرزو، عبدالطیف خان تنها و

شاعران مهاجر از جانب دربار هند بسیار مورد تکریم و احترام قرار می گرفتند و به مقامات و مناصب بزرگ دولتی نائل می 

و ( ق4191-4144)گیر شاه برای مثال، در حکومت جهان. چنین حسن رفتاری آنها را به سرودن شعر فارسی ترغیب می نمود. شدند

چند تن از شاعران ایرانی دربار هند از جمله حیاتی گیالنی، کلیم کاشانی و قدسی مشهدی در ازای ( ق4164-4191)شاه جهان 

  (4924: 49مرآت الخیال، . )شعر خود جوایز گران می ستاندند و ترفیع مقام می یافتند

مهاجرت خود آغاز نموده و پیش بردند  ۀپارسی، شعر سبک هندی را زیر سایبنابر این به طور کلی می توان گفت که شاعران 

اما الزم به ذکر است که نمی توان هر گونه اثر ادبی که توسط یک شاعر . ادبیات مهاجرت را در ایران رقم زدند ۀو به بیانی اولین گون

در واقع یک شاعر و نویسنده مهاجر می بایست طی . ادادبیات مهاجرت قرار د ۀیا نویسنده در کشور دیگری تولید می شود، در زمر

مهاجرت خود مراحل ترافرهنگی متفاوتی را پشت سرگذارد و همچنین اثری هم که از او به جای می ماند شاخصه های بینافرهنگی 

 .ادبیات مهاجرت جای دهیم تا اینکه بتوانیم آن را در دستهمتفاوتی را دارا باشد، 

و  4ادبیات مهاجرت مطرح شده، اما نگارنده در این مقاله بیشتر از نظریات هارل یات بسیاری در زمینهاخیر نظر در چند دهه

 . استفاده کرده است، چرا که نسبت به نظریات دیگر جامع تر و واضح تر می باشند 2لبرن و کولس

 1و ترافرهنگیت 9ادبیات مهاجرت

مهاجر به فردی اطالق "طبق تعریف او . مطرح شد 4341بان در سال فرانسوی ز 3ادبیات مهاجرت ابتدا توسط لندبرگ واژه

 ".می گردد که به دالیل اجتماعی،سیاسی اقتصادی ترک وطن کند و در کشور دیگری ساکن گردد

 (2005, p. 47) 
می  ور گذرعالوه براین که از مرزهای جغرافیایی کش هنگامی تحقق می یابد که نویسندهادبیات مهاجرت به عقیده لندبرگ،  

 .کند کند، از مرزهای فرهنگی نیز گذر

: این کلمه از دو بخش تشکیل شده است. یکی از مفاهیم کلیدی مبحث ادبیات مهاجرت می باشد "ترافرهنگیت"مفهوم 

 گذر و"لندبرگ همان  ۀاست که طبق گفت transترا به معنای ورا و آنسو می باشد که معادل . "فرهنگ"و کلمه  "ترا"پیشوند 

گذر از  "ترافرهنگیت"بنابراین . که همواره موجب تغییر و دگرگونی است "جابه جایی از حالت و مکانی به حالت و مکانی دیگر است

تاریخی  و ارزش های شکل گرفته در تجربه فرهنگ را نمی توان تنها مجموعه ای از دانش ها، باورها. فرهنگی به فرهنگ دگر است

و به همین دلیل است که . کامالً مشخص می یابد و به یک فرد محدود می گرددۀ فرهنگ جایگاۀ که گابل. اعضای یک جامعه دانست

شاعر و نویسنده مهاجر در اثر خود تنها به تفاوت فرهنگ مبدأ و مقصد نمی پردازد و همواره به دنبال ابراز بعد شخصی این پدیده 

 .می باشد

ادبیات مهاجرت قرار گیرد و دارای ویژگی های  نه و یا سبک خاصی در زمرهکه گو بر اساس نظریات لبرن و کولس برای آن

این سه . 4خود فرهنگی -و باز  1، دگر فرهنگی6خود فرهنگی: ترافرهنگی باشد، می بایست مراحل خاصی را پشت سر گذاشته باشد

 (p. 11 ,2007). را تشکیل می دهند "ادبیات مهاجرت"اصلی  مرحله جوهره

                                                           
1
 Simon Harel

Collès et Luc Lebrun Monique 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.abo.fi%2Fpublic%2Fen%2Fmedia%2F14235%2Fcvsvante20091.pdf&ei=iL-GVYKhDMqpsgHW26iwAQ&usg=AFQjCNEcdugGzDMS1C6JMLmsnkiVpcn3tw&sig2=yyCge5QKpDB_ZzrbQ9EDSA&bvm=bv.96339352,bs.1,d.bGQ
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ن شدن این مفاهیم، در هر بخش ابتدا به توضیح نظری هر مرحله می پردازیم، سپس نمود این مراحل را نزد به منظور روش

هندی متمرکز می ( بینافرهنگی)شاعران سبک هندی بررسی می نماییم و بر روی ویژگی های ساختاری و مفهومی شعر سبک 

 .شویم

 خود فرهنگی -4

توجه شاعران به فرهنگ خود در ابتدا و نزدیک ساختن هر چه . می باشدخود فرهنگی به معنای گرایش به فرهنگ مبدأ 

هند، در آن زمان دلبستگی چندانی  ۀشاعران شبه قار. بیشتر خود به فرهنگ مبدأ به وضوح نزد شاعران سبک هندی دیده می شود

ابتدا تفاخر به گذشتگان به چشم می  شعر فارسی نداشتند اما در میان ایرانیانی که به هند مهاجرت کردند، در ۀبه تاریخ گذشت

اشعاری مثل اشعار خاقانی را با ناخن پا می  :برای مثال، طالب آملی می گفت. خورد که مبین تمایل آن ها به فرهنگ خود بود

 ( 4943:461نقل از فتوحی، . )نویسم

سعی در حفظ فرهنگ اولیه خود دارد، شاعر مهاجر در ابتدا به نوعی . در این مرحله گونه ای مقاومت فرهنگی شکل می گیرد

دوم آغاز می  ۀاما در این مسیر کامیاب نمی گردد چرا که خواه نا خواه درگیر عناصر فرهنگی مقصد می گردد و بدین ترتیب مرحل

 .گردد

 دگر فرهنگی -1

در . ود نمی دانیمدگر فرهنگی زمانی به وجود می آید که شکل گیری هویت خود را در فرهنگی بیابیم که آن را از برای خ

و اما چه عواملی در این . واقع نویسنده و یا شاعر مهاجر خواه نا خواه مجبور به هماهنگ ساختن خود با آداب و رسوم جدید است

 مرحله سبب شدند که سبک شاعران پارسی به سبک شاعران هندی نزدیک گردد، و به دنبال آن سبک هندی لقب گیرد؟

 تذکره های هندی

شاعران به وسیله . هندی به خوبی معرف شرایط فرهنگی و ادبی هند در زمان مهاجرت شاعران پارسی می باشند تذکره های

 .مهاجرتِ خود در جریان روش و محتوای تذکره های هندی قرار گرفتند که تفاوت بسیاری با تذکره های ایرانی داشت

دیگر تمامی . ادبی شاعران مهاجر را تشکیل می داد همانطور که گفتیم، گسست از شعر سنتی محور اصلی تفکر و بینش

عوامل سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی و ادبی که آنها را مجبور به ترک وطن کرده بود، از بین رفته بودند و حال دیگر آثارشان می 

 .بایست جایگاه انعکاس فرهنگ و ادبیات جدید می شد

سست و سنت شکنی ادبی را فراهم می ساخت، بی تفاوتی موجود در می توان گفت یکی از عوامل اصلی که موجبات این گ

تذکره نویسان هندی بر خالف ادبای ایرانی، شاعران بزرگ گذشته را الگو های . تذکره های هندی نسبت به آثار گذشتگان بود

یم در تذکره های خود می آنچه از شعرای قد. خود نمی دانستند و به فرهنگ گذشته چندان ارزشی نمی گذاشتند ۀفرهنگی برجست

آثار شاعران معاصر خود می نمودند که اغلب  ۀاما تذکره های خود را پر از نام و گزید. گنجاندند تنها نام و مخلصی از آثارشان بود

ی می سبک قدما را به کلی نفی می نماید و نسبت به آن اعالم بیزار کلمات الشعرا ۀبرای مثال مولف تذکر. هم شناخته شده نبودند

تذکره نویسان هندی، شاعران پارسی را به نادیده گرفتن سبک قدیم و یافتن بینش جدید و متفاوت تشویق می (. 34همان، )کند 

 . نمودند

اما سیطره این معاصر گرایی شدید در محافل ادبی هند، موجبات گسست شاعر ایرانی را از فرهنگ خود فراهم می ساخت و 

دگر فرهنگی است که گاه نویسنده و شاعر مهاجر مجبور به  ۀو این همان پدید. جدید سوق می داد او را به سوی پذیرش فرهنگ

 .تطبیق خود با این پدیده می باشد و گاه خود او خواهان تغذیه از فرهنگ و ادب جدید است

                                                                                                                                                                                            
4
 Réenculturation 
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افیایی شاعران نمود ادبی این دگر فرهنگی به وضوح در شعر سبک هندی قابل مشاهده است و بدین گونه مهاجرت جغر

و لبرن و کولس هم در  –اما آنچه در این مهاجرت ادبی اهمیت به خصوص دارد . پارسی به نوعی مهاجرت ادبی نیز می انجامد

این است که این فرهنگ زدایی و گسست فرهنگی هیچگاه به طور  –خود بر این مسئله تاکید دارند  "ادبیات مهاجرت"تئوری های 

تمایل به حفظ )خودفرهنگی  ۀمهاجر پس از پشت سر گذاشتن مرحل ۀبه همین دلیل یک شاعر یا نویسند کامل صورت نمی گیرد و

خود را در مرحله جدیدی می یابد که نه به طور کامل خود فرهنگی است و ( پذیرفتن فرهنگ مقصد)و دگرفرهنگی ( فرهنگ خود

 .نه دگر فرهنگی

 مجامع ادبی در هند

سوق شاعران مهاجر به سمت فرهنگ مقصد نقش مهمی ایفا می نمود، شرکت در مجامع ادبی یکی دیگر از عواملی که در 

در قرن یازدهم و دوازدهم محافل ادبی رونق بسیاری در هند داشت و تنها به دربار شاه که مجمع شاعران بود، محدود نمی . بود

انعکاس ادبی این نوع محافل و تأثیری  ۀکه دربار. )شداین محافل در منازل شخصی و قهوه خانه ها و مساجد تشکیل می ۀ گا. گشت

 "جمنا"زیب النساء بیگم دختر جهانگیر شاه در کنار رود (. که زبان شعر سبک هندی از آنها می پذیرد، بعداً سخن خواهیم گفت

نیز چون واله  منزل بسیاری از ادبا. مسجدی احداث کرد و برای سکنان مسجد که اغلب شاعر بودند مستمری در نظر گرفت

بیدل از انجمن های مهم ادبی هند  4داغستانی، نظیری نیشابوری، خوشگو و خان آرزو همواره پذیرای اهل ادب بود، همچنین عرس

خود را با  ۀاما مهم این است که شاعر مهاجر اگر قصد شرکت در این مجالس را می نمود، می بایست ذوق و قریح( 14همان، . )بود

 .بر مجلس همگام می ساختذوق ادبی حاکم 

. خالصه این که این انجمن ها و مجالس ادبی نقش بسزایی در تزریق فرهنگ و ادب مقصد به سبک شاعران پارسی داشتند

این محافل به طور ضمنی . هر چقدر شعر شاعران پارسی نزدیک به ذهن و ذوق شاعران هندی می بود، ارزشمندتر تلقی می شد

این نشست ها تأثیر و تأثر فراوان شاعران از . ادبی تولید کنند ۀشت که هنر خود را متناسب با ذوق این جامعشاعران را بر آن می دا

 . دگر فرهنگی وارد شدند ۀبدین گونه شاعران از خود فرهنگی گذر کرده و به مرحل. فرهنگی دیگر را در پی داشت

الزم به ذکر است . ساختار و مضمون بررسی کرد ۀاز دو جنب نمود و تجسم ادبی این دگر فرهنگی را می توان به طور خالصه

که در این مقاله هدف بررسی ویژگی های سبک هندی نیست بلکه بیشتر بیان چگونگی شکل گیری آن به عنوان نوعی ادبیات 

مطرح شده،  اما نیل به این هدف و ملموس تر نمودن تمامی مباحث. مهاجرت و بررسی مراحل گذار ترا فرهنگی آن می باشد

 . مستلزم پرداختن به جنبه های ادبی این تاثیر و تأثر بینافرهنگی است

 2ساختار

 تأثیر ذوق دشوار پسند هندی بر شعر پارسی  

هر چند که می توان شعر سبک هندی را حاصل روند طبیعی و تدریجی هنر از سادگی کالسیکی به سوی دشواری مدرن 

پر واضح است که سبک افراطی طرز . دی در شکل دادن این سبک بسیار برجسته تر می باشددانست، اما تأثیر ذوق و فرهنگ هن

 .خیال در شعر پارسی تحت تأثیر ادب هندی به وجود آمده است

ه وجود دارد که آکنده از مجاز ها و استعاره های غریب و دور از ذهن است، دو آرای "بهاگ"در ادبیات هند، نوعی شعر به نام 

در واقع معنا می (. 94همان، )یاد شده نیز بر دشواری و باریکی معنی داللت دارد  جامع الصنایع که در رساله "خیال"و  "دقت"

ذوق ظریف پسند ادبای هند چندان هم برای شاعران سبک . بایست از خالل این آرایه ها به دشواری به فهم مخاطب در می آمد

تی مبادرت می ورزیدند و می بایست شعری مطابق ذوق ادبی حاکم بر مجالس ادبی که همچنان بر کناره گیری از شعر سن -هندی 

                                                           
.ندمجلسفاتحهایکهبزرگانپسازوفاتادیبیترتیبمیده:عرس

4
 

 
2
قریحه ی ادبی هندی قرار می گیرد، نگارنده در اینجا به  جهات دیگر نیز تحت تأثیر  البته الزم به ذکر است که ساختار شعر پارسی از بسیاری از 

 . کلی ترین و برجسته ترین شاخصه ی ساختاری اشاره کرده است
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شاعران پارسی متأثر از تمامی عواملی که در باال مطرح شد، به سوی پیچیده گویی . غریب و ناخوشایند نمی نمود -می گفتند 

هندی سازگار نمود به طوری که کمتر کسی معنای برای مثال، بابا فغانی شعر خود را کامالً با ذوق و خصلت نازک گویی . گرویدند

او خلق به خود انگیختگی شاعر و خلسه های عرفانی بنابراین شعر سبک هندی دیگر برخالف شعر سنتی از . شعر او را در می یافت

ی مثال واله آفرینش ادبی در هند مخالفانی هم داشت برا ۀاین دیدگاه متفاوت دربار .بودمل و تعمق أحاصل ت بلکه 4نمی شد

 (.41همان، )معتقد بود و شاعری را موهبتی خدادادی می دانست  "فردیت و نبوغ شاعرانه"داغستانی به 

بدین ترتیب شعر شاعران سبک هندی نیز . ادبی هند در آن عصر تعلیم و تفکر را لزوم هنر شاعری می دانستند ۀاما جامع 

شعر خود بسیار  ۀآگاهان ۀبه جنب شاعران ست کها از این رو. شاعر بر می آید محصول عمل اندیشه و ذهن می گردد و از خود آگاه

 .به نمونه هایی از شعر صائب، سردمدار این سبک، اشاره می کنیم .می نازند

 :صائب

 این زمین ها هر که پیدا می کند اینش سزاست           سوخت صائب فکر تا آمد به انجام این غزل 

(2/444) 

 فکر بر این طرز دست یافته ام                       کسی نکرده به من فن شعر را تلقین به زور      

                                                                                                                                          (6/9623) 

 می کند تحسین به خود هر کس کند تحسین مرا         گی است              درک فکر نازک من شاهد فهمید

(4/34) 

 

 که نیست چشم به تحسین هیچ کس ما را               غریب گشت چنان فکر های ما صائب               

(4/32) 

 پسند ما آرام بخش خاطر مشکل                    صائب بگو بگو که کالم متین توست           

(4/963) 

 حسنی که خوش کند دل مشکل پسند ما             صائب چو آفتاب، جهان گیر می شود              

(4/911) 

 :مضمون

 تاثیر شعر عامیانه و عینی هندی بر ذوق عارفانه و انتزاعی پارسی

برخالف مجالس ادبی . حضور می یافتندطور که پیشتر نیز گفتیم، شاعران مهاجر در هند در بسیاری از محافل ادبی همان 

ایران که در دربار، خانقاه و یا حلقات صوفیانه برگزار می شد، انجمن های ادبی و شعرخوانی هند در قهوه خانه ها، منازل شخصی، 

ییر مخاطب را این تغییر اقلیم برای شاعران پارسی عالوه بر تغییر فرهنگ و ادب، تغ. مساجد و حتی دکان های بازار شکل می گرفت

آنها هر روز آفریده های هنری خود را برای عوام که حضورشان در این مجالس آزاد بود، می خواندند و مردم نیز به . نیز در پی داشت

آنها که دیگر بر اهمیت مخاطب در رشد و روند هنر خود واقف گشته بودند، می بایست . ارزیابی های سطحی و ذوقی می پرداختند

درباری جای  ۀبدین ترتیب شعر عارفانه و عاشقان. تند که از دل عوام بر می آمد و گویای واقعیت زندگی شان می بودسخنی می گف

اولین شاعری که جریان  2.در شعر پارسی گشت( رئالیسم)بازاری داد و این آغاز شکل گیری سبک وقوع  ۀخود را به شعر عامیان

                                                           
4
به بیان دیگر، شاعر سبک عراقی و ورای قدرت را الهام بخش شعر خود می دانند، شاعران بزرگ مانند موالنا، عطار و حافظ نیروهای غیبی و ما  

 .است( کنش گر)و شاعر سبک هندی فاعل ( کنش پذیر)خراسانی مفعول 
2
برایمثالمیتوانبهدالیلاصلیسیاسیآناشارهنمودکه.البتهعواملمهمدیگرینیزدرعامیانهشدنشعرسبکهندینقشداشتند 

.همانبیتوجۀدربارصفویهبهشعروشاعریومحوریتمذهبشیعهدرآنزمانمیباشد
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عظیم زبانی،  ۀاما صائب بیش از هر شاعر دیگری از این گنجین. ز کرده بود، بابافغانی بودسادگی در زبان شعر را به گونه ای جدی آغا

 کنایه عامیانهدر این ابیات شاعر با . از مفردات تا ضرب المثل ها، بهره جسته است که ابیات زیر به خوبی موید این مطلب می باشند

 ( 212: 4944حسن پور آالشتی، . )را آفریده است"دابناف گر"و  "ناف دل"تصاویر  "ناف کسی را به چیزی بریدن"

 (3/3411)ماتم بریده ایم     ۀما ناف دل به حلق          در هم نمی کشیم    حادثه  غبار  از روی 

 (3/3116)به تیغ موج بریدند ناف گردابش                  محیط عشق محال است که آرمیده شود  

 د فرهنگیرخوباز

موقعیتی جدید که . خود فرهنگی می رسد-باز د فرهنگی و دگر فرهنگی به مرحلهخو ر پس از گذار از مرحلهنویسنده مهاج

شاعر و یا نویسنده که در کشور دیگری به دنیا آمده و دارای فرهنگ متفاوتی . هر دو فرهنگ مبدأ و مقصد را در خود جای می دهد

او که از ترس به حاشیه رانده شدن، رسوم فرهنگی جدید را پذیرفته، . کند است، می بایست برای خود و قلمش هویتی جدید تبیین

ین قدم هارل این نگرانی را منشأ اول. "نگرانی نادیده انگاشتن فرهنگ مبدأ خود" :همواره نوعی نگرانی را در دل خود می پروراند

 .می داند "خود فرهنگی –باز " برای پای نهادن به مرحله

گرچه سبک هندی به گونه ای به تمامی . یگیری دوباره نویسنده و یا شاعر مهاجر در فرهنگ خود استخود فرهنگی جا -باز

مکاتب پیشین پشت کرد و خواهان گسست از شعر کهن گردید، اما هیچگاه نتوانست به طور کامل آنها را نفی کند و جوهره شعر 

متفاوت، شاعران توانستند خود را از حد و مرز های شعر سنتی رها  هر چند که پس از تداخل دو بافت ادبی. پارسی را نادیده گیرد

بلکه به طور . شاعران مهاجر فرهنگی را انتخاب و یا حذف ننمودند. کنند، اما این رهایی و گسست هیچگاه به طور کامل اتفاق نیفتاد

 .همزمان از دو فرهنگ متفاوت تأثیر می پذیرفتند

آنان  ۀرسی و تمایل دوباره آنها به دستیابی فرهنگ خود در هند آغاز شد و تا برگشت دوبارخود فرهنگیِ شاعران پا-باز دوره

پس از اینکه چند تن از شاعران سبک هندی به . ترا فرهنگی است ۀمکتب بازگشت، تجسم بی نقص این پدید. به ایران ادامه یافت

ضِ سبک هندی، هوای دوباره شعرِ از جان بر آمده نمودند و وطن خود بازگشتند، دلزده از ممارست بسیار خود در سرودن شعر غام

استادان شعر کالسیک فارسی چون فردوسی، عنصری، فرخی، منوچهری، حافظ و سعدی را از سر گرفتند این تمایل دوباره  ۀشیو

 .آنها به احیای فرهنگ خود، در شکل گیری مقدمات مکتب بازگشت تأثیر بسزایی داشت

 گیرینتیجه

مقاله به روند شکل گیری سبک هندی به عنوان اولین نمونه ادبیات مهاجرت در ایران اشاره کردیم و با استفاده از در این 

یک شاعر و گفتیم که . نظریات هارل و لبرن و کولس به بررسی چگونگی گذار شاعران مهاجر از مراحل ترافرهنگی پرداختیم

رافرهنگی متفاوتی را پشت سرگذارد و اثری که از او به جای می ماند شاخصه نویسنده مهاجر می بایست طی مهاجرت خود مراحل ت

همچنین نشان دادیم که چگونه . ادبیات مهاجرت جای دهیم تا اینکه بتوانیم آن را در دستههای بینافرهنگی متفاوتی را دارا باشد، 

د فرهنگی دارای شاخصه های بینا فرهنگی می خو -سبک هندی پس از پشت سر گذاشتن مراحل خود فرهنگی، دگر فرهنگی و باز 

گونه ای مقاومت فرهنگی را تجربه می کند و به گونه ای سعی در حفظ فرهنگ خود فرهنگی، ابتدا شاعر مهاجر  در مرحله. ددگر

می شود و  تزریق به شعر او( ادبی است ۀکه در اینجا بیشتر ذوق و قریح)اولیه خود را دارد، اما خواه نا خواه عناصر فرهنگی مقصد 

معاصرگرایی )این مرحله را ابتدا با بررسی تأثیراتی که تذکره های هندی . دوم، دگر فرهنگی، می گردد بدین ترتیب وارد مرحله

بر بینش شاعر مهاجر می گذارند، آغاز نموده و سپس بر روی تاثیرات مستقیم بافت ( شدید و نادیده گرفتن سبک های پیشین

ساختار و مضمون  نگی را به طور خالصه از دو جنبهنمود و تجسم ادبی این دگر فره. متمرکز شدیم( هندی مجامع ادبی)مقصد 

گفتیم که شاعر پارسی که دچار این دگر فرهنگی هندی شده است همواره نوعی نگرانی را در دل خود می . مورد بحث قرار دادیم

 . خود فرهنگی سوق می دهد–ین نگرانی او را به آخرین مرحله، یعنی باز ا ".نگرانی نادیده انگاشتن فرهنگ مبدأ خود" :پروراند

باز خود فرهنگی یافت  رد، اما در آخر خود را در مرحلههر چند شعر سبک هندی در ابتدا گریزی شتابناک را از سنت آغاز ک

اما آنچه سبک . ص این مرحله دانستپاگیری مکتب بازگشت را می توان تجسم و نتیجه بی نق. فرهنگی خود را طلب کرد ۀو پیشین
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ترافرهنگیِ مهاجرت  نبود بلکه فقدان جهان بینی و ساختار ذهنی تازه در پس یک  ۀبینافرهنگی هندی را به انحطاط کشاند، پدید

پس از  اما. به همین دلیل شعر سبک هندی با وجود نو گرایی خود نتوانست در شکل ادبی تغییر شایانی ایجاد کند. تحول طلبی بود

انقالب مشروطه می بینیم که با ظهور نگرش نوین به زندگی، هستی و انسان سبک های جدیدی پدید می آیند که خود می تواند 
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 بررسی معنی شناختی و نشانه شناختی ساختارهای گفتمان مدار 

 (در تبلیغات بیلبورد در سطح شهر شیراز با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی)
 سبا ولی زاده  

 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران، گروه زبان شناسی، تهران، ایران

  چکیده

شناختی ساختارهای گفتمان مدار و ارائه الگویی عملی و گفتمانی مناسب  شناختی و نشانههدف پژوهش حاضر، تحلیل معنی

ساله در شهر  41تا  21نفر مخاطب بین سنین  61شرکت کننده گان  در این تحقیق . است از چگونگی تبلیغات با استفاده از زبان

ها به روش میدانی و از داده. اعی و تحصیلی متفاوت هستنداجتم  ر اتفاقی انتخاب شدند و از طبقهمخاطبین به طو. شیراز هستند

تصویر به طور کیفی و کمی مورد  21تعداد . ه استی سطح شهر شیراز مشاهده و جمع آوری شد برداری بیلبوردهاطریق عکس

عوامل معنی شناختی و  انتقادی سه بعدی فرکالف در بخش ها بر اساس الگوی تحلیل گفتمان داده. تجزیه و تحلیل قرار گرفت

تایج نشان داد که ن. شناختی مورد بررسی قرار گرفتدر رابطه با عوامل نشانه( 4336) الگوی تحلیل گفتمان ترکیبی کرس و ونلیوون

به لحاظ عوامل نشانه شناختی، . شناسی در متون تبلیغاتی بر مخاطب تأثیر داشته استه از استعاره و مجاز در حوزه معنیاستفاد

دوربین روبرو، هم سطح و یا پایین اثرگذاری بیشتری نسبت به غیاب نگاه   نمای نزدیک و متوسط و نیز زاویهنگاه خیره به تماشاگر، 

 . دوربین مورب و باال بر مخاطب دارد  ور و زاویهه به تماشاگر، نمای دخیر

 . تحلیل گفتمان انتقادی، تبلیغات، بیلبورد، بررسی معنی شناختی و نشانه شناختی :کلید واژه ها

 مقدمه

بانی شامل واحدهای های زبانی را در ارتباط با عوامل درون ز   تحلیل گفتمان چگونگی تبلور و شکل گیری معنا و پیام واحد

فرهنگی و موقعیتی را بررسی  ،اجتماعی  و عوامل برون زبانی شامل زمینه و نیز کل نظام زبانی بانی، محیط بالفصل زبانی مربوطز

های معناکاوانه دارد و سعی می کند به نحوی از محاسن رویکردهای دیگر سود جوید و از  تحلیل گفتمان ریشه در تالش. می کند

هایی چون زبان شناسی،  رشته ی است که سعی دارد از توانارد، رویکردی تلفیقی و بین رشتهاین رویک. ها پرهیز نماید نواقص آن

ها سود جوید  های اجتماعی از جمله گفتمان رسانه پدیده  علوم سیاسی و غیره برای مطالعه شناسی، جامعه شناسی،روان

 (.  4944میرفخرایی، )

های نوین در  تحلیل گفتمان انتقادی از جمله گرایش. گرایش به سمت تحلیل گفتمان انتقادی جهت گرفتپس از تحلیل گفتمان، 

این رویکرد به مباحث فصاحت و   هر چند پیشینه. ود جلب کرده استهای اخیر توجه بسیاری را به خ علم زبان شناسی است که در سال

قرن   گفتمان انتقادی را باید در نیمهری تجزیه و تحلیل گفتمان و به ویژه تحلیل گی گردد، اما چگونگی شکل بالغت و معانی بیان بر می

مشروع از قدرت جمعی، سلطه و  استفاده غیر  یل گفتمان است که به بررسی نحوهتحلیل گفتمان انتقادی یک نوع تحل. بیستم جستجو کرد

تر تحلیل  در واقع تحلیل گفتمان انتقادی شکل پیشرفته. پردازد  می عدم مساوات از طریق گفتار و نوشتار در بافت اجتماعی و سیاسی خاص

 (.4ص : 4949یارمحمدی، )گفتمان نقش گراست که از سطح توصیف به سطح تبیین و توجیه رسیده است 

سطح توصیف، که در این سطح متن، براساس : تحلیل گفتمان به روش انتقادی ازسه سطح تحلیل برخوردار است

شناسی مورد توصیف شناسی و تا حدودی کاربرداج شناسی، نحو، ساخت واژه و معنیبان شناختی اعم از آواشناسی، وهای ز  مشخصه

چه که در سطح توصیف بیان شده با در نظر ست، که به تفسیر متن بر مبنای آنسپس نوبت سطح تفسیر ا. و تحلیل واقع می شوند

پردازد، و سطح سوم که سطح تبیین است، به زبان و عوامل بینامتنی میشناسی   ربردهای کا گرفتن بافت موقعیت و مفاهیم و راهبرد

شناختی،  توضیح چرایی تولید چنین متنی از میان امکانات مجاز موجود درآن زبان برای تولید متن در ارتباط با عوامل جامعه

 (. 4946، نقل از آقا گل زاده،2114فرکالف،)پردازد  تاریخی، گفتمان، ایدئولوژی، قدرت، قراردادها و دانش فرهنگی اجتماعی می
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بُعد متنی به . زبانی بطور هم زمان به عنوان یک متن، یک عمل استداللی و یک عمل اجتماعی به حساب می آید هر پدیده

سی مسائل و در بعد اجتماعی برر. پردازد بعد استداللی به مراحل تولید و درک متن می. بررسی زبانشناسی متن مرتبط است

اجتماعی دخیل از جمله شرایط اجتماعی و سازمانی پدیده و چگونگی ایجاد تغییر شکل توسط شرایط اجتماعی در پدیده زبانی مد 

 (.4332فرکالف، )نظر است

معتقد است که ( 4336)که ون لیوون  شناختی متن می پردازد در حالیفرکالف در توضیح فوق در اصل به پیشبرد جنبه زبان

های بصری متن اهمیت فرهنگی،  منظور از نشانه. های دیداری و بصری متن نیز توجه شود بایست به نشانه تحلیل انتقادی میدر 

اجتماعی، و روابط قدرتی است که در متن ادغام شده است و این به معنی تفکر در مورد نوع دیدگاه و تصوری است که باعث ایجاد 

 . روابط قدرت می شود

امل اساسی در های موجود در بیلبوردها به یکی دیگر از عو شود ضمن بررسی معنی شناختی متن ش سعی میدر این پژوه

ها با یکدیگر است نیز پرداخته شود و همچنین با تأکید بر این  گرافیک محیطی و تبلیغات محیطی و ارتباط آن  تبلیغات که درباره

و استدالل شناختی امکان پذیر است، به مباحث نشانه شناسی پرداخته  که متقاعدسازی تصویری از طریق برانگیختگی هیجانی

 .خواهد شد و نشان داده خواهد شد که چگونه مبلغان می توانند به منظور جلب نظر مخاطبان از عناصر تصویری استفاه کنند

به راهکارهایی  هگذرانشناسایی عوامل مؤثر در جلب نظر هر چه بیشتر راز طرفی دیگر پژوهش حاضر بر آن است که با 

هایی که در زمینه  را تا جای ممکن افزایش دهد و همچنین با توجه به بررسی ماندگاری تبلیغات بیلبورد در ذهندست یابد که 

 سرکوب یک محصول یا کاال توسط تبلیغ محصولی مشابهگیرد از ادی و تحلیل گفتمان مثبت صورت میتحلیل گفتمان انتق

 .جلوگیری کند

کید بر بعد مثبت نگری و ساخت أتحلیل گفتمان انتقادی با ت  ن پژوهش، بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر شیراز بر پایهدر ای

مورد بررسی  نحو و واژگان عنی شناسی و با صرف نظر از حوزهم ۀای صرفا در حوز در چارچوب تحلیل گفتمان چند رسانه سازی آن

که بر شکل معنی شناختی های  چینش عناصر، نور و گزینشۀ به زبان تبلیغات، رنگ، نحو ها با توجه این بیلبورد .گیرند قرار می

گیری پیام مورد نظر مؤثرند از یک سو و بر اساس مکان قرار گرفتن بیلبورد، ارتفاع آن، دو یا سه بعدی بودن، اندازه نوشته ها و 

شده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه اشکال و عواملی که بر میزان توجه رهگذران مؤثرند از سوی دیگر 

 .اند

 چارچوب نظری پژوهش 

ای نیز  رسانه های متن چند ها به غیر از جنبه زبانی باید به دیگر جنبه تر بیلبورد به منظور توضیح و تحلیل هر چه دقیق

 . ه در پژوهش پرداخته می شوددر این بخش به تعریف نشانه شناسی و الگوهای به کار رفت. پرداخت

 نشانه شناسی  -4

مطالعه معنایی اجتماعی که اجزاء یک متن بر اساس چگونگی »توان گفت  برای تعریف واژه نشانه شناسی می 

در نشانه شناسی بحث دال و مدلول مورد (. 2119اسکالن، )« گیرند ها در جهان به خود می شان با در نظر گرفتن نشانه چینش

دال است و مدلول آن همان ( که از م، د، ا و د درست شده است)اگر زبان را در نظر بگیریم، مثالً لفظ مداد . نظر است

. شود که تناظر یک به یک بین دال و مدلول وجود ندارد شناسی جدید گفته می در نشانه. نویسیم ای است که با آن می وسیله

ها و شرایط زمانی و مکانی مختلف معنای جدیدی کسب  واژگان در موقعیت .ها دائماً در حال تغییر است به عالوه معنای دال

تواند به طور قطع نیت  تواند قطعی باشد و باالخره نمی شوند و تأویل معنای آنها نمی ها ابهام آمیز می از این رو نشانه. کنند می

است نیت گوینده در این میان گم شود کند و ممکن  گوینده را کامالً برساند، بلکه حالت چند معنایی غلبه پیدا می

 (.46: 4943یارمحمدی، )

 رویکرد فرکالف  -1
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این تفکر سیه . است« کنش اجتماعی  زبان به منزله»گفتمان همان ( 4342)، از دید فرکالف (4931)به نقل از حصیری 

زبان فرآیندی است که تحت تأثیر -9. استزبان فرآیندی اجتماعیی  -2. زبان بخشی از جامعه است -4»: مفهوم ضمنی را در بردارد

 .«های غیر زبانی جامعه است دیگر بخش

او . ها رابطه برقرار می سازد کند و بین آن ، ساختارهای خرد گفتمان و ساختارهای کالن جامعه را معرفی می(4343)فرکالف 

. داند  عه را ایدئولوژی و ساختارهای اجتماعی میشناختی  و ساختارهای کالن جام های زبان ساختارهای خرد گفتمان را همان ویژگی

ند و ساختارهای ک ساختارهای خرد را تعیین می  جامعه( وژی و ساختارهای اجتماعیایدئول)دارد که ساختارهای کالن  او اظهار می

گفتمان دارد که ۀ حلیل نقاداناو رویکردی سه بعدی به ت. کنند خود ساختارهای ایدئولوژیکی و گفتمانی را تولید می  خرد نیز به نوبه

 : عبارتنداز

 .ای که با ویژگی صوری متن ارتباط دارد مرحله: توصیف -4

که بتوانیم متن را محصول فرآیند تولید و منبع  یعنی این)پردازد  ای که به ارتباط میان متن و تعامل می مرحله: تفسیر -2

 (.فرآیند تفسیر بدانیم

چگونگی تأثیرپذیری فرآیندهای تولید و )پردازد  اط میان تعامل و بافت اجتماعی میای که به بیان ارتب مرحله: تبیین -9

 (.تفسیر از اجتماع

 رویکرد ون لیوون -9

این   شناسی پرداخته و درباره ر نشانهاجتماعی هلیدی به فعالیت د -، نیز تحت تأثیر مکتب نشانه شناسی(4336)ون لیوون 

های تلویزیونی و  بررسی آهنگ کالم مجریان و گویندگان خبر، بررسی زبان مصاحبه. تموضوعات تحقیقات بسیاری انجام داده اس

خود اظهار داشت که (  4336)ۀاو در مقال. شناسی دیداری و موسیقی از جمله کارهای او هستند های خبری و اخیراً نشانه گزارش

به عبارتی دیگر، . رأی است امان تحلیل گفتمان انتقادی هماو از طرفی با دیگر پیشگ. این جامعه است که بر روی گفتمان تأثیر دارد

ولی از طرفی دیگر، . داند او مانند دیگران تأثیر گفتمان را در ساخت، تبدیل صورت و حفظ قدرت اجتماعی و جامعه امری مهم می

برای تحلیل متن « معنایی -یرویکردی جامعه شناخت»او از . در مورد تحلیل گفتمان نظر متفاوتی نسبت به دیگر پیشگامان دارد

 « .توانند بازنمایی شوند  کارگزاران اجتماعی می»کند، به این معنا که  خود استفاده می

 passive agent deletion و حذف عامل مجهولnominalization گذاری ، برخالف هاج و کرس که از فرآیند نام(4336)ون لیوون 

های  های زبانی، از طبقه گیرد و به جای استفاده از طبقه ند، روشی جدیدتر را پیش میکن  و همچنین دیگر فرآیندها استفاده می

 .کند  و غیره استفاده می agency  ، عاملی nominationۀ د ای مانند فرآیند نام اجتماعی

شوند و  ازنمایی میکند که کارگزاران اجتماعی در آن ب را به ما معرفی می« نظام شبکه ای»، یک (2114)بنابراین، ون لیوون 

ۀ عالوه بر این، او در مقال. گردد شناسی زبان و خصوصیات گفتمانی آغاز می جا اتحاد ممکن بین انواع گوناگون زبانی، جامعه در همان

های اجتماعی نیز  توانند بازنمایی شوند، بلکه کنش کند که نه تنها کارگزاران اجتماعی می گیری می ، نتیجه(2114)جدید خود 

های  های مختلف بازنمایی کنش راه»: دهد که او همانند قبل، به این پرسش پاسخ می. توانند در همین شبکه نشان داده شوند می

 .چگونه است« اجتماعی در گفتمان انگلیسی

 رویکرد کرس -1

گران  اشتراک تحلیل  گوید که نقطه  می( 4331)کرس . تدیدگاه گفتمانی کرس، براساس دیدگاه فوکو شکل گرفته اس

ها  گفتمان»از نظر کرس، . ورزند  های آن تأکید می انتقادی گفتمان با دیگر تحلیل گران این است که هر دو بر متون و بافت

به عالوه آنچه را که . کنند  های نهادها را تبیین می ای هستند که معانی و ارزش یافته مند و سازمان ای از اظهار نظرات نظام مجموعه

ای و چه به صورت محوری  نهاد موردنظر، چه به صورت حاشیه  با توجه به موضوعات مورد عالقه ا که غیرممکن استممکن و آنچه ر

آورد و  موردنظر را فراهم می  ای از اظهارنظرهای اجتماعی حوزه گفتمان مجموعه. کنند و مستقیم، تعریف، توصیف و بازنمایی می
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به نقل از  4343کرس، )« بخشد کند و به آن شکل می میۀ و یا روندی خاص را سازماندموضوع، پدیده   های سخن گفتن درباره شیوه

 (.414. ، ص4943آقاگل زاده، 

 معنای مجازی  -0

اند به نسبت  هایی که بکار برده شده توان به وجود معنای مجازی پی برد که واژه زمانی می»: بیان می دارد( 2119)کامرون 

وجود این عدم تجانس . آید به حساب می "معنای مجازی  هسته"عدم تجانس . س به نظر آیندنامتجاناند  فضایی که در آن واقع شده

و غیرمعمول بودن جمله به این علت است که میتوان برداشت دیگری از کلمات یا عباراتی داشت که متناقض با درک مناسب از 

 «.گفتمان هستند

نظر است بلکه  در بحث معنای مجازی فقط زبان نیست که مد»: کند یگونه تعریف ممعنای مجازی را این( 4346)لیکاف 

، معتقدند که معنای مجازی معموالً (2119)برخی از نویسندگان از جمله لیتلمور« .ها را نیز باید در نظر داشت افکار و استدالل

مجازی که نویسنده یا گوینده های مختلف دستخوش تغییر شود و معنای  فرهنگ محور است و ممکن است معنای آن در فرهنگ

 . در ذهن دارد تنها برای افرادی که با وی فرهنگ مشترک دارند قابل درک خواهد بود

دیداری و بصری   استفاده از معنای مجازی به گونهشود بلکه  استفاده از معنای مجازی تنها به کاربرد آن در زبان خالصه نمی

زمانی معنای خاصی به خود گرفته باشد و   رنگ خاص که ممکن است در یک دورهاز یک به عنوان مثال استفاده . بسیار رایج است

 .یا استفاده از عکس حاوی پیام خاص و غیره

پژوهش حاضر در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی با استفاده از الگوهای تحلیل گفتمان فرکالف و الگوهای ترکیبی کرس و 

 . تبلیغات از طریق بیلبورد می پردازد تارهای گفتمان مدار در حوزهساخ ون لیوون به تحلیل چند رسانه ای

 پژوهش  پیشینه

های بین  زبان و سایر حیطهۀ تحلیل گفتمان انتقادی اخیراً مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است که در زمین

در . و غیره به بررسی زبان شناختی می پردازند ای  از جمله روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، علم رسانه، مطبوعات رشته

 .این بخش با تمرکز بر پژوهش های پیشین داخلی تبلیغات در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی مورد بازبینی قرار گرفته است

ی هم چون های جمع های مختلفی از مخاطبان از طریق رسانه فرایند نفوذ و تاثیرگذاری را بر رفتار گروه، (4944)کیم آرا ح

وی به تبیین تبلیغ پرداخته است و در راه تبیین تبلیغ ابتدا آن را . دهد  اینترنت، تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله و نظایر آن نشان می

ای که با موضوع و  های ارتباطی همچون آموزش و خبر متمایز کرده و سپس به عنوان یک فعالیت ارتباطی به رابطه از سایر فعالیت

توان در   ها و متقاعد سازی را نشان داده و معتقد است که از این دو متغیرمی سپس نگرش. کند پرداخته است  نه برقرار میرسا

در  (نبع پیام، کانال پیام، محتوای پیام و مخاطب پیامم)های تبلیغ بهره برد و همچنین به نقش چهار عنصر ارتباط  چارچوب مدل

  .تواند متقاعد سازی را تسهیل کند دهد که عناصر ارتباط می  و نشان میپردازد   جریان متقاعدسازی می

که به زبان فارسی پخش شدند را بر  4941های بازرگانی رادیو در سال  در پژوهش خود، تعدادی از آگهی( 4941)محسنی 

نگام سخن گفتن کنشی را انجام های گفتاری گویشوران زبان ه مطابق نظریه کنش. های گفتاری بررسی کرده است پایه نظریه کنش

هدف این پژوهش . باشند زمان حاوی سه الیه معنایی یعنی کنش مفهومی، کنش منظوری و کنش تأثیری می دهند که هم می

. ها نسبت به یکدیگر در قالب نظر یه مذکور با در نظر گرفتن دو متغیر سن و جنس بود گفته بررسی میزان فراوانی هر یک از پاره

ای که بررسی گردیده کنش اعالمی باالترین  در پیکره. اند آوری و تجزیه و تحلیل گردیده جمع( های بازرگانی رادیو آگهی) ها داده

های پژوهش مشخص شده که  با بررسی کنش ترغیبی در داده. به خود اختصاص داده است٪43/34رتبه افعال کنشی را با فراوانی 

 -علت این تبیین عدم وجود کنش ترغیبی . شود پرسشی تقسیم می -مری و ترغیبی ا -کنش ترغیبی به دو زیربخش ترغیبی 

امری غیر  -هایی که حاوی کنش ترغیبی غیر مستقیم بودند ذیل دسته کنش ترغیبی  پرسشی غیر مستقیم بوده و تمام پاره گفته

ها را  ش اعالمی و ترغیبی بیش از نود درصد آگهیمجموع دو کن. باشد مستقیم قرار گرفتند زیرا هدف از زبان تبلیغ، زبان اقناع می

 .ها را به خود اختصاص دادند مجموع کنش عاطفی و کنش تعهدی کمتر از هفت درصد کنش. تشکیل دادند
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  . ارائه می کند مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم( 4931) اکبرزاده جهرمی سیدجمال الدینو  فرقانی محمدمهدی

 های فرش به مربوط بیلبوردهای از منتخبی شناختی نشانه بررسی و نقدبه ( 4931)یم قائمی هلینا سجودی فرزان و مر

این مقاله در پی بررسی ساز و کارهای داللتی دخیل در کارکرد ترغیبی متون، با به  .اند پرداخته ایران ماشینی و باف دست

های ضمنی  داللت تحلیلهای زبانی و تصویری و  متون، اعم از الیه های متفاوت ای و بررسی الیه کارگیری شیوه نشانه شناسی الیه

نگارندگان معتقدند که متون از طریق ارجاع به شبکه . ای تبلغیات فرش دست باف و ماشینی است های متون چند رسانه نشانه

د تبلیغ، کارکردی ایدئولوژیک هایی از فرهنگ بر کاالی مور های رسوب شده و تاریخی در بخش بینامتنی فرهنگ و فرافکنی ارزش

متون مورد بررسی در این مقاله . دهند نشان می« حقیقی»کنند و آن باور را طبیعی و  ، تولید باور می)فرش(دارند و نسبت به آن کاال

همن ماه تا ب 4941های دست باف و ماشینی هستند که در فاصله زمانی دی ماه  هایی از بیلبوردهای مربوط به تبلیغات فرش نمونه

های  های درون متنی و روابط بینامتنی و شبکه داللت نگارندگان کوشیدند با بررسی الیه. در شهر تهران نصب شده بودند 4944

. هایی از فرهنگ معاصر بپردازند ای و ایدئولوژیکی، این تبلیغات را بررسی کنند و از این طریق به بررسی جنبه ضمنی معانی اسطوره

، از طریق داللت بر مفاهیم اصالت، اه هداد که تبلیغات فرش دست باف می کوشد از طریق تولید ارزش نشاناین پژوهش نشان 

شیوه اصلی ترغیب )به جز یک مورد(های ماشینی این در حالی است که در فرش. اشرافیت و ثروت، مخاطبان خود را ترغیب کند

های ناایستا، فقدان ثقل، شور و شهوانیت و همچنین توسل به  وضعیت هنجارهای ایستای فرهنگی، از طریق نمایش نمایش، گریز از

 .های علمی است گفتمان

 روش بررسی

 الگوهای گفتمانی پژوهش  -4

با این حال . با توجه به نظام مند بودن رهیافت فرکالف به تحلیل گفتمان انتقادی، مدل سه بعدی وی مبنای کار قرار گرفته است

تحلیل معرفی می کند، بیشتر مناسب متون نوشتاری است تا تصویر، از این رو، با استفاده از نشانه شناسی  ابزارهایی که فرکالف برای

اجتماعی و به کار گرفتن الگوهای کرس و ون لیون و ادغام این الگو در مدل سه بعدی فرکالف مدل مناسبی برای تحلیل فیلم و تصویر 

 (. 4931فرقانی و جهرمی، )دهد  به دست می

های دیگر  چرا که رهیافت وی در مقایسه با رهیافت. رود حلیل گفتمان انتقادی بیشتر در اشاره به رهیافت فرکالف به کار میت

فرکالف مفاهیم الزم برای تحلیل گفتمان . کند ارتباطات، فرهنگ و جامعه فراهم میۀ ها برای تحقیق در حوز ها و روش ترین نظریه مدون

. از نظر وی هر تحلیل از رخدادی ارتباطی، این سه بعد را باید مورد توجه قرار دهد. کند بعدی به هم مرتبط می انتقادی را در مدلی سه

تری که رخداد  و رویه گسترده( رویه گفتمانی)های متنی، فرایندهای مرتبط به تولید و مصرف متن  ویژگی: این سه بعد عبارتند از

روشن است که رهیافت فرکالف به ویژه در بعد متن، بیشتر متناسب با متون (. رویه اجتماعی) اجتماعی مورد بررسی و به آن تعلق دارد

های  ای از تصویر، گفتار، موسیقی و افکت متون دیداری نظیر فیلم یا متون تلویزیونی، آمیزه. نوشتاری است تا متون دیداری و شنیداری

های روشی فرکالف برای بررسی ساختار زبان  بنابراین، ابزار. خود را دارد های خاص صدا هستند و تحلیل هر کدام از آنها پیچیدگی

هایی است که به ویژه متناسب با تحلیل  برای تحلیل این متون، کافی نیست و تحلیل کارآمدتر، محتاج رهیافت( سطح متن)شناسی 

تمرکز . کرس و ون لیوون استفاده شده است از این روی در این پژوهش برای تحلیل عوامل دیداری از الگوی( همان)تصویر باشد

 .معنی شناسی معطوف است ۀپژوهش حاضر در بخش تحلیل زبانی در چارچوب الگوی فرکالف تنها به حوز

منظور از استعاره کلمه یا عبارتی است که چیزی . فرکالف در الگوی خود استعاره و مجاز را در متن مورد بررسی قرار می دهد

بررسی  ": گوید فرکالف در این باره می. شود اکی از چیز دیگری است و تحت عنوان زبان مجازی شناخته میشود ح که بیان می

 (.4333a :411فرکالف،)های مختلفی به پیوست دارند  ها ایدئولوژی ها در این قسمت بسیار جالب توجه است چرا که استعاره استعاره

کنند و برای این منظور دو الگوی  ر از عبارت کلی مشارکین استفاده میها و عناصر در تصوی رس و ون لیون برای موضوعک

دید مشخص آن، با تماشگر تصویر رابطه برقرار  ی جهان بازنمایی شده در تصویر با زاویه. بازنمایی روایی و مفهومی را معرفی می کنند

نگاه کردن . دیدۀ تماس، فاصله و زاوی: کنند پیشنهاد می این سطح از معنای تصویر، کرس و ون لیون سه مؤلفه راۀ برای مطالع. کند می

میان نگاه و مخاطب با مفهوم تماس توضیح داده شده که ممکن است معانی ۀ به مخاطب یا نوع نگاه بازنمایی شده در تصویر و نوع رابط
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می شود که افراد، مکان ها و اشیای به  فاصله مشخصۀ با استفاده از مؤلف. هایی مانند تمسخر یا خشم را در خود داشته باشد و حالت

 : در الگوی کرس و ون لیون فاصله واجد سه بعد زیر است. تصویر کشیده شده به چه میزان به ما نزدیک یا دورند

شوند، افرادی غریبه هستند و در مقابل،  ای تصویر افرادی که در نمای دور نشان داده می در یک نظام نشانه: اجتماعیۀ اصلف .4

 . هایی هستند که جزیی از ما تصویر می شوند شوند، سوژه هایی که با نمای نزدیک نشان داده می سوژه

ای که نگاه  ها دارای معانی متفاوتی هستند؛ به گونه دوربین، نگاه از باال یا پایین به سوژهۀ بر اساس نوع زاوی: اجتماعیۀ رابط .2

ایجادحس مشارکت ۀ ست و نگاه کردن از پایین به باال نشان دهندکردن از باال به کسی اعمال نمادین قدرت بر روی آن ا

 .برابری استۀ سطح چشم نشان دهند همۀ نگاه به فرد از زاوی. باشد برای فرد بازنمایی شده می

نوع ۀ کند یا خیر، عامل نشان دهند این که فرد یا افراد نمایش داده شده در تصویر به مخاطب نگاه می: عامل اجتماعیت .9

ها به  تماشاگران خواهند بود و اگر آنۀ ای برای نگاه خیر اگر آنها به تماشاگر نگاه نکنند، ابژه. هاست ل تماشگر با آنتعام

 .دهند ها تماشاگر را مخاطب قرار می  تماشاگر نگاه کنند، آن

 4-4جدول 

 (4336)الگوی کرس و ون لیوون 

 تقاضا نگاه خیره به تماشاگر

 ارایه اگرغیاب نگاه خیره به تماش

 فردی/ رابطه صمیمی نمای نزدیک

 اجتماعی ۀایجادرابط نمای متوسط

 غیرفردی ۀایجادرابط نمای دور

 دربرگیری زاویه دوربین روبرو

 جداسازی زاویه دوربین مورب

 ارایه قدرت به تماشاگر زاویه دور بین باال

 برابری زاویه دوربین همسطح

 ارکت برای فرد بازنمایی شدهایجاد حس مش زاویه دوربین پایین

 

 جمع آوری اطالعات   -1

پس از جمع آوری اطالعات از طریق تصویربرداری، مشاهده و بررسی متن و فهم منظور و نیت و درک ارتباطات حاکم بر 

ختی و اجزای متن، ساخت ایدئولوژیک متن بر اساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی ترکیبی کرس و ون لیون به لحاظ نشانه شنا

ای که صرفا حاوی متون  نامه پس از آن پرسش. شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت الگوی سه بعدی فرکالف به لحاظ معنی

سال در سطح شهر شیراز توزیع گردید بدین منظور تاثیرگذاری  41تا  21نفر مرد در گروه سنی  91نفر زن و  91تبلیغات بود بین 

نفر مرد توزیع  91نفر زن و  91ای جداگانه حاوی تصاویر و متون بین همان  نامه گشت سپس پرسش متون بدون تصاویر ارزیابی

ترتیبی به عبارت دیگر   ها به وسیله نامه حاصل از پرسش های گشت و اثرگذاری تبلیغات حاوی تصاویر و متون نیز ارزیابی گشت داده
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به  4به متن و یا تصویر با تاثیرگذاری متوسط و عدد  2اثیرگذاری باال، عدد به متن و یا تصویر با ت 9شدند، عدد ۀ د نمره 9، 2، 4

ها به لحاظ آماری به درصد تبدیل گشتند که به تفصیل در بخش بعد آمده  متن و یا تصویر با تاثیرگذاری پایین اتخاذ گشت و داده

 . است

 هاداده تحلیل

پس . ای برای تحلیل محتوا استفاده شد همچنین از روش کتابخانه. در این پژوهش، اطالعات به روش میدانی گردآوری شدند

از جمع آوری اطالعات و بررسی متن و فهم منظور و نیت و درک ارتباطات حاکم بر اجزای متن، ساخت ایدئولوژیک متن به صورت 

 . جمالتی استخراج شد و بر اساس الگوی تحلیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 هش داده های پژو  -4

 . گردد ارایه می4-3که در جدول  . باشد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر شیراز می 21های تحقیق حاضر برگرفته از  داده

 4ی3جدول

 های سطح شهر شیراز های زبانی برگرفته از بیلبورد داده ردیف

 زبرانو، مبلمان و معماری دو همسوی همیشگی 4

 (بانک آینده)اعتباری صالحین مؤسسه مالی و ... آسوده خاطر باشید 2

 مایکروویو هوشمند سامسونگ، تصمیم از تو پخت و پز از سامی 9

 سال ضمانت کامل و رایگان 9بهترین قیمت بهترین کارایی، وستل فناوری یکدل،  4

 به روز باشید، خدمات الکترونیک بانک مسکن، بانک مسکن 3

 ...شیر بنوشید، ارژن، کیفیت را انتخاب کنید 6

 دوِست دارم مامان، الدن، کیفیت مورد اطمینان نسل ها 1

 با ماندگاری طوالنی بدون مواد نگهدارنده، ارم پگاه فارس( فرادما)شیر موز استریل 4

 همنشینی با مرگ، بانک قوامین حامی شهروندان قانون مدار= با سرعت ۀ همرا 3

 طعم به یاد ماندنی، رامک، ماست آروما 41

 ، ترد سرخ میکنهبهار 44

 مهرام سس سالسا، مزه تازه از گوجه فرنگی تازه 42

 چای یخ، سالم بنوشید 49

 یامی اسنک 44

 ارزان خنک شویم، بارا پیلر جذبی 43
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 تغییر را از رنو بخواهید 46

 شما، پارس نوران شرق ۀدر خان.. .همچون 41

 ماه ماندگاری 4شیر استریل لیوانی، بستنی و لبنیات وارنا، برای اولین بار در ایران  44

 شاتل، اینترنت پرسرعت با تخفیف ویژه در سراسر شیراز 43

 شما ۀاسپیف، رؤیای نقره ای خان 21

 

 تحلیل معنی شناختی داده ها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی   -1

از آنجایی که داده . باشد فرکالف و می به کار گرفته شده به منظور تحلیل معنی شناختی برگرفته از الگوی سه بعدی  مؤلفه

ۀ در ذیل مؤلف. معنی شناسی کارآمد باشد االت فرکالف نمی توانست در حوزههای زبانی بیشتر به شکل شبه جمله هستند تمام سؤ

 . شود است، آورده می معنی شناختی مورد نظر که به منظور تحلیل جمالت از الگوی فرکالف در نظر گرفته شده

 کاررفته است؟ه و معنای مجازی درجمله ب  رهچه استعا

شود  کند منظور از استعاره کلمه یاعبارت است که چیزی که بیان می این پرسش وجود استعاره و مجاز را درمتن بررسی می

دراین   ه بررسی استعار ": باره اظهار دارد  فرکالف در این. شود حاکی ازچیز دیگری است و تحت عنوان زبان مجازی شناخته می

استعاره درتبلیغات ( 411: 2114 فرکالف،) های مختلفی به پیوست دارند ها ایدئولوژی قسمت بسیارجالب توجه است چراکه استعاره

 . های پژوهش حاضر آورده شده است هایی از داده مثال. تواند کارآمد باشد به منظور جذب مشتری می

 شما  خانه ای رؤیای نقرهاسپیف،: 4مثال

 .ای استعاره از تمیزی و براقی است مثال رؤیای نقره در این

 ، بانک قوامین حامی شهروندان قانون مدارهمنشینی بامرگ=  باسرعتۀ همرا: 2مثال

و در تحلیلی دیگر نه می توان با سرعت همراه شد و نه با مرگ . با سرعت را استعاره از مرگ می داندۀ در مثال فوق همرا

 . شخصیت پردازی بهره گرفته شده است و معنای مجازی دارد همنشین، در این مثال از

 شما، پارس نوران شرق  درخانه.. .همچون: 9مثال

 .نورانی بودن است براقی و تصویر یک الماس بزرگ درمرکز تصویر استعاره از. دراین مثال از تصویرنگار بهره گرفته شده است

 (بانک آینده) صالحین مؤسسه مالی واعتباری... آسوده خاطرباشید: 4مثال

باشدکه با جمله تبلیغاتی  صویر یک سکان استفاده شده است که استعاره از در دست گرفتن زمام امور میدراین بیلبورد از ت

 . هم سو و هم معناست  «آسوده خاطرباشید» بیلبورد،

 ها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی شناختی دادهنهتحلیل نشا -9

پردازد که از مضمون فاصله اجتماعی و رابطه اجتماعی می ها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی به دودادهشناختی تحلیل نشانه

ادی که در نمای ای تصویری افرفاصله اجتماعی در یک نظام نشانه. کرس و ون لیوون می باشد چارچوب این تحلیل الگوی ترکیبی

یی هستند که هاشوند، سوژهی که با نمای نزدیک نشان داده میهایقابل، سوژهدی غریبه هستند و در مشوند، افرادور نشان داده می

 . شوندجزیی از ما تصویر می

ای که نگاه ای معانی متفاوتی هستند؛ به گونهها دار، نگاه از باال یا پایین به سوژهدوربین رابطه اجتماعی بر اساس نوع زاویه

آن است که فرد  به باال به تماشاگر نشان دهنده ر روی آن است و نگاه کردن از پایینکردن از باال به کسی اعمال نمادین قدرت ب

های مؤلفه. برابری است همسطح چشم نشان دهنده ۀز زاوینگاه به فرد ا. نمایش داده شده قدرت نمادینی روی تماشاگر دارد
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حقیق حاضر از میان بیست تصویر تبلیغاتی بیلبورد در تعداد داده های ت. باشدمی( 4336)برگرفته شده از الگوی کرس و ون لیوون 

 . آورده شده است 2-3سطح شهر شیراز نیز به درصد در جدول 

 2ی3جدول 

 تعداد تصاویر به درصد  مؤلفه نمای تصاویر 

 %43 تقاضا نگاه خیره به تماشاگر

 %43 ارایه غیاب نگاه خیره به تماشاگر

 %41 یایجاد رابطه صمیمی فرد نمای نزدیک 

 %41 ایجاد رابطه اجتماعی نمای متوسط

 %21 ایجادرابطه غیر فردی نمای دور

 %41 دربرگیری زاویه دوربین روبرو 

 %3 جداسازی زاویه دوربین مورب 

 %1 ارایه قدرت به تماشاگر زاویه دوربین باال 

 %41 برابری زاویه دوربین هم سطح

 %3 ایجاد حس مشارکت  زاویه دوربین پایین

 

% 43هستند و  تقاضا  مؤلفه  تبلیغاتی پژوهش حاضر نشان دهندهبیلبوردهای % 43گونه که در جدول فوق آمده است همان

تواند بدین معنی باشد که تبلیغات در ایران کامال مستقل از تقاضا و خریدار پیش به  این می .باشند ارایه می  مؤلفه  آنها در بر گیرنده

 . و متقاضی چندانی برای جذب نیست کاال داردۀ روی ارائ

فردی   تبلیغات به ایجاد روابط صمیمانهتمایل   سط نسبت به نمای دور نشان دهندهنمای متو% 41نمای نزدیک و % 41نسبت

 . باشد و اجتماعی تصویر تبلیغاتی با مخاطب می

مایل تبلیغات در ایران به عدم ت  نشان دهنده های تحقیق حاضر دادهدوربین باال بین   صفر و عدم وجود تصویر با زاویه درصد

 . قدرت به تماشاگر است  ارائه

چنان که تبلیغات  باشد آن گر دربرگیری و برابری با مخاطب می دوربین هم سطح و روبرو نشان  تصاویر تبلیغاتی با زاویه% 41

 . داند تماشاگر را جزیی از تبلیغات میبه عبارت دیگر  ؛خواستار این است که تماشاگر را برابر و دربرگیرنده بداند

 نامهنظر سنجی از طریق پرسش -1

تصاویر  نامه تنها حاوی متون تبلیغاتی صرفا بدون نامه که اولین پرسش تون تبلیغاتی تحقیق حاضر در قالب دو پرسشم

نفر مخاطب مرد در  91ب زن و نفر مخاط 91باشند میان هر دو متون نوشتاری و دیداری می دوم حاوی  نامه دیداری است و پرسش

 .سال توزیع گشت و تاثیر گذاری این متون بررسی گردید 41تا  21گروه سنی 

 . گذاری متون تبلیغاتی بدون تصاویر دیداری بر تماشاگر استحاوی درصد تاثیر 4ی4جدول 

 9-3جدول 
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 گذاری متون تبلیغاتی بدون تصاویر دیداریدرصد تاثیر

 درصد تاثیرگذاری شده شناختی بررسیمؤلفه معنی

 %31 معنای مجازی و استعاره

 .طور که در جدول فوق آمده است درصد تاثیرگذاری متون تبلیغاتی بدون تصاویر دیداری به شرح زیر استهمان

شد تواند بدین دلیل با دانند این می مؤثر می% 31تماشاگران و مخاطبین، متون تبلیغاتی دارای معنای مجازی و استعاره را 

که به لحاظ معنی شناختی متون دارای معنای مجازی و استعاری از جذابیت بیشتری برخوردارند و نیز بیشتر از دیگر متون ساده 

 .مانند در خاطر می

 درصد تاثیر گذاری تصاویر دیداری 4-3جدول 

 درصد تاثیرگذاری مؤلفه نمای تصاویر 

 %33 تقاضا نگاه خیره به تماشاگر

 %3 ارایه ه به تماشاگرغیاب نگاه خیر

 %31 ایجاد رابطه صمیمی فردی  نمای نزدیک 

 %44 ایجاد رابطه اجتماعی نمای متوسط

 %2 ایجادرابطه غیر فردی نمای دور

 %16 دربرگیری زاویه دوربین روبرو 

 %49 جداسازی زاویه دوربین مورب 

 %1 ارایه قدرت به تماشاگر زاویه دوربین باال 

 %66 برابری هم سطح زاویه دوربین

 %49 ایجاد حس مشارکت  زاویه دوربین پایین

 

 . آید درصد تاثیر گذاری تصاویر دیداری به شرح ذیل است گونه که از جدول فوق بر میهمان

د ان بر مخاطبین تاثیرگذار بوده% 33تقاضا را در مضمون دارند   باشند و مؤلفه ره به تماشاگر میتصاویری که حاوی نگاه خی

هستند ۀ در مقابل تصاویری که فاقد چنین نگا. کند چرا که به لحاظ دیداری با مخاطب رابطه برقرار کرده و مخاطب را جذب می

های تحقیق حاضر تنها دارای تصویر با نگاه خیره به تماشاگر است و  داده% 43تاثیرگذار باشند که متأسفانه % 3تنها توانسته اند 

% 31تصاویر با نمای نزدیک و متوسط به ترتیب . تواند در تبلیغات تأثیر سو داشته باشد ه است که این میحاوی نبود نگاه خیر% 43

صمیمی فردی و اجتماعی است و در مقابل تصاویر با   ت که مخاطب طالب ایجاد رابطهاند و این بدین معنی اس مؤثر بوده% 44و 

  زاویه تصاویر دارای. غیر فردی استۀ عدم تمایل تماشاگر به ایجاد رابط  ندهیر گذار بوده اند که نشان دهتاث% 2نمای دور تنها 

ۀ تواند نشان دهند بر تماشاگر تآثیر داشته است این می% 49دوربین مورب ۀ اند و تصاویر با زاوی گذار بودهتاثیر% 16دوربین روبرو 

حاضر های تحقیق  دوربین باال در میان داده  تصویر با زاویه. تماشاگر  بشود تمایل مخاطب به دربرگیری در تبلیغات و نه جداسازی
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دوربین پایین   تصاویر با زاویه. برابری است  نشان دهنده تاثیر گذار بوده است که% 66دوربین همسطح   تصاویر با زاویه. یافت نشد

است که مخاطبین تحقیق حاضر تمایل به این   دهنده را در بر دارد و این نشانتاثیر گذار بوده است که مضمون حس مشارکت % 49

 .حس مشارکت در تبلیغات را دارد

 گیری نتیجه

. عوامل زبانی و دیداری تبلیغات در انتخاب واژگان و ساختار دستوری جمله که همان چگونگی چیدمان کالم است تأثیر دارد

. نحوی دیدگاه مخاطب را به نفع خود تغییر دهد به همین دلیل است که تبلیغات سعی دارد که بر ذهن مشتری تأثیر گذارد و به

دهد که چگونه تبلیغات به تغییر نگرش  های به کار گرفته شده توسط تبلیغات در جهت جذب مخاطب نشان می تحلیل مؤلفه

لیغات پژوهش حاضر بر آن است تا الگویی عملی در تحلیل گفتمان تب. کند چگونه مطلبی را برجسته می. مخاطب مبادرت می ورزد

الگوی سه . های جامعه شناختی و معنایی آن را تکمیل کرد این الگو در مراحل اولیه است و باید با استفاده از دیگر مؤلفه. ارائه دهد

. توانند کارآمد باشند بعدی فرکالف در تحلیل زبانی گفتمان و الگوی ترکیبی ون لیون و کرس در تحلیل عوامل دیداری، تا حدی می

های زیرین گفتمان تبلیغات را  های به کار گرفته شده در این پژوهش توانستند الیه از بین الگوهای تحلیل موجود، الگوهر چند که 

توانند به طور کامل در  تا حدی آشکار کنند، اما همچنان الگویی کامل در تحلیل گفتمان تبلیغات نیاز است و الگوهای موجود نمی

 .این زمینه کارآمد باشند
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 ی مقاومت و پایداری در اشعار سهیل محمودیهاجلوه

 پناهاعظم ویالن                                                                                                          

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی        

 محمد کاظم کهدویی 

 فارسی دانشگاه یزددانشیارزبان وادبیات       

 چکیده

ادبیات پایداری، نوعی از ادبیات متعهد و ملتزم است که از طرف مردم و پیشروان فکری جامعه در برابر آنچه زندگی مادی و 

شود که در دوره خاصی از تاریخ ملت یا قومی به این نوع ادبیات به آثاری اطالق می. آیدکند به وجود میمعنوی آنها را تهدید می

ها و ادبیات مقاومت معموالً به توصیف دالوری. آید و هدف آن ایجاد روحیۀ مبارزه و پایداری در میان مردم استوجود می

در این حوزه از ادبیات، شاعران . دهدپردازد که ملتی علیه قوم اشغالگر و متجاوزگر، از خود نشان میهایی میازخودگذشتگی

هایش بیانگر روحیۀ شاعری که سروده. است( سهیل)کی از این شاعران سید حسن ثابت محمودیاند که یبسیاری دست به قلم برده

توصیفی، تجلی پایداری و مقاومت را در شعر ثابت محمودی -در این پژوهش برآنیم تا به روش تحلیلی. حماسی و پایداری است

وزه انقالب اسالمی اشعار فراوانی سروده است و در برآیند تحقیق، حاکی از آن است که محمودی در ح. مورد بررسی قرار دهیم

حیطۀ ادبیات مقاومت دینی و آیینی نیز اشعاری از خود به جای نهاده است؛ لیکن اشعاری که در زمینۀ انقالب اسالمی و دفاع 

 . مقدس سروده، از بسامد باالیی برخوردار است

 .می، دفاع مقدس، شهادتادبیات پایداری، سهیل محمودی، انقالب اسال: هاکلیدواژه

 مقدمه

ها و نظامهای ظالم، در ایستادگی در برابر بیدادگری. هاستمفهوم مقاومت، پایداری و دفاع، مفهومی عام در فرهنگ ملت

 .شودها، دیده میتاریخ همۀ ملتها و جامعه

ی انسان، در هیچ قالب ملی یا ادب پایداری، چهرۀ انسانی عامی دارد که به هنگام ترسیم اشکال مختلف تضادهای زندگ»

 (9ص : 4966شکری، )« .گونه آثار استهای ایجابی مهم اینگنجد و این یکی از جنبهچارچوب اجتماعی خاص نمی

ای از شعرها و داستانهای شاعران و نویسندگان معاصر مجموعه« غسان کنفانی»برای نخستین بار نویسندۀ معاصر فلسطینی 

در بین شاعران و نویسندگان « مقاومه»یا « ادبیات مقاومت»ترتیب اصطالح  بدین. ، نام نهاد«اومت فلسطینیادبیات مق»فلسطینی را 

-عرب و بعد در جهان رایج شد؛ ادبیاتی که به شرح مبارزه، پایداری، ایثار، درد و رنج مردم مبارز برای دستیابی به استقالل و ازبین

 .زدپردابردن ستم و دفاع از فرهنگ ملت می

در شعر شاعران مشروطه، . های ملی و میهنی بودادبیات پایداری در کشور ما همزمان با انقالب مشروطیت، متأثر از گرایش

 .چرخدورزی و دوستی وطن در مداری بسته مییابد و عشقوطن جغرافیای معین می

ه از سوی دشمنان و بدخواهان انقالب جانبهنوز دو سال از عمر نهال نوپای انقالب، نگذشته بود که تحمیل جنگ همه

پای مردم پا در میدانی گذارند که بعد از قرنها نمود عینی مقابلۀ حق و باطل و مظلوم و های متعهد پابهاسالمی، سبب شد تا اندیشه

بود که به رویداد ای آفرینی فرزندان این مرز و بوم حادثهطلبی، عشق، ایثار و حماسههشت سال شهادت. ظالم را به همراه داشت

شک این حادثۀ عظیم تأثیری ژرف بر ذهن و اندیشۀ تمامی دلسوختگان و عاشقان بی. قرنها پیش یعنی حماسۀ عاشورا شبیه بود

انقالب گذاشت و هرکس به سهم خود سعی در ادای این رسالت دینی داشت و یقیناً شاعران متعهد و دلسوز نیز از این امر مستثنی 

 . انده سرودن اشعار در زمینۀ ادبیات مقاومت پرداختهاند و بنبوده

شعر جنگ، همراه ». شعر دفاع با آغاز جنگ تحمیلی و شروع رشادتهای غرورآفرین جوانان ایران اسالمی پا به میدان گذاشت

بزرگ شد؛ رشد کرد در آغوش آنها . ها در دل مردم جوانه زدبا حس مقاومت و مبارزه بعد از فرونشستن گردوغبار اولین گلوله

 (92ص : فوالدوند، سال دوم)« .شهید شد و تا آخر هم با مردم ماند. ها به خط زدبا بچه. همراهشان خندید و گریست
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آشنایی با ادبیات »از غالی شکری و « ادب مقاومت»: پیش از این در زمینۀ ادبیات مقاومت کتابهایی نوشته شده است از جمله

یک سبد »: هایی نیز در زمینۀ بررسی اشعار ثابت محمودی نوشته شد از جملهمقاله ....دین ترابی واز ضیاءال« مقاومت جهان

سیری »پرداخته  است یا « هافصلی از عاشقانه»که به بررسی و نقد غزلهای مجموعۀ شعر ( 4963)نیا از عبدالرضا رضایی« مهربانی

ترین نشانۀ ظهور شعر عاشقانۀ نسل انقالب ها را روشنکه فصلی از عاشقانه (4941)از کاظمی « در سه دهه شعر ایران پس از انقالب

تحقیقات انجام شده هر کدام به نوبۀ خود، ارزشمند . شماردکند و تازگی ساخت، زبان و مضمون را برای این مجموعه برمیمعرفی می

عمل نیامده است بنابراین انجام این پژوهش در های مقاومت در شعر سهیل محمودی پژوهش کاملی به است؛ اما در زمینۀ جلوه

 . نمایدحوزۀ انقالب اسالمی، ضروری می

ای، به تحلیل و توصیف آن دسته از اشعار سهیل محمودی بپردازیم که در این پژوهش، سعی شده با استفاده از روش کتابخانه

 . در زمینۀ مقاومت و پایداری سروده شده است

 شرح حال شاعر

های زیبایی از خود، برجای ها و نوشتهاند و سرودهدبیات پایداری، شاعران و نویسندگان بسیاری دست به قلم بردهدر زمینۀ ا

او از شاعرانی است . در تهران متولد شد( 4993)که در سال ( سهیل)یکی از این شاعران سید حسن ثابت محمودی است . اندگذاشته

 . آزرددر جریان انقالب با مردم همگام شد و با سالح قلمش مدام دشمن را می. یافت که پس پیروزی انقالب اسالمی نشو و نما

آورد که به گفتۀ خودش در فضای پیش از انقالب و با توجه به سن محمودی پس از فراغت از تحصیل به کار مطبوعاتی روی

اصی چون منوچهر آتشی و پرویز خرسند به فضای پس از انقالب در هیجده سالگی به یاری اشخ. کم او، جایی برای این کار نداشت

ورود او به عرصۀ شعر و آشنایی با رموز آن در . سپس به کمک شهید مجید حداد عادل، به صدا و سیما وارد شد. مطبوعاتی وارد شد

شود، کمتر از آن میپی آشنایی با مهرداد اوستا صورت گرفت و تخلص سهیل را برای خود برگزید و هرچند اغلب با این نام شناخته 

 . کنددر شعر استفاده می

را در کنار افرادی چون علی موسوی گرمارودی، ساعد باقری و « در انتهای شب»سهیل نویسندگی برنامۀ ادبی و فرهنگی 

در ماه « دری به باغ نور»ویژه برنامۀ  -در مقام نویسندگی و گویندگی–نخستین کار رادیویی او . محمدنبی خسروی به عهده داشت

 . های ضیافت در ماه رمضان، کاروان و نغمۀ بهاران در نوروز را به عهده داشته استتاکنون اجرای برنامه. رمضان بود

در نخستین . عصرش نشان داداو با گرایش به زبان و بیانی که مروج مهربانی و محبت است، تمایز خود را با شاعران هم

در آثار . ها شهید و شهادت استوبیتی و رباعی نیز پرداخته است که موضوع عمدۀ دوبیتیبه د« دریا در غدیر»مجموعۀ شعر خود 

 . اندسهیل بیشتر شعرهایی که رنگ حماسی دارند در قالب رباعی سروده شده

ی هااو در زمینه. با چند تن از شاعران جوان انقالب شب شعر حوزۀ هنری تبلیغات اسالمی تهران را تشکیل داد 33در سال 

 : پردازیمهای مقاومت در آنها آشکار است و ما در حد امکان به آنها میآیینی اشعاری نیکو سروده است که جلوه-میهنی و دینی-ملی

 آیینی-ادبیات مقاومت دینی

ترین زیرساخت فرهنگی جامعه است و ادب مقاومت ایران از معارف نظری قرآن و حدیث مشحون متون مقدس دینی، عمده

 . است

دفاع از فرهنگ قومی و حمایت از باورهای مردم در برابر فرهنگ بیگانه از دیرباز تاکنون، موجب پدیدآمدن ادبیات ویژه و با »

 (3ص : 4943ترابی، )« .آیینی گردیده است-ارزش با عنوان ادبیات مقاومت دینی

ها جهاد، دفاع از و با استفاده از این آیهبرد ها و مضامین قرآنی را به سادگی و روانی در شعرش به کار میمحمودی آیه

 : کندارزشهای اخالقی و دل بریدن از دنیای فانی را به مردم گوشزد می

تا خوار خصم بداختر / خوان سالح به کف اندرم« والنجم»// در گوش دل بخوانم و از برکنم/ که بود رهنمون« جاهدوا»فرمان 

در مقطع قصیدۀ خود سر / را کنون« یا ایهاالمدثر قم»// ک رهسپار دشمن کافر کنمن/ به دیار عدم« والضحی« »والفجر»// کنم

 (969ص : 4964خامه خونین عشق، .)کنم

: های اول و دوم سورۀ مدثرو آیه( وَالضُّحی)، (وَالفَجرِ)، (وَالنَّجمِ اِذَا هَوی: )های نخست سورۀ نجم، فجر و ضحیاشاره به آیه

 (.م فَأنذِرقُ* یأیُّهَاالمُدَّثِّر)
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 :کنددر جای دیگر به آیۀ نخستین سورۀ مبارکۀ انسان اشاره می

 (963ص : همان. )کنم« هَل أتی عَلی االِنسان»تقریر / من با اسیر و زخمی و مسکینشان

هد و دکند و از پیروزی آشکار مؤمنان خبر میمحمودی با الهام از آیۀ نخست سورۀ فتح غلبۀ یقینی حق بر باطل را بیان می

گذارد و آنها را وارثان زمین قرار کند که خدا بر مستضعفان منت میسورۀ قصص اشاره می 3در بندی از اشعارش با استناد به آیۀ 

 : دهدمی

/ ایدوقتی خبر دهند که پیروز گشته/ را آوازه گر شوم« نّا فَتَحنا»إموسی چه دوست دارم / موسی حدیث فتح چه شیرین است

 (216ص : 4963ثابت محمودی، .)بخوانم« وارِثین»را تا « ...وَنُریدُ اَن نَمُنَّ عَلی الَّذینَ»/ اورم و تالوت کنم آیات فتح راآنگاه قرآن بی

 :گویدشاعر در شعری دیگر از مبارزۀ خود با ناحق، دشمن قرآن و حقیقت سخن می

با خامه کار خنجر بران / خون به ثریا زنمبا کلک، نقش / عزم جدال دشمن قرآن کنم/ وقت است تا ارادۀ میدان کنم

 (963ص : 4964خامه خونین عشق، .)کنم

 « إن کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سیوف خذینی»: کنداشاره می( ع)در جای دیگر به این سخن از امام حسین 

 (964ص : همان.)تن را سپر به نیزه و خنجر کنم/ سپس« فیا سیوف خذینی»گویم 

 (ع)و اهل بیت  محمودی

و بیان مظلومیت و حقانیت قربانیان این خاندان در نبرد و ( ع)یکی از ابعاد شکوهمند شعر پایداری دفاع از حریم اهل بیت 

 . رویارویی با بیدادگران است

طر اندرز در ادبیات پیش از مشروطه، قائم مقام فراهانی، ادیب پیشاوری و چند شاعر دیگر توسل به تاریخ را تنها به خا»

: 4941کاکایی، )« ....گذشته برگزیدند و در سالهای دفاع مقدس، شاعران ادب پایداری فلسفۀ تاریخ عاشورا را با فاجعۀ روز آمیختند

 (44ص 

باکان عطشناکی که در برابر انسانهای پست تازیدند و بی. و واقعۀ کربال سروده است( ع)محمودی اشعاری دربارۀ امام حسین 

 : را فرونشاندندغبار ظلم 

های یاران تو را تصویر از این زاللی// تمام خاک، لبریز از شقایقهای صحرایی/ از آن روزی که خونت بر زمین باریده گردید

 (446، ص 4941: ثابت محمودی.)که جان دادند در اوج عطش دلهای دریایی/ بهتر؟

 : پردازدمی( ع)ۀ حسین ماهاصغر طفل ششاو در این بیت به بیان مظلومیت و رثای علی

 (493ص : همان.)مرا تسلیت گوی گهواره کردند/ دریدند حلقوم طفل عطش را

و مصیبتهای او دارد و این که چگونه در صحنۀ نبرد خشم و صولت خود را به دشمن ( ع)اشعاری نیز در مورد حضرت علی 

 :ودداد ولی در برخورد با کودکان دلی مهربان داشت و خداترس بنشان می

آن مرد ایمان چه در بازوان / شد بدانم به ناوردای کاش می// خشمی چو دریا اگر بیکران داشت/ مثل محبت دلش مهربان بود

 (34، ص 4941: ثابت محمودی.)کرد وقتی سر در تنور فروزان نان داشتیا از چه رو گریه می// داشت

 :کندتشویق می( ع)با علی ۀ به مبارزه با دشمن و همرا مردم را( ع)او با یادآوری جنگ صفین و دالوری حضرت علی 

 (969ص : 4964خامه خونین عشق، .)زیبد که عزم حضرت حیدر کنم/ صفین دیگری شده بر پا و من

 :گوید، می(ع)کامان، ابوالفضل العباس همچنین درمورد اسوۀ رشادت، ساقی تشنه

تا گشودند برق و تندر، / کز خجالت شدند هر دو خموش// جا گرفت و فروغ آن بر چشم/ غرش تیغت آنچنان در گوش

 (262ص: 4941نوربخش، .)چشم

دهد و حضور نشان می( عج)سروده و ارادت خود را نسبت به امام زمان ( عج)وی همچنین اشعاری در رابطه با حضرت مهدی 

 :تر از آن که در غزل بگنجدداند و او را با عظمتاو را در همۀ جهان جاری می

من ترا ورنه زین بیشتر / در مجال غزل از تو گفتن نگنجد// شناسممن ترا ای منتظر می/ من ترا ای نگاهت در آفاق جاری

 (36ص : 4941ثابت محمودی، .)شناسممی
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او با سرودن این اشعار در انتظار ظهور کسی است که با آمدنش جهان پر از عدل و داد خواهد شد و نشان از مقاومت جهانی و 

 :فراگیر دارد

 (63ص : همان.)پای رجعت نه به چشمان رکاب/ از حجاب ابر غیبت ماه من

های دیگری نیز داشت همچون انتظار پیروزی، مفهوم انتظار در ادبیات مقدس جایگاه ویژه ای دارد و نقش مهمی در زمینه

این انتظار سبز رنگ بود و افق . آمدمیدتی بزرگ به شمارانتظار توأم با امید به هر شکل و هر لحظه عبا ....شهادت، رهایی از اسارت و

سازی را دو داد و انگیزۀ مبارزه و حماسههایی که دنیای حقیر آدمها را وسعت میافق. گشودای را پیش روی شاعر انقالب میتازه

 :ساختچندان می

/ امام دیده به ره نشاندهشب به سحر رسانده// راکنی رهگذران خسته هم تو سالم می/ های بسته راکند پنجرهدست تو باز می

 (414-411صص : 4963ثابت محمودی، ....)ام، جمعۀ عهد بسته راگوش به زنگ مانده

 انقالب اسالمی و سهیل

توان گفت شاعران عصر انقالب هم در قالب سنتی و هم در قالب نو مانند نیمایی و سپید در بیان ادبیات انقالب اسالمی می

رباعی و دوبیتی نیز قالبی . از میان قالبهای گذشته شعر فارسی، غزل در این دوره بیش از دیگر قالبها پذیرفته شد. آزمایی کردندطبع

 . رایج برای به کاربردن مفاهیم معنوی انقالب، حماسی و رزمی شد

م همراه شد و از شاعران جوانی است در جریان انقالب با مرد. محمودی از شاعرانی است که پس از انقالب اسالمی رشد یافت

او تالش . ای غزل فارسی جایی ندارددر زبانش کلمات کلیشه. گیری زبان شعر انقالب نقش به سزایی را ایفا کرده استکه در شکل

 . کرد که کلمات روزمره را لباس شاعرانه بپوشاند و غزلهای این شاعر راهگشای غزل دهۀ هفتاد استمی

زد و با به کاربردن ها و عواطف مردم با ذوق هنری خود به ابتکاراتی در زمینۀ کاربرد کلمه دست میاندیشهاو برای تحریک 

بخشید و فضای حماسی را در شعر پدید به شعر خود صالبتی می( شهیدان)= و گل ( انقالب)= ، بهار (ایران)= هایی چون باغچه واژه

 :آوردمی

ولی بهار فقط / اگر چه باغچه را کسی لگد کرده// حضورتان چو تالقی صخره با دریاست /آگینشما چقدر صبور و چقدر خشم

ص : 4963ثابت محمودی، .)شود زیباستحماسه چون به غزل ختم می/ زنید به عشقمیان معرکه لبخند می// در تصرف گلهاست

441) 

ها و موسیقی خاص کلمات نیز برد و به آهنگ واژهتر به کارمیمحمودی در این شعر الفاظ و کلمات را در گسترۀ معانی وسیع

 :توجه دارد

که محبس / گریستقفس به حال خویش می...// ای میان خاک ره نشسته بودستاره/ های آسمان شکسته بودشبی که شیشه

صص : 4941محمودی،  ثابت.)به هر دری زدم به هر دری که بسته بود/ در آن شبانه تا مگر گشایشی شود// کبوتران دسته دسته بود

11-14) 

 دفاع مقدس در اشعار محمودی

جنگ به عنوان یک پدیدۀ بشری، از همان سالهای اولیه زندگی بشر در روی زمین به اشکال مختلف وجود داشته است؛ 

 .همچنین اگر دفاعی بوده آن دفاع به عنوان فرهنگ و تاریخ آن ملت به ثبت رسیده است

های ملتی که برای حفظ شرف و حیثیت و ها و آرماننمایی است برای نشان دادن تجربهماادبیات دفاع مقدس آیینۀ تم

 . فضایل خود در مقابل تجاوزگران به پا خاستند

پرستی و هویت ملی نیز آثار ادبی دفاع مقدس شامل اشعار جبهه، پشت جبهه، ادبیات مقاومت و دوران اسارت است که وطن»

ر دفاع به دلیل خاصیت اصلی خود یعنی تأثیرگذاری فراوان بر اذهان و قلوب و رساندن فریاد مظلومیت شع. با آن ترکیب شده است

 (433ص : 4931کافی، )« .اند، حائز اهمیت استملتی که از سوی جهان کفر مورد هجوم قرار گرفته

 . است« گشعر دورۀ جن»منزل اول . 4: کندشعر دفاع در مسیر تکوینی خود از سه منزل عبور می»

به این معنا که شعر دفاع به مثابۀ رودی است که به دریا . است« شعر پایداری»منزل سوم . 9. است« شعر اعتراض»منزل دوم . 2

 (21ص : 4943محقق، )« .شودکند و با آن یکی میریزد؛ در کالبد شعر پایداری حلول میمی
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دفاع مقدس، جنگ و جبهه اشعار فراوانی از خود به جا گذاشته سید حسن ثابت محمودی یکی از شاعرانی است که در زمینۀ 

او از بطن انقالب برآمد و عزم خود را جزم کرد تا با سالح شعر به میدان آید و به تشویق و تکریم دوست و تحقیر دشمن و . است

 .مذهبی رزمندگان برای حفظ وطن و انقالب، بپردازد-تقویت روحیۀ ملی

 :کندصدایی دعوت میکند و مردم را به اتحاد و هممی عواطف عمومی مردم را تحریک میاو در شعری لطیف و صمی

ز نرم بستر ابر / چو آذرخش به امید پرتوافشاندن// خیز خطر زین میانه برخیزیدبه موج/ صدایی هم، مؤمنانه برخیزیدبه هم

 (41-93صص : 4963ثابت محمودی، )....ن بی بهانه برخیزیدبه طوف مشهد خو/ دلیل راه امام است و کاروان در پی// شبانه برخیزید

 :گویددر جای دیگر می

ترک دیار و خانه و همسر /دل برکنم ز یار و دیار قرین// زی رزمگاه روی هم ایدرکنم/ شاید لباس حرب به تن بر کنم

 (964ص : 4964خامه خونین عشق، .)کنم

 :حسینیۀ داند و راخواند و مبارزه با دشمن دین را خط خمینی میا میمحمودی مردم را به مصاف با دشمن آیین و دین فر

از جان بسیج نیروی ایمان / نز بهر خاک بلکه پی حفظ دین// دعوت ز مردمان مسلمان کنم/ بهر مصاف دشمن آیین و دین

ایثار راه هر دو سر و جان / نخط خمینی است حسینی و م// رزم آنچنان که درخور انسان کنم/ در سنگر مبارزه با کافران// کنم

 (961ص : همان.)کنم

دهد و از آنان او در این شعر ضمن دعوت به مبارزه و تأکید بر ادامه دادن راه یاران شهید شعار جنگ جنگ تا پیروزی، سرمی

 :خواهد تا رسیدن به پیروزی نهایی دست از مبارزه و تالش برندارندمی

این است که جنگ جنگ تا / دانی چه بود پیام یاران شهید؟// ست دمی درنگ تا پیروزیننگ ا/ از دست منه تفنگ تا پیروزی

 (61ص : 4963ثابت محمودی، .)پیروزی

ای از پوشش گوید بلکه خبر در الیهشود؛ شاعر صراحتاً از خبری خام سخن نمیگویی کمتر دیده میدر شعر سهیل، مستقیم

 :رسانی برتری داردنبۀ هنری شعر، بر جنبۀ خبری و اطالعشود و جایهام و استعاره و مجاز مطرح می

بیا که از همۀ دشتها سؤال ...// خواستشکسته باد کسی که این چنینمان می/ های شهر شماستتر از شیشهدلم شکسته

ثابت .)د زیباستشوحماسه چون به غزل ختم می/ زنید به عشقمیان معرکه لبخند می// کدام قله چنین سرفراز و پابرجاست/ کنیم

 (441-413صص : 4963محمودی، 

آرایی واج. های خشن و جنگی در ابیاتش نیستپردازد اما هیچ اثری از واژهدر غزل یادشده به یک رویداد مرتبط با جنگ می

می شاعر از مرد. بخشدبه شکستگی عمق بیشتر می« ش»و « س»کند و تکرار حروف در سطر اول مدام تداعی صدای شکستن می

ای که دال بر موضوع شعر است همان تنها نشانه. اندگوید که زیر بمباران هواپیمای دشمن، روحیۀ مقاومت را از دست ندادهمی

 . های شکسته است از این رو صراحت و شعارزدگی از این شعر به کلی حذف شده استشیشه

به ذهن مردم مثل آیینه، سکوت، موشک و غربت، اندوه و های نزدیک تکلف و به کاربردن واژهشاعر با لحن صمیمی و بیۀ گا

 :کشدباران به تصویر میمردم ایران را در موشکۀ پنابی

هیچ کسی / در سکوتی که به اندازۀ یک تنهایی است// و کسی نیست بپرسد چرا حرف نزد/ ها حرف نزدمرد غمگینی با آیینه

 (416-413صص : همان.)تر کسی از غربت ما حرف نزدآن طرف/ وشک آمدمادرم گفت چرا وقتی م// وسعت اندوه مرا حرف نزد

در این . توان یافتلحظۀ رفتن رزمندگان به جبهه لحظۀ غم و هجران بود و این احساس را در شعر زالل شاعر دفاع مدس می

 :کنداشعار محمودی صحنۀ وداع رزمنده با مادرش را به زیبایی ترسیم می

نه مادر / شد که امشب بمانی؟نمی/ و بوی گالب آسمان را بغل کرد/ دری باز شد/ هوا گرم بود/ گذشتیها مشب آرام از کوچه

 (214ص : 4963ثابت محمودی، .)حق نگهدار/ التماس دعا/ سه بار بس است/ پس از زیر قرآن و آیینه رد شو/ ایمجبههۀ سحر را

 : کندر شعرش مردم را به مبارزه تشویق میهای تاریخی داو با به کاربردن نام قهرمانان و اسطوره

خفاش // عماروار جلوه نمایم به رزم/ تا زنده یاد مالک اشتر کنم// یک چند خانه گوشۀ سنگر کنم/ زی جبهه جنوب گرایم زی

 (964-969صص : 4964خامه خونین عشق، .)خورشیدوار جلوه به خاور کنم/ را ز معرکه بیرون کنم

 و دفاع مقدس پیوند واقعه عاشورا -4
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 . درون مایۀ ادب پایداری در کشور ایران متأثر از وقایع مذهبی به ویژه عاشورای حسینی است

در شعر عاشورایی، قبل از این، . معطوف شدن نگاه شاعر به فلسفۀ قیام عاشورا یکی از مهمترین تحوالت شعر انقالب است»

اشت؛ اما تبیین و ترویج فلسفۀ قیام حسینی، تعلیم خردی شعر انقالب تعزیه و سوگ و اشک از سر دلسوزی بود و جنبۀ عاطفی د

 (446-443صص : 4931کافی، )« .است

-شاعر انقالب با دیدن صحنه. هاستای از جنگ، شهادت، ایثار و کرامت است و کربال تبلور تمامی این جلوهشعر انقالب آمیزه

 :سرایده سهیل با دیدن مزار شهدای جنگ چنین میشود چنانکهای عاشورا برایش تداعی میهای جنگ، صحنه

ثابت .)در آفاق دلم غوغا به پا کرد/ های پرپر عشقسکوت الله// دلم یاد از شهید نینوا کرد/ رثای عاشقان را نی نوا کرد

 (41ص : 4963محمودی، 

ی رزمنده را با دالوری امام حسین رشادت و دالور. داندای دیگر شاعر جنگ و عاشورا و نهضت حسینی را منطبق میدر نمونه

 :زندپیوند می( ع)

گلزخم گلوله زیب اندام تو / رفتی به ره حسین و در آخر کار// گلگونه شفق ز برکت نام تو شد/ آالله خجل ز روی گلفام تو شد

 (13ص : همان.)شد

 :دت استاو آرزومند رسیدن به کربال است و از نظر او کوتاهترین راه رسیدن به آرزویش، شها

 (13ص : همان.)شهادت راه را کوتاه کردی/ به وصل کربال آسان رسیدم

-داند که یار آشنا از دیاری دور رزمنده را به سوی خویش میشاعر جبهه و جنگ را عیناً تصویری از عاشورا و کربال میۀ گا

 :خواند و انگیزۀ مقدس رزمنده رسیدن به پابوسی امام شهیدان است

به بانگ ناب / گاه حضوربه شوق بستن قامت به وعده...// به عزم فتح زین زمانه برخیزید/ دوباره برگیرید سالح سرخ شهادت

 (41-93صص : همان.)به شوق بوسه بر آن آستانه برخیزید/ به خویشتن خواندنمان خاک کربالی حسین// امام زمانه برخیزید

 در شعر سهیل محمودی( ره)مام خمینی ا-1

ها ماندگار ، به پیروزی رسید و در خاطره(ره)در پرتو مبارزات خستگی ناپذیر معلم بزرگ انقالب، امام خمینی  انقالب اسالمی

او به عنوان رکن اصلی نظام و رهبر . یکی از محورهایی که قوۀ اندیشه و تخیل شاعران انقالب را به خود مشغول کرد امام بود. شد

 . قلب تپندۀ امت اسالمی توانست پرتویی درخشان از انسان کامل باشد انقالب انسان شجاع، مدیر، سیاستمدار و

-شخصیت گیرا و عرفانی و دیدار مهرورزانه و پدرانۀ او با رزمندگان اسالم و باور راستین او نسبت به ارزشهای انسانی ویژگی

د را به وی نشان دادند که ماناترین این شاعران زیادی ارادت خالصانۀ خو. کشدهایی بود که شاعر دفاع مقدس را به سمت خود می

 : توان دیدتصاویر را در شعر محمودی می

خطاست / دل بزرگ تو از آفتاب لبریز است// ز عقل فاصله اندیش با تو صحبت کرد/ نباید از شب و تشویش با تو صحبت کرد

ثابت محمودی، .)دمی پیش با تو صحبت کرد که جبرئیل/ دل از تالوت وحی کالم تو پنداشت// از شب و سردیش با تو صحبت کرد

 (21-43صص : 4963

های دشمنان، قابل های منافقین و دسیسهدر هدایتگری و روشنگری اذهان، در قبال فتنه( ره)بی تردید نقش امام خمینی 

داشت تا شعر را وامی ساخت و شاعر دفاع مقدستقدیر است و همین حضور سترگ او بود که نوجوانان را مشتاقانه شیفتۀ شهادت می

 :های عرفانی وی متبرک نماید و در شعر به ترویج فرهنگ شهادت بپردازدخود را به وصف جذبه

ص : همان.)به این یاران بپیوندید یاران/ شهیدانند یاران خمینی// شهادت را کمر بندید یاران/ اگر از مرگ خرسندید یاران -

42) 

ایثار راه هر دو سر و جان / خط خمینی است حسینی و من// او به حربۀ ایمان کنم تسخیر/ تکبیرگو هجوم به دشمن برم -

چون مردمک به چشمش / گر مرگ سرخ جانب من رو کند// من پیروی ز سیرۀ سلمان کنم/ تا ره به قرب باب والیت برم// کنم

 (961ص : 4964خامه خونین عشق، .)مهمان کنم
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ترین مفاهیم شعر انقالب، روحی طلبی است که به بخشی از عالیترین مضامین شعر انقالب شهادت و شهادتشاخصیکی از 

ورزد؛ زیرا اینان جان شوند، عشق میسهیل به مجاهدان صحنۀ نبرد که خاصۀ اولیاءاهلل محسوب می. سرخ و مقدس بخشیده است

او در شعر خویش تصویرهای زیبایی از شهادت و شهید نشان . کنندان تقدیم میشیرین خود را در طبق اخالص نهاده، به پیشگاه جان

ای که شهید شدن برای افراد تبدیل به کند به گونهدهد و با ستایش مقام واالی آنان، بر ارزش شهادت در مکتب اسالم تأکید میمی

 :شودآرزو می

ای مرگ بگیر تنگ / با روی گشاده چشم در راه توام// آغوشمباز است همیشه چون سحر / از شوق تو پای تا به سر آغوشم -

 (13ص : 4963ثابت محمودی، .)در آغوشم

شهادت باز کن آغوش / تو مثل سکر یک صبح بهاری// سپارم هوش خود رابه دستت می/ به کامم گر بریزی نوش خود را -

 (13ص : همان.)خود را

بزن پا در رکاب توسن / نمانده تا شهادتۀ اگر را// لشن عشقبزن گام طرب در گ/ بزن دست طلب بر دامن عشق -

 (44ص : همان.)عشق

-ساز است و هم حسرتشهید در حوزۀ شعر مقاومت از موضوعات محوری است که هم شکوهمند، حماسی، عارفانه، جامعه

 :شودتوصیف عظمت شهیدان و جاودانگی آنان، جانمایۀ اصلی شعر انقالب محسوب می. آفرین

ثابت .)شهیدان برترین اصحاب شوقند/ به گرد منبر پیغمبر عشق// کتاب زندگی را باب شوقند/ های ناب شوقندیدان آیهشه -

 (43، ص 4963: محمودی

. شهیدان عشق را تفسیر کردند/ چو دل بستند نگسستند هرگز// شهیدان شوق را تعبیر کردند/ شهیدان آب را تطهیر کردند -

 (49ص : همان)

. هایی است که در تاریخ تشیع وجود داردآید که در فرهنگ اسالمی شهادت، یکی از بهترین سرمایهو احادیث برمیاز آیات 

شهادت بر خالف تاریخهای دیگر که حادثه، درگیری و مرگ تحمیل شده بر قهرمان و تراژدی است؛ در فرهنگ ما درجه است وسیله 

 .تنیست، خود هدف است و صعود به قلۀ معراج بشری

خواهد زنجیر تعلقات دنیایی را از پای خود باز کند و هرچه زودتر در سایۀ شهادت به محمودی در اشعار زیر از انسان می

 :هدف عالی و وصال حق دست یابد

فردوس به زیر سایۀ / در سایۀ عافیت نشستی تا چند؟// امروز گسل زود که فردا دیر است/ ای مرد به پایت ار زنجیر است

 (962ص : 4964خامه خونین عشق، .)استشمشیر 

 :داند که از بقعۀ خراب دنیا گذشتند و به دنیا پشت پا زدندهمچنین در شعری شهیدان را کبوتران سبکبالی می

مثل کبوتران // آنان که با شتاب گذشتند/ رفتارشان تشر به درنگ است...// از مرز آفتاب گذشتند/ با توسن شهاب گذشتند

 (41-93صص: 4963ثابت محمودی، .)جواب گذاشتندخاموش و بی/ دنیایشان اگرچه طلب کرد// قعۀ خراب گذشتندب/ سبکبال زین

پای در گل ماندن خویش و عروج »کند و این یادکردن به حسرت و اندوه شاعر برای شاعر از یاران شهید خود یاد میۀ گا

 :انجامدمی« شهیدان

بیهوده ماندیم و ماندیم، آسوده // اندوه، اندوه، اندوه، سهم من و تو که ماندیم/ ه رفتندبشکوه، بشکوه، بشکوه، یاد شهیدان ک -

 (64ص : همان.)آسوده رفتند و رفتند، بیهوده ماندیم و ماندیم/ رفتند و رفتند

ای دل / ای توماندی و همرهان همه رفتند و// کشی؟ای و دامن از اینجا نمیدلبسته/ آبرو دلم ز چه رو اینقدر به خاکبی -

 (94ص : همان.)کشی؟خجالت از خودت آیا نمی

خوشا آنان که مثل رود / من و تو مثل یک مرداب ماندیم// از این وادی همه خشنود رفتند/ دال یاران عاشق زود رفتند -

 (44ص : 4963ثابت محمودی، .)رفتند

 

 

 وطن در شعر دفاع مقدس -1



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

726 
 

. اندی و جنگ تحمیلی، وطن است که تقریباً تمامی شاعران به آن پرداختهاز موضوعات برجسته و ارزشمند انقالب اسالم

هایی دربارۀ شهرهای اشغالی و دلتنگی برای شهرها، از مضمونهای مهم شعر سرودهعشق به میهن، توصیف شکوهمند وطن، سوگ

 :انقالب است

وطنم / وطنم یکه و تنهاست به تنهایی عشق //شکوه را جز که به درگاه خدا حرف نزد/ وطنم اما مردی است که هنگام دعا

 (413ص : 4963ثابت محمودی، .)سوخت در آتش اما حرف نزد

 گیرینتیجه

. سید حسن ثابت محمودی از شاعران عرصۀ ادبیات پایداری و دفاع مقدس است که اشعار زیادی از خود به یادگار نهاده است

 :برآیند تحقیق حاکی از آن است که

ارادت دارد و بخشی از اشعار خود را به بیان مظلومیت و پایداری آنان در برابر بیدادگران ( ع)بیت محمودی به اهل  -

و یارانش به تصویر کشیده است و در اشعار انقالبی خود آن را با ( ع)از جمله اشعاری که در مورد امام حسین . اختصاص داده است

 .دهدحماسۀ انقالب، پیوند می

 .زمینۀ انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی، جبهه، رزمندگان اسالمی، شهید و شهادت داردبه عالوه اشعاری در  -

در میان اشعاری که در حوزۀ مقاومت سروده است، شعرهای انقالبی او از بسامد باالیی برخوردار است، هرچند شعرهای  -

 .دینی نیز دارد؛ اما نسبت به اشعار انقالبی او بسامد کمتری دارد-آیینی
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 الهند آزاد بلگرامی ای از غزالنمعرّفی و مقابلۀ نسخه

 (های اصحّ آنبه همراه ارائة ضبط)
                                                                      ب جدیدرحیم هادی اندا

 دانشجوی دکترای تخصّصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

 یونس جلوداری                 

 زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ایالم دانشجوی دکترای تخصّصی                                                                         

 چکیده

وی به سه زبان . از شاعران و نویسندگان و منتقدان برجستۀ عهد خویش بود( ق.ه 4211 – 4446)علی آزاد بلگرامیمیرغالم

ر وی که در یکی از ارزشمندترین آثا. هندی و فارسی و عربی تسلّط داشت و در هر سه زبان دست به تألیف آثار ارزشمندی زده بود

المرجان اثر دیگر اوست این اثر در اصل ترجمۀ فصل سوم و چهارم سبحۀ. الهند استمیان ایرانیان کمتر شناخته شده، کتاب غزالن

از امتیازات چشمگیر . آبادی و مهربان اورنگ آبادی از عربی به پارسی درآورده استکه به خواهش دو تن از شاگردانش شفیق اورنگ

این . های آزاد بلگرامی در زمینۀ بالغت فارسی و نیز تطبیق بالغت هندی و فارسی استالهند ابتکارات و نوآوریالنو برجستۀ غز

پژوهش در نظر دارد تا با مقابلۀ تصحیح آقای دکتر شمیسا با نسخۀ خطّی متعلّق به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، برخی از 

 .تری از این اثر داشته باشدید و سهمی ناچیز در ارائۀ متن منقّحنواقص و ایرادات تصحیح ایشان را رفع نما

 .الهند، تصحیح، نسخۀ خطّیآزاد بلگرامی، غزالن :هاکلیدواژه

 مقدّمه

ای از سادات واسطی ق  و در خانواده.ه 4446، در تاریخ بیست و پنجم صفر سال (4)الحسینی واسطیعلی بن سید نوحمیرغالم

در بادی امر زانوی ادب در خدمت میر طفیل محمّد بلگرامی زد  و علوم . به دنیا آمد -ه همه از عالمان دین بودندک-شهر بلگرامِ هند 

در سیال  . شرعی و ادبی را از جدّ مادری خویش میرعبدالجلیل بلگرامی آموخت و برخی از فنون ادب را نیز از داییی خیود فراگرفیت   

رامی داد و در سن سی و چهار سالگی به زییارت خانیۀ خیدا مشیرّف شید و در آنجیا بیا        دست بیعت به میر سیّد لطف اهلل بلگ 4491

ق بیه  .ه 4432دو سیال بعید در سیال    . ها یاد گرفیت دانشمندان مصر و حجاز آشنا گردید و فیض تلمّذ ایشان را یافت و از آنان نکته

نشیینی بییش از دو سیال    امّا این گوشه. انزوا گزیدپس از بازگشت یکی دو سفر دیگر در پیش گرفت و سپس گوشۀ . بلگرام بازگشت

سرانجام در سیال  . زیستمنصبان عهد در ارتباط بود و با عزّت و احترام میدوام نیافت و دوباره به گشت و گذار روی آورد و با صاحب

 (.934: 4943؛ فتوحی، 236 – 239: 4349آزاد بلگرامی، : نک)ه ق درگذشت 4211

وی به سه زبان هندی، فارسی و عربی تسلّط . های ادب فارسی در عهد خود و پس از آن استترین چهرهآزاد یکی از برجسته

آزاد در حیطۀ بالغت فارسی که پس از شمس قیس رازی به نوعی . سرود و صاحب نظر و اندیشه بودداشت و به هر سه زبان شعر می

های جالبی دست زد و بالغت هندی را به شییوایی وارد بالغیت فارسیی    آوریرکود و تکرار مکرّرات گرفتار شده بود، به ابتکارات و نو

ترین آثار وی به زبان فارسی که تماماً بیه مسیائل بیدیعی و بالغیی اختصیاص      یکی از مهم. کرد و بالغت فارسی را از جمود به درآورد

باشد که به زبان عربی نگارش شده المرجان میۀهای سوم و چهارم کتاب سبحفارسی فصل این کتاب ترجمه. الهند استیافته غزالن

الهند را به خواهش دو تن از شاگردانش مهربان اورنگ آبیادی و شیفیق اورنیگ آبیادی در     مؤلّف، غزالن(. 933: 4943فتوحی، )است

ن اسیت، امیا خیود    المرجابخشی از سبحۀ الهند ترجمهاگرچه غزالن(. 24: 4942شمیسا، )ق از عربی به فارسی درآورد.ه 4414سال 

آزاد در این اثر از امثلۀ فارسی برای شواهد مداخل و مباحث خود استفاده کرده و غالب امثلیه  مربیوط   . تواند باشدکتاب مستقلی می

 .نیز به اشعار خود تمثّل جسته استۀ به شعرای سبک هند و معاصر شاعر است و در موارد معتناب
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 :پیشینة تحقیق

این اثر به وسیلۀ دکتر سیّد حسن عبّاس در هند تصحیح شده و آمادۀ چاپ بوده ( سال قبل 21ود حد)ها قبلگویا سال -

اند و اگر بر فرض این اثر نیز به قطع و یقین چاپ شده باشد، در دسترس نگارندگان تاکنون نشانی از این تصحیح نیافته. است

 .آن نیز خبر نداریم خوانندگان و پژوهشگران ایرانی نیست و از کیفیّت و امتیازات

براساس دو نسخۀ خطّی تصحیح و  4942در سال « الهندغزاالن»الهند را تحت عنوان آقای دکتر سیروس شمیسا غزالن -

ق و در حیدرآباد دکن .ه 4239نسخۀ اساس ایشان متعلّق به مدرسۀ عالیۀ داکا در بنگالدش است که در تاریخ . اندعرضه کرده

 .ق را دارد.ه 4943باشد که تاریخ کتابت دوم ایشان متعلّق به کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران مینسخۀ . کتابت شده است

صفحاتی را به این اثر ارزشمند اختصاص « نقد ادبی در سبک هندی»آقای دکتر محمود فتوحی در رسالۀ دکتری خویش  -

 .انداند و مطالب سودمندی را به قلم آوردهداده

-به ارائۀ اطّالعاتی در باب نسخه« الهند میرغالمعلی آزاد بلگرامیغزالن»ای با عنوان بّاس در طیّ مقالهدکتر سیّد حسن ع -

 . اند؛ تصحیحی که از سرنوشت آن اطّالعی در دست نداریمهای خطّی اثر و شیوۀ تصحیح خود پرداخته

لّق به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و تصحیح با این تفاسیر نگارندگان بر آن شدند تا حدّاقل بر اساس نسخۀ خطّی متع 

در همین راستا متن مصحّح . های این اثر ارزشمند بپردازندبه رفع برخی از کاستی -چاپی که در دست است  -آقای دکتر شمیسا 

رد استفادۀ آقای ق که به لحاظ قدمت نیز از نسخ مو.ه 4231دکتر شمیسا با نسخۀ متعلّق به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی کتابت 

ها و اختالفات نسخۀ مذکور با چاپ مصحّح آقای دکتر شمیسا مشخّص تر بود؛ مورد مقابله قرار گرفت و تفاوتدکتر شمیسا کهن

گردد تا موارد مشارٌ الیه در طیّ این مقاله ارائه می. سپس موارد اختالفی که اصحّ بودند، مورد قضاوت و داوری قرار گرفت. گردید

چیزی در رفع ابهامات این اثر گرانقدر بر عهده داشته باشد و مصحّح فاضل در صورت صالحدید و در چاپ بعدی موارد مذکور سهم نا

دانیم از آقای دکتر شمیسا که این اثر را تصحیح و در دسترس محقّقان ایرانی قرار دادند، کمال در اینجا الزم می. را اعمال فرمایند

 .قدردانی را داشته باشیم

پردازد، بخش دوم به بخش اوّل به اغالط تایپی متن مصحّح آقای دکتر شمیسا می. گرددمتن مقاله در سه بخش تنظیم می

های چاپ آقای دکتر های ارجح نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی اختصاص دارد و بخش سوم به بحث نواقص و افتادگیضبط

 .شمیسا نظر دارد

 اغالط تایپی: بخش اوّل

 صحیح غلط سطر حهصف

 گلشن گلش 49 42

 تَمْسَسْهُ تَمْسَهُ 4 43

 چشم چشمم 1 44

 مالئکتَهُ مالئکتُهُ 9 43

 بالذات با لذات 6 34

 عذر عذز 4 39

 پذیرمنّت پذیرسنّت 4 34

 بس که پس که 44 61

 مستخرجات مستخرات سطر آخر 64

 فقیر ففیر سطر اوّل 11

 گم کرده گردهگم 6 14

 مستبعد مستعبد 4 41
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 آتش آنش 41 31

 شانه شاه 4 39

 مماثلت مماثلث سطر آخر 34

 ثلثین ثلتین 6 413

 جهات جهاب 1 446

 قیمت فیمت 2 424

 ثای مثلّثه تای مثلّثه 43 421

 بعضی یعنی 3 443

 الحبیب الجیب 41 436

 الحبیب الجیب 4 431

 ممنونم ممونم 6 461

 االصبعابی الصبحاابی فهرست اعالم 461

 

 های برتر نسخة متعلّق به کتابخانة مجلس شورای اسالمی ضبط: بخش دوم

ای ناقص عنوان کاری شده و آن را نسخهاند، اندکی دچار شتابآقای دکتر سیّد حسن عبّاس که گویا این نسخه را دیده

-های غزالنن مورد خطاست و نسخۀ مذکور همۀ بخشبا بررسی دقیق این نسخه معلوم شد که ای(. 439: 4919عبّاس، )اندکرده

باشد و این نسخه در سال کاتب نسخه فردی به نام سیّد عبداللطلیف می. الهند را دارد و فاقد افتادگی یا نقص مطالب است

. امتیازات خاصّ باشد و دارایتر از نسخ مورد استفادۀ آقای دکتر شمیسا میای کهناز این لحاظ نسخه. ق کتابت شده است.ه4231

باشد و عناوین با شنگرف به سطر می 26برگ است که هر برگ شامل  13نسخۀ مورد بحث به خط نستعلیق بسیار خوانا و دارای 

اکنون در کتابخانۀ مجلس شورای این نسخه در تملّک شخصی به نام حکیم محمّد نورالدّین بوده است و هم. کتابت در آمده است

های بهتر نسخۀ مجلس در این بخش به جهت پرهیز از اطالۀ کالم، تنها به ذکر ضبط. شودنگهداری می 9444اسالمی با شمارۀ 

 .کنیمپوشی میکنیم و از بقیّۀ اختالفات نسخۀ مجلس با چاپ دکتر شمیسا چشماشاره می

 الهندغزاالن/ الهند غزالن: نام کتاب

 الهندغزاالن: 441، 99، 24سا، الهند، ؛ شمیغزالن: 33و  41، 9نسخۀ مجلس، برگ 

اشاره کرده و نام درست آن را « نقد ادبی در سبک هندی»دکتر محمود فتوحی به عنوان نادرست این کتاب در اثر خود 

غزالن بر وزن انسان جمع مکسّر غزال است و مادّه تاریخ تألیف »(. 2پاورقی شمارۀ  413: 4943فتوحی، )اندمتذکّر شده

دکتر شمیسا این تذکّر را دیده و در طی یادداشتی به صحّت این نقد اشاره و از خوانندگان (. همانجا)«هم هست (ق.ه 4414)کتاب

در نسخۀ مجلس نیز به صراحت واژۀ (. 34: 4946شمیسا، )استفاده شود« الهندغزالن»از « الهندغزاالن»اند به جای درخواست کرده

ای که آقای دکتر شمیسا در حین نکته. شودو این امر با مادّه تاریخ اثر نیز تأیید می (33و  41، 9برگ )آمده است« الهندغزالن»

را به عنوان تاریخ تألیف  4414رقم ( 24ص )ایشان در تصحیح خود. اند؛ ذکر مادّه تاریخ تألیف اثر استتصحیح به آن توجّه نکرده

صحیح « الهندغزالن»با این حساب قطعاً عنوان کتاب به صورت . آیدمیالهند این رقم برناند و حال آن که از غزاالناثر ذکر کرده

 .است
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 :االصبعالدّین ابیشیخ زکی/ االصبع الدّین ابن ابیشیخ زکی

 االصبعالدّین ابیشیخ زکی: 44و  94االصبع؛ شمیسا، ص الدّین ابن ابیشیخ زکی: 94و  4نسخۀ مجلس، برگ 

الدّین عبدالعظیم بن عبدالواحد بن ظافر بن عبداهلل ابی محمّد زکی: این است« القرآنبدیع» نام کامل او با استناد به اثرش

با این توضیح و نیز ضبط صریح نسخۀ مجلس به ( 4مقدّمه، : تااالصبع، بیابن ابی: نک)االصبعمحمّد المصری المعروف بابن ابی

 .ماندباقی نمی تردیدی در نام صحیح وی« االصبعالدّین ابن ابیشیخ زکی»

 : خان خاقان/ خان خانان 

 .، خان خاقان43: خان خانان؛ شمیسا: 44نسخۀ مجلس، برگ 

 :شکیبی اصفهانی

 ز سرچشمۀ خان خانان بده   بیا ساقی آن آب حیوان بده

بوده  (4196یا  4193متوّفای )بدون تردید در این بیت نظرش به عبدالرّحیم خان خانان( 4129 - 4122متوفّای )شکیبی

تناسب بین سرچشمه و خان و خانان . الظّاهر در هند از مدحتگران او بوده استشاعر معاصر با عبدالرّحیم خان خانان و علی. است

 .نیز کامالً واضح و آشکار است

 :بودمیده/ بو رمیده

 بودمیده: 44بو؛ شمیسا، رمیده: 46نسخۀ مجلس، برگ 

 خور و به ختن درآۀ به خیال حلقۀ زلف او گر  ت و جوبو مپسند زحمت جسهای رمیدهپی نافه

آقای دکتر شمیسا در پاورقی حدس . ضبط کرده است« بورمیده»نسخۀ داکا که اساس کار آقای دکتر شمیسا بوده است نیز 

از مشک رمیده و به گویی بو . رسدرمیده بو به لحاظ معنایی و تصویر حاصل از آن صحیح به نظر می. باشد« رسیده بو»اند شاید زده

رفتند و به جست و جویندگان مشک گویا در پی بویی که از مشک رمیده و در اطراف پخش شده بود، می. مشام بوینده رسیده است

 .آمده است« بورمیده»ضمن این که در دیوان بیدل نیز . بو با این معنا سازگاری بیشتری داردپرداختند با این توضیح رمیدهجو می

  درآ ختن به و خورۀ اوگر زلف حلقۀ خیال به  جست و جو زحمت مپسند بو، رمیده های هناف پی

 :با این مطلع است 13از غزل شمارۀ 

 درآ سمن و سرو سیر به کشدکه هوست اگر است ستم

 درآ چمن به گشا دل در ، ای ندمیده کم غنچه ز تو

 (444/ 4ج : 4946بیدل، )          

 :دست/ هست 

 دست: 44شمیسا، / هست: 46برگ نسخۀ مجلس، 

 هست اعجاز مسیحا از لب نوشین او   چیست آب خضر تا بر لعل او نازش کند

در هر دو مصراع شاعر آب حیات و اعجاز مسیحا را در مقابل لب لعل یار کوچک و ناچیز تصوّر کرده است و اعجاز مسیحا را 

بیت معنای زیباتر و « هست»درصورتی که با ضبط . کندسازگار میدست معنای بیت را مبهم و نا. دانداز لب نوشین یار می



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

731 
 

-به عاشقان می( اعجاز مسیحا)و دوباره( آب حیات)در واقع این لب لعل معشوق است که عمر جاودان. گیردتری به خود میمتناسب

 .دهد

 :العدوةمواال

ی دکتر شمیسا خودشان در طیّ یادداشتی مواالۀالعدو مواالۀالعدد، البتّه آقا: 31مواالۀالعدو؛ شمیسا، : 24نسخۀ مجلس، برگ 

 .اند که درست نیز همین استرا صحیح دانسته

 :رخنة قصب

 روضۀ قصب: 31رخنۀ قصب؛ شمیسا، : 24نسخۀ مجلس، برگ 

 رفوگری است خالف طبیعت معتاد    به روزگار تو در رخنۀ قصب مهتاب

 .رفوگری با رخنه سازگار است نه با روضه ارتباط ماه و قصب و رفوگر و رخنه معلوم و مسلّماً

 :رضاعلی شولستانی/ رضا شولستانی علی

 رضاعلی شولستانی: 64رضا شویستانی؛ شمیسا، علی: 29نسخۀ مجلس، برگ 

 (.944/ 4ج: 4964پور، خیّام: نک)رضا شولستانی استبا استناد به فرهنگ سخنوران نام صحیح شاعر علی

 :فرسنگ/ من سنگ 

 فرسنگ: 64من سنگ؛ شمیسا، : 23لس، برگ نسخۀ مج

 تابی من سنگ خارا رادرد بیگریبان می   آیموزن میاگرچه در نظرها چون شرر بی

 .معنی است و قطعاً ضبط نسخۀ مجلس ارحج و اصحّ استبی« فرسنگ»پر واضح است که بیت با ضبط 

 :گر شود/ شود می

 گر شود: 14ی نسخۀ دوم مصحّح کتاب نیز مؤیّد این ضبط است؛ شمیسا، شود؛ نسخۀ تهران یعنمی: 24نسخۀ مجلس، برگ 

 شودمیخون ما با دامنی دست و گریبان     ایمبردهۀ بر سر خاک شهیدان شمع آ

 .است« شودمی»نماید؛ امّا دو نسخه از سه نسخه و نیز خود دیوان صایب مؤیّد ضبط نیز درست می« گر شود»هرچند ضبط 

 شودخون ما با دامنی دست و گریبان می    ایمبردهۀ ان شمع آبر سر خاک شهید

 :با مطلع 2143دیوان صائب غزل شمارۀ                                                                                                 

 شودمجلس ما از گل ابری گلستان می    شودکار ما از ساغر پرمی به سامان می

 (4923/ 9ج : 4914صایب تبریزی، )         

 :در/ بر 

 :مؤیّد ضبط نسخۀ مجلس است 444در؛ دیوان صائب، غزل شمارۀ : 12بر؛ شمیسا، : 23نسخۀ مجلس، برگ 
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 جامه فتح است چون شمشیر عریانی مرا    نیست بر خاطر غباری از پریشانی مرا

 .حی است کامالً رایج و پرکاربرد و فارغ از توضیحغبار بر خاطر نبودن و نداشتن و ننشستن اصطال

 (34/ 4ج : 4911صایب تبریزی، )         

 :صورت دیدار/ صورت دیوار 

 صورت دیدار: 41صورت دیوار؛ شمیسا، : 94نسخۀ مجلس، برگ 

 صورت دیوار هر چند از دم من جان گرفت   خوابان نشد بیدار صایب هیچ کسزین گران

-گوید هرچند این تصاویر بیشود و صایب میار همان عکس و تصویری است که بر روی دیوار نصب میمنظور از صورت دیو

. خوابان را بیدار کنداند، از سخنان من جان گرفته و زنده شدند؛ امّا صدای من نتوانست این گرانجانی که بر روی دیوار نصب شده

یوهای شایع و پرکاربرد شاعر است و بارها و بارها این ترکیب را به کار برده دانند که صورت دیوار از موتآشنایان به سخن صائب می

 .است

 :جنب/ جنّت 

 جنب: 31جنّت؛ شمیسا، : 41نسخۀ مجلس، برگ 

 االنفس تو را، ما را تلذّاالعین استتشتهی   قسمت ما و تو ای زاهد به جنّت هم جداست

مسلک سازگار است و هر دو از زاهد و تلذّاالعین با شاعر عارفاالنفس با تری است و تشتهیشک جنّت ضبط درستبی

گوید که حتّی اگر هر دوی شاعر می. بیند و عارف معنویزاهد بهشت را مادّی می. باورهای مذهبی در مورد نوع نعمات بهشتی است

اوند و بهشت را به خاطر دستیابی به ما در بهشت جای بگیریم قسمت ما و در اصل برداشت ما از بهشت کامالً متفاوت است و ما خد

 .تواند باشدهر چند ضبط جنب نیز صورت درستی می. خواهیملذّات نفسانی نمی

 :گلفام/ گلجام 

 گلفام: 33گلجام؛ شمیسا، : 49نسخۀ مجلس، برگ 

 زندگانی با پریزادان و با گلجام کن    توانی عشرت ایّام کنهمچو جم تا می

  :گویندجامی نیز می ۀرا آین ها تعبیه کنند وآنخانه و حمام و در تابدانکه در عمارتهای رنگین شیشه: گلجام»

 (محسن تأثیر)ل گلجام دارد از مه تابان سرای د   ای دلییاال فضییم بییالییود ز عییین بیییروش

 «(فطرت)گلجامش  ناموس ۀیششکند معمار عشق از    در آن خلوت که شرمش برقع از رخسار بردارد

 (49/ 9ج : 4432پادشاه، : نک)                                                                                                            

گلجام تداعی کنندۀ جام جم است و نیز با توجّه به باور قدما که . ارتباط گلجام با جم و همچنین پری کامالً معلوم است

آقای دکتر . نیز مؤیّد این ضبط است( نسخۀ اساس مصحّح)کردند، ضبط گلجام ضبط بهتری است و نسخۀ داکار شیشه میپریان را د

 .اندشمیسا ضبط نسخۀ دوم یعنی نسخۀ تهران را برگزیده

 :بر شاه ما خطاب از این رو مبارک است/ جهان زان مقرّر استبر شه خطاب شاه

 بر شاه ما خطاب از این رو مبارک است: 411جهان زان مقرّر است ؛ شمیسا، اهبر شه خطاب ش: 43نسخۀ مجلس، برگ 
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جهان اعتراض کرده بود که وی فقط که بر شاه« خوندگار روم»ابوطالب کلیم در جواب . بیت مورد بحث از کلیم همدانی است

 :تواند لقب اختیار کند؛ گفته استجهان میپادشاه هند است، چگونه شاه

 بر شاه ما خطاب از این رو مبارک است   ز روی عدد چون برابر است هند و جهان

و با توجّه به فحوای بیت « جهان زان مقرّر استبر شه خطاب شاه»: در نسخۀ مجلس مصراع دوم به این صورت آمده است

 .یی بر انتخاب این لقب ذکر کرده استاین ضبط بهتر و ارجح است و جواب و دلیل زیبا و شاعرانه

 :پیوست/ یوت ب

چرا که بحث در باب . گمان بیوت صحیح است و پیوست غلطپیوست و بی: 414بیوت؛ شمیسا، : 31نسخۀ مجلس، برگ 

 .های جداول است و ارتباط خانه و بیت اظهر من الشّمسخانه

 :گویدکند و میبه دایرۀ تاریخ وفات اشاره می« دایرۀ التّاریخ»آزاد در بحث 

ها دو دایرۀ عظیمه را چهارده قسمت از این. و سه دایره بر مرکز واحد باید کشید.. .بر چهارده خانه است و این دایره مبنی»

تحتانی و  بیوت فوقانی و اعداد آن را در بیوت باید کرد، چهارده خانۀ فوقانی و چهارده تحتانی پیدا خواهد شد، حصص عبارت را در

 . «سال مطلوب را به جای مرکز باید نوشت

 :بدالساّلم پیامیع

 عبدالسّالم پیام: 449عبدالسّالم پیامی؛ شمیسا، : 63نسخۀ مجلس، برگ 

که در حاشیۀ ضمن این. عبدالسّالم پیامی کرمانی از شعرای قرن دهم هجری است: 414/ 4با استناد به فرهنگ سخنوران، ج 

 .است آمده و نام صحیح شاعر همین« پیامی»( نسخۀ اساس دکتر شمیسا)نسخۀ داکا

 :جست/ چیست

 جست: 439چیست؛ شمیسا، : 19نسخۀ مجلس، برگ 

 چون باغبان پر است دماغم ز بوی گل    از کثرت وصال ندانم وصال چیست؟

گوید از کثرت وصال معنی وصال شاعر می. باشدضبط بهتری می« چیست»درست است امّا « جُست»هر چند بیت با ضبط 

 .ان وقتی دماغش از بوی گل پر شود، دیگر معنی گل و بوی آن را نخواهد دانستدانم چیست؟ همانگونه که باغبنمی

 :تر نگشت/ برنگشت 

 تر نگشت: 433برنگشت؛ شمیسا، : 14برگ  ،نسخۀ مجلس

 آب برگشت و هوا برگشت و یارم برنگشت    نوبهار دیگران آمد بهارم بر نگشت

 .معنای بهتری دارداست و بیت نیز با این ضبط « برنگشت»ردیف در این شعر 

 :بود تا/ ها دیده

 بود تا: 434ها؛ شمیسا، دیده: 16نسخۀ مجلس، برگ 
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 ها کردندهر خرابی که در این خانه شد این    ها راه تو را بر دل من واکردنددیده

بدون هیچ . اندداکا یعنی نسخۀ اساس دکتر شمیسا این بیت را ندارد و ایشان براساس نسخۀ تهران این بیت را تصحیح کرده

باشد، می« هادیده»که در مصراع دوم آمده است، مؤیّد ضبط « هااین»نه تنها واژۀ . درست است« هادیده»شک و تردیدی ضبط 

 .بیت معنای محصّلی ندارد« بود تا»بلکه با ضبط 

 :خویشتن/ بر خویشتن 

 خویشتن: 433بر خویشتن؛ شمیسا، : 11نسخۀ مجلس، برگ 

 که ترسم چشم غیری بیند و گردد گرفتارش  بر خویشتن در چشم اغیارشنخواهم مهربان 

چرا که در این صورت . درست و ارجح است« بر خویشتن»اگر این مورد اشتباه تایپی نباشد؛ بدون هیچ شک و تردیدی ضبط 

مهربان باشد چرا که اگر  ها بر منخواهم معشوق در حضور غریبهگوید که نمیشاعر در این بیت می. ریزدوزن شعر به هم می

پس همان بهتر است که او در حضور دیگران به من نامهربانی . شونددیگران او را در این حالت مشاهده کنند شیفته و عاشق او می

 .کند تا دیگران عاشق او نشوند

 :نیست/ هست 

 نیست: 461هست؛ شمیسا، : 14نسخۀ مجلس، برگ 

 راحتی نیست در آن خانه که بیماری هست   ستچون ننالم که در این سینه دل زاری ه

توانم ناله و زاری نکنم گوید که من چگونه میدارد و میدرست است و شاعر علّت ناله و زاری خود را بیان می« هست»ضبط 

اری کرده است، در حالی که یک دل بیمار و زار در سینه دارم و این امر راحتی و آسایش را از من گرفته و مرا وادار به گریه و ز

 .توان داشتای که بیمار باشد در آن خانه انتظار راحتی نمیگونه که در خانههمان

 ها و نواقص چاپ دکتر شمیساافتادگی: بخش سوم

شود که در چاپ آقای دکتر برخی واژگان و عبارات و جمالت و یا ابیاتی در نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی دیده می

با دستیاری نسخۀ مذکور این مشکل . دهدا توجّه به فحوای کالم فقدان این موارد متن را ناقص و ناتمام نشان میشمیسا نیست و ب

 .گرددنیز در تصحیح نامبرده رفع می

 .این واژه را ندارد: 61هندیان؛ شمیسا، : 29نسخۀ مجلس، برگ 

هندیان در بعضی معانی مبالغه یافتم و چون جهت  اند و فقیر بعد امعان نظر آن راهندیان تعریف این صنعت چنین کرده

 .علیحده است آن را در صنایع هندیه به قلم آوردم

امّا براساس ضبط نسخۀ مجلس و فحوای کالم متن با این واژه معنای محصّلی به . را ندارد« هندیان»چاپ دکتر شمیسا واژۀ 

 .دهددست می

 :نیست 64ای دکتر شمیسا مطابق با صفحۀ یک بیت آمده که در چاپ آق: 23نسخۀ مجلس، برگ 

 :در نسخۀ مجلس بعد از بیت زیر آمده است

 خارا را[ من سنگ: صحیح]تابی فرسنگدرد بیگریبان می  آیموزن میاگرچه در نظرها چون شرر بی

 شبنم ما پنجۀ خورشید را تابیده است  فشانمگذر از چشم تر ما این چنین دامن
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 :بیت اضافه دارد و چاپ دکتر شمیسا فاقد این بیت است یک: 91نسخۀ مجلس، برگ 

 :مؤلّف

 ستاره سوختۀ خوش نصیب باید دید   شکوه خال به روی تو جیب باید دید

 .آمده است« ...به صید دل نگاه او خبردار»بیت باال در نسخۀ مجلس پس از بیت 

چاپ مطلب ناقص است و افتادگی دارد این مورد در ، حدیثی از پیامبر آمده که در این 494در چاپ آقای دکتر شمیسا، ص 

 :بدون افتادگی و کامل ذکر گردیده است 64نسخۀ مجلس، برگ 

شناسم وقتی که مثالش در حدیث واقع شده که حضرت صلّی اهلل علیه و سلّم با عایشه رضی اهلل عنها فرمود که من می»

شناسی؟ حضرت فرمود وقتی که راضی رضی اهلل عنها گفت از کجا می عایشه. باشیو وقتی که خشمگین می]باشی از من راضی می

عایشه گفت بلی یا رسول . خوریباشی قسم به ربّ ابراهیم میخوری و وقتی خشمگین میقسم به ربّ محمّد می[ باشی از منمی

 .ایشان نبوده استهای مورد استفادۀ در تصحیح دکتر شمیسا یا از قلم افتاده یا در نسخه][ متن داخل « .اهلل

 :79نسخة مجلس، برگ 

امید »نیامده است و بیت متعلّق به  439در چاپ دکتر شمیسا، ص « امید همدانی»بیتی سرودۀ رایج سیالکوتی و نیز نام 

 :ده استاین امر از دو حال خارج نیست، یا از قلم افتاده و یا در نسخ ایشان نبو. نسبت داده شده است« رایج سیالکوتی»به « همدانی

 :رایج سیالکوتی

 آه عید آمد پس از عمری و در باران گذشت   روز وصل از بیم هجران توام گریان گذشت

 :امید همدانی

 ام هر شب به پای خویشتنهمچو شمع افتاده   ام تا گرم در بزم تو جای خویشتنکرده

 .واژۀ سفر را ندارد: 463شمیسا، / سفر: 41نسخۀ مجلس، برگ 

را ندارد و مؤلّف در این بخش به « سفر»حرمین محترمین زادهم اهلل شرفاً؛ شمیسا واژۀ  سفر سیوم: 41برگ نسخۀ مجلس، 

اوّل سفر : در بقیّۀ موارد نیز واژۀ سفر را ذکر کرده است. ذکر سفرهای خود پرداخته است و بدون این واژه مطلب ناقص و مبهم است

 (464: 4943شمیسا،: نک... )دوم سفر سیوستان.. .آبادشاهجهان

 :هانوشتپی

؛ بهادر، 463 – 469: 4942؛ همو، 443 – 429: 4241؛ همو، 911 – 234: 4349آزاد بلگرامی، : دربارۀ وی بنگرید( 4)

؛ سامی، 111ستون / 4ج : 4334؛ البغدادی، 32 – 41: 4996؛ گوپاموی، 46: 4232؛ حسینی سنبهلی، 34 – 43ق، .ه 4232

بخش /  3ج : 4419؛ آقابزرگ تهرانی، 44 – 41/ 4ج : 4914؛ مدرّس تبریزی، 3 – 4/ 4ج : 4964پور، ام؛ خی413/ 4ج : 4916

 .414 – 932: 4943؛ فتوحی، 433 – 434: 4344؛ رحمان، 6 – 3/ اوّل
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 نونی اردبیلی و گردهمایی شعرای ادب فارسی جستجو در احوال و آثار ج

 (در تخمیسی از وی)
 رحیم هادی انداب جدید                       

 دانشجوی دکترای تخصّصی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ایالم              

 چکیده

ون هیچ تحقیق مستقلّی در باب جنونی اردبیلی از شعرای گمنام سبک هندی در قرن یازده و دوازده هجری است که تاکن

ها اطّالعی ای کهن و معاصر شاعر و یا تاریخ ادبیّاتاز نام و نشان او در منابع تذکره. زندگی و احوال و اشعار وی صورت نگرفته است

آقابزرگ  «الذّریعه إلی تصانیف الشّیعۀ»خوریم، کتاب ارزشمند ترین منبعی که در آن به نام جنونی برمیکهن. در دست نیست

اند، مستقیم یا غیرمستقیم مطالب خود را از اثر آن تهرانی است و بقیّۀ منابعی که پس از آقابزرگ در مورد وی اظهار نظر کرده

که تنها به با توجّه به ماهیّت کتاب الذّریعه و این. اندمرحوم اخذ کرده و در اکثر موارد آن مطالب را به صورت مو به مو نقل کرده

و ذکر مختصر فهرستی از آثار اسالمی و ایرانی پرداخته است؛ اطّالعات دقیق و کاملی از طریق کتاب مذکور در باب زندگی و  معرّفی

در این مقاله ضمن پژوهش در احوال و . شودآید و نیاز اساسی به جستجو در این زمینه احساس میشرح احوال شاعر به دست نمی

 .پردازیممی -که به صورت خاصّ و منحصر به فردی سروده شده است -شعر وی آثار جنونی به تصحیح مخمّسی از 

 .نامه، سبک هندی، تصحیح، مخمّسجنونی اردبیلی، زندگی :هاکلیدواژه

 :نام، تخلّص، زمان و مکان والدت جنونی

توان اشعار پارسی و یم، میجنونی از شاعران ذولسانین است و در یگانه نسخۀ منحصر به فردی که از اشعار او در اختیار دار

ای به آن کرده است و نه نه آقابزرگ تهرانی اشاره. از نام و نشان کامل جنونی هیچ اطّالعی در دست نیست. ترکی او را مشاهده نمود

: نک)استاند، ذکر گردیده نامۀ وی اشاره کردهست که در اشعارش و منابع اندکی که به زندگی(جنونی)= تنها تخلّص او. خود شاعر

امّا . تاریخ والدت جنونی در هیچ منبعی ثبت نشده و خود شاعر هم به آن اشاره نکرده است...(. و 4، 6، 3، 4، 2جنونی، دیوان، برگ 

الی آن آمده است و نیز اشاراتی که های متفاوتی که در البهبا توجّه به یگانه نسخۀ منحصر به فرد و بازمانده از دیوان شاعر و تاریخ

 4411شود، سال با این توضیح که آخرین تاریخی که در دیوانش دیده می( 61و  44، 93جنونی، برگ : نک)کندپیری خود می به

: نک)ق کتابت شده است.ه4411که به خطّ جنونی در سال  (4)ص به طاهرمحمد کاظم زرگر متخلّای از دیوان ق است و نیز نسخه.ه

بنابراین جنونی از زمرۀ شعرای نیمۀ دوم . های قرن یازده به حساب آوردا باید در حدود نیمهوالدت او ر( 2449 /9ج  :4931 ،منزوی

آبادی، دولت)آبادی او را از سخنوران اوایل قرن دوازده دانسته، دقیق نیستکه دولتقرن یازده و نیمۀ اوّل قرن دوازده است و این

ق اشاره کرده .ه4411بودن شاعر در سال پور نیز تنها به زندهامدکتر خیّ( 93/ 4ج : 4961و نیز دیهیم،  43/ 4ج : 4911

نیز او را از زمرۀ شاعران قرن یازده هجری قمری معرفی « های ایرانفهرستوارۀ دستنوشت»مؤلّف ( 226/ 4ج : 4964پور، خیّام)است

در این شهر به دنیا آمده و ساکن آن شهر تواند مؤیّد این باشد که وی نسبت اردبیلی می( 414ص  3، ج 4943درایتی، )کرده است

/ 3ج : 4911و به تبع او دهخدا،  236/ 4بخش /  3ج : 4419آقابزرگ، )مطلبی که آقابزرگ نیز به آن اشاره کرده است. بوده است

جنونی،  :نک)کنددر میان اشعارش نیز ابیاتی هست که سکونت وی در اردبیل را تأیید می( 43/ 4ج : 4911آبادی، ؛ دولت1449

 ..(..و 13، 41،،3 - 9دیوان، برگ 

 :تحصیالت

جا که وی خوشنویش و کاتب بوده و در برخی از از میزان تحصیالت و دانش جنونی نیز اطّالعی در دست نیست، امّا از آن

که برای جنونی  ایدر ضمن قطعه -که خود شاعر بوده است  -اند و برادرش نیز منابع نام او را در زمرۀ خوشنویسان ذکر کرده

. با این توصیف قاعدۀً جنونی باید حدّاقل از دانش و سواد زمانۀ خود برخوردار بوده باشد. خطّی وی اشاره کرده استسروده، به خوش
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آنان های آن دارد و نیز ذکر نام برخی از فالسفه و دانشمندان و نیز آثار اشارتی که در توصیه به خواندن شاهنامه و آشنایی با داستان

 .تواند دلیل دیگری بر این مدّعا باشدکه در شعر او هست می( 11دیوان، برگ )چون ابوعلی سینا و آثار معروفش اشارات و شفا

 «چو آن رستم به زور دست و بازو ملک را بگشاد  برو شهنامه را برخوان که ویران ساخت صد کشور»

 ( 41جنونی، قصاید، برگ )

 :کندز روزگار سروده است، تلویحاً به فضل و دانش خود اشاره میدر یک غزل هم که در شکوه ا

 (61 - 33برگ )بر زیر پر و بال همایی نرسیدم    دانش به سرم سایۀ اقبال نیفکند

 :منسوبان

. یی که از برادرش در نسخۀ منحصر به فرد جنونی آمده، خبر داریماز میان افراد خانواده و خاندان جنونی تنها به لطف قطعه

کرد و یکی از قطعات وی که برای برادرش جنونی سروده شده او نیز همچون برادرش مشق شعر می. نام برادرش محمّد شریفا است

یی در همان وزن و قافیه برای محمّد شریفا به نظم جنونی نیز در ازای این شعر جوابیّه. موجود است 14است، در دیوان جنونی برگ 

 .کشیده است

 :جنونیفنّ کتابت و 

ای که برادر جنونی، محمّد شریفا برای وی سروده است، در همان بیت اوّل به خوشنویسی و خوش خطّی جنونی در قطعه

 :اشاره شده است

 سااز سواد خط خوبان قلمش غالیه   پرداز سخن کیست جنونی که بودچهره

 (16دیوان، برگ )

خوریم که جنونی آن را به کتابت درآورده است و به نام اثری برمینیز « های خطّی فارسیفهرست نسخه»عالوه بر این در 

( ق.ه 4143م )جنونی دیوان محمّد کاظم زرگر متخلّص به طاهر. تواند حاکی از خوشنویسی و حرفۀ کاتبی وی باشداین امر نیز می

: داراى 4411خ جنونى اردبیلى مورّ، نستعلیق ریز 93/3419در کتابخانۀ ملک به شمارۀ  آناز ای را کتابت کرده است و نسخه

 : با مطلع زیربیت  111هم در حدود  مثنوى، غزل، رباعى، روى

 جدول کوثر به ریاض نعیم     بسم اللّه الرحمن الرحیم

با استناد به گفتۀ آقابزرگ در الذّریعه . (31/ 4ج : 4911آبادی، و نیز دولت 2449 /9ج  :4931 ،منزوی: نک)موجود است 

ق .ه 4411را در تاریخ « البروجردی المنشى الحسین بن معصوم محمّد مقدّمۀ گلزار محمّدی، تألیف»نیف الشّیعه، گویا وی الی تصا

 :موجود و آغاز نسخه از این قرار است  3419/  43نیز کتابت کرده است و نسخۀ آن در کتابخانۀ ملک به شمارۀ  

آقابزرگ : نک)ساخته خردمندى دماغ رامغز محمدى گلزار مشبن که آراییست چمن حمد برشحات سخن بهار سرسبزى

نام جنونی را در فهرست خوشنویسان سخنور آذربایجان  «سخنوران آذربایجان»همچنین مؤلّف تذکرۀ (. 31/ 22ج : 4419تهرانی، 

عالوه بر . تابت به شمار آوردتوان او را از زمرۀ شاغالن در فنّ کبا این حساب می(. 34 - 31/ 4، جعزیز دولت آبادی)جای داده است

الدّین اردبیلی و هایی که از وی بر جای مانده است و غالباً در مدح کسانی که منتسب به بقعۀ شیخ صفیاین جنونی براساس مدحیّه

ه هیچ البتّ. منصبان آن مکان سروده شده است؛ شاید دور از ذهن نباشد که جنونی در آنجا شغل و سمتی نیز داشته باشداز صاحب

از طرفی وی به استقبال متوّلیان . اشارۀ مستقیمی از جانب شاعر به مطلب مذکور نشده و تنها حدس و گمانی برپایۀ مدایح اوست

تواند حدس ما را تقویت رفته است که این امر نیز میآمدند، میبقعۀ شیخ صفی یا ناظران بر امور بقعه نیز که از جاهای دیگر می

 .نماید
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 :تشرح مسافر

-هایی از سفر وی به ابهر در استقبال از یکی از صاحبیی نشده است؛ امّا در دیوانش نشانهبه سفرهای جنونی در منابع اشاره

یی در این جا که این امر مصادف با نوروز بوده، به همین جهت قطعهاز آن. ق است.ه 4133خان در سال قلیمنصبان به نام صفی

توان به گویا غیر از این نیز سفر یا آرزوی سفرهایی داشته است و تنها از مطالعۀ اشعارش می. روده استخان سقلیراستا برای صفی

 :ها  پی بردآن

 از محنت غربت به دوایی نرسیدم   افکند    بیماریم   بستر    وطن ز  غفلت 

 (33دیوان، برگ )

 لک دگر کشمرخت از دیار خویش به م   بازکه جنونی رنج وطن بس است خوش آن

 (همانجا)

 :گرددکند امّا در پایان غزل از تصمیم خود برمیدر غزلی به خواری در وطن و عزم سفر به هند اشاره می

 ...برمروم بر هند و رنگ از روی ایران میمی   برممی  عزیزان  از  بسیار خواری  در وطن

 برملب تا نام سامان میسر کند صندل ط   نیستم در بند دنیا کی روم بر سوی هند... 

 (61دیوان، برگ )

 :سر آرزوی سیر و سیاحت کمشیر را در سر داشته استو در غزل دیگری پیرانه

 دماغ خرّمی فصل بهاری سیر کشمیری  سر خواهم جنونی سبزۀ خطّیدرین پیرانه

 (63دیوان، برگ )

 :مذهب جنونی

در غزلیّات از امام ( ع)و امام حسین( ع)الوه بر مدح امام علیآید که عجنونی از زمرۀ شاعران شیعی مذهب به حساب می

دیوان، : نک)نیز نام برده است( عج)بند از امام زمانو در یک ترجیع( 61و نیز برگ  49دیوان، برگ )با عنوان شاه خراسان( ع)رضا

 (.14برگ 

 الزّمان گشتاو مهدی صاحب   او نور رخ محمّدی گشت

 (ب 14دیوان، برگ )

 :به قدّ خمیده و پیری خود اشاره

 :جنونی در یکی از غزلّیات خود به پیری و قامت خمیدۀ خود اشاره کرده است

 گرددسر هم با کمان و تیر میدر این پیرانه  به قدّ خم جنونی را دلش لبریز تیر اوست

 (93دیوان، برگ )

 :گویدجای دیگر نیز می

 خان و مان هنوزنونی بیبر کوی او ج  فرسوده شد عصای جوانی نبرد راه

 (44دیوان، برگ )
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 :و نیز

 از پای فتادم به عصایی نرسیدم   دیدم رخ پیری و به پیری ننشستم

 (61دیوان، برگ )

 :ممدوحان

جنونی نیز همچون بسیاری از شعرای ادب فارسی در دورۀ صفویّه به مدح ائمّۀ اطهار همّت گماشته و دو تن از امامان شیعه 

 :ستایش قرار داده است را مورد مدح و

 (4دیوان، برگ (: )ع)حضرت علی .4

 بدیل و نظیرکه در جهانِ کرم هست بی   اگر دلم صله خواهد روم به مدح کسی

 امیییر کیلّ امیییر جنّییت و دوزخ قسییم   اللیه ولییی علیی عنییایت گنییج کلییید

سروده ( 11برگ )رباعی 41ایع کربال حدود ؛ و نیز در رثای ایشان و وق3ای در برگ قصیده(: ع)امام حسین .2

 :مطلع قصیدۀ مورد نظر از این قرار است. کاربرد رباعی در این موضوعات تا حدودی غریب و نادر است. است

 مفکن رشته چون مه نخشب به چاهسار   دل مهر آسمان کمال است زینهار

 :بان نیز گوشۀ چشمی داشته است از جملهمنصبه مدح برخی از صاحب( ع)و امام حسین( ع)عالوه بر امام علی

در مدح وی و تاریخ ( 9برگ : نک)ای چند مطلعیشاعر قصیده: الدّینمحمّدعلی بیک متوّلی مقبرۀ شیخ صفی .9

ق .ه4131الدّین اردبیلی و تهنیت عید نوروز سروده و تاریخ سرایش این قصیده مربوط به سال تولیت مقبرۀ شیخ صفی

یی در تهنیت و و نیز قطعه( 4برگ )ق.ه4134قصیدۀ دیگری در تبریک نوروز و مدح وی به سال باز (. 3برگ : نک)است

نکتۀ جالب آن است که دو قصیده وی در تاریخ عید نوروز بوده و (. 13برگ )تاریخ عید قربان برای این ممدوح گفته است

ار برای تهنیت و شادباش ممدوح در تاریخ به قطعه را نیز در عید قربان برای این ممدوح سروده است و ظاهراً این اشع

 .رسدخصوصی سروده شده بود تا جایی که بوی نوعی رسم و سنّت از آن به مشام می

برد و آن خان و نیز آقاحسین ناظر سرکار نام میق سروده شده است، از عدل.ه4411ای که به تاریخ در قصیده .4

 خانعدل -.در اردبیل اقامت داشته است 4411و  4134و  4131ها یعنی گمان در این تاریخوی بی-. گویددو را مدح می

حضور داشت و  اردبیل در صفی حسین سلطان دستور به صفویان اجداد و صفی شیخ آرامگاه بازسازی مأمور و معمار

 :کرده استبر امر تعمیر بقعۀ شیخ صفی نظارت میۀ آقاحسین نیز به عنوان ناظر شاهنشا

 اجداد روضۀ بنای تعمیر فرمود خان به ایران آرایش حسین لطانس قرانصاحب شه

 (44 برگ دیوان،)

 :مطلع قصیده این است

 آباد دانعدل خانعدل از اردبیل گردید که  درداد ندا این گوشم به غیبی هاتف سحرگه

 (41 برگ همان،)

 :قصیده همین از بیت این نیز و -است اردبیل در جنونی اقامت از حاکی دست این از قصایدی-

 آباد عدل افزود حق ز ارشادش دار بر لقب  شادی از امروز اردبیل نبالد خود بر چرا

 (همانجا)

 
ق دارد .ه4133خان به اردبیل در سال قلینیز در تاریخ ورود نوّاب صفی( 11برگ )یک قطعه: خانقلینوّاب صفی .3

 :ین مطلعبا ا  -که این امر نیز حاکی از اقامت وی در اردبیل است-

 (11قطعات، برگ )الدّین که خضر جنّت آمدصفیّ   مسمّی قطب اکمل شیخ اعظم

 (14قطعات، برگ )و نیز قطعۀ دیگری که در تهنیت نوروز و حین استقبال او در شهر ابهر گفته است 
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 (14برگ )یی در مدح فردی به نام میرزا محمّد سعید گفته استقطعه .6

 (13برگ )یی سروده استق وفات یافته قطعه.ه 4134ه در سال در رثای شخصی ملقّب به امّی ک .1

 :االسالم که سیّد نیز بوده است، تبریک گفته استرا به شیخ 4133یک رباعی که در آن نوروز  .4

 آن سیّد پروردۀ عطف سرمد  بیداالسیالم آن نجییب بیشیییخ

 (11برگ [)4133]نوروز به میرزا مبارک باشد  چون سال نوش فکند برقع گفتم

این افراد اشخاصی بودند که در دیوان بازمانده از شاعر ذکرشان آمده بود و چه بسا اگر دیوان وی ناقص نبود، اطّالعات 

 .شد به دست آوردبیشتری می

 :وفات

در باب تاریخ وفات جنونی هیچ اطّالعی در دست نیست و فقط با استناد به اشعارش و تواریخی که در انتهای برخی از 

 .ق زنده بوده و وفات وی قطعاً پس از این تاریخ اتّفاق افتاده است.ه4411توان گفت تا سال شود؛ میعرهایش دیده میش

 :آثار جنونی

القرائی بود و هم اینک در کتابخانۀ ای منحصر به فرد که در اصل متعلّق به مرحوم جعفر سلطاناز اشعار جنونی تنها نسخه

بیت است که از این تعداد  2336شود، باقی مانده است و در مجموع حاوی نگهداری می 1414رۀ مجلس شورای اسالمی به شما

و ( بیت 943)های قصیدهبیت فارسی در قالب 2611ست؛ مابقی اشعار یعنی وی و به ترکی« جنگنامۀ»بیت مربوط به مثنوی  943

البتّه کمّیّت اشعار . سروده شده است( بیت 66)و قطعه(یتب 41)و مخمّس( بیت 61)بندو ترجیع( بیت 11)و رباعی(بیت 2443)غزل

هایی نیز در میان نسخه از بین رفته جنونی بیش از این تعداد بود، چراکه نسخه ناقص و آغاز و انجام آن افتاده و همچنین برگ

ل است که تعداد ابیات مورد های آن را مشاهده نمود و شاید به همین دلیتوان نشانهمی 94و  43و  44از جمله در برگ . است

بیت  234نسخۀ کنونی از نسخۀ احصایی آقابزرگ  (2).است( 9234)کمتر از احصاء مرحوم آقابزرگ تهرانی( 2336)احصاء نگارنده

یز در ذکر اند و بقیّه ننکتۀ دیگر این که مرحوم آقابزرگ آغاز و انجام غزلیّات را به عنوان آغاز و انجام نسخه در نظر گرفته. کمتر دارد

؛ منزوی، 1449/ 3ج : 4911دهخدا، : و به تبع او 236/ 4بخش /  3ج : 4419آقابزرگ تهرانی، : نک)انداین مورد از وی پیروی کرده

-ای که ما امروزه آن را مشاهده می؛ در حالی که نسخه(93/ 4ج: 4961؛ دیهیم، 43/ 4ج : 4911آبادی، ؛ دولت2214/ 9ج : 4931

از امتیازات نسخۀ مذکور این . اندیابد و غزلیّات در میان قصاید و رباعیّات جای گرفتهشروع شده و با قطعه خاتمه میکنیم، با قصاید 

خوریم که زمان سروده شدن هایی برمیاست که در ال به الی صفحات نسخه و پایان قصاید و قطعات و نیز یک رباعی به تاریخ

ارند و این امر به لحاظ ارائۀ اطّالعات تاریخی که در اشعار جنونی آمده، بسیار حایز اهمّیّت دقصیده یا قطعه یا رباعی را بیان می

در  4133؛ 41و  4در برگ  4134؛ 3در برگ  4131؛ 13در برگ  4134؛ 14در برگ  4139: تواریخ مذکور از این قرار است. است

 .44در برگ  4411و  11برگ 

( 62و  4برگ )و مباحث اخالقی چون مناعت طبع و پند و اندرز( 96و  99برگ )وی غالباً عشق و عرفان موضوعات شعر

دیوان یعنی مدح آقایی محمّد علی بیک مطالبی در پند و اندرز و مسائل اخالقی بیان نموده است که نشان  4در قصیدۀ برگ . است

 :از کرامت اخالقی وی دارد

 هنر نبود به جز از عیب مردم دیده پوشیدن

 وتیا باشد مکش بر دیده میل از عیبهنر تا ت

 ز خیراندیشی مردم نبینی روز بد هرگز

 ز جو گندم نروید هر چه کاری بدروی آخر

 شود ظاهررخ احوال هر آخر ز اوّل می

 ز نقص دیگران نقصان نفس خود به خود بنما 

 که نابینا بود در روز محشر نیز نابینا

 هادار آسوده باشد از بریدندرخت میوه

 ود از بهر اعمال تو دنیا مزرع عقباب

 بود امروز ای مرد خدا آئینۀ فردا
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را به خود اختصاص داده است در این ۀ های اصلی سبک هندی است در شعر او سهم قابل توجّکه از ویژگی المعادلهاسلوب

 :کنیمجا به ذکر چند نمونه اکتفا می

 ها راه نیستگشتگیخضر را بر منزل گم

 ز تیرگی چشم فارغنددالن روشن

 اسباب راه بهر ضعیفان چه حاجت است

 دولت دنیا به رنگ شعلۀ خس بگذرد

 تشنۀ تیغ بتان بر سر جان کی لرزد

 لذّت بزم بزرگان به حسودان بگذار

 نشین سر راهیمچون نقش قدم خاک

 

 (44برگ )عاقل از دیوانه پرسد مسکن دیوانه را 

 (46برگ )بیکسان بود به شمع گهر پیش و پس در آ

 (46برگ )کشتی بود ز بهر مگس خار و خس در آب

 (23برگ )این هما بر فرق یک کس چتر بال و پر نداشت

 (23برگ )ای رگ مضطرب از سرزنش نیش مرنج

 (91برگ )ترک این خانۀ زنبور کن از نیش مرنج

 (92برگ )ویرانۀ ما را در و دیوار نباشد

 

 .91 – 23بنگرید به برگ : ست در شعر او اندک است، به عنوان مثالتکرار قافیه که از اختصاصات سبک هندی

 :مانند .شوداصطالحات و تعبیرات عامیانه نیز در شعر او دیده می

 :رو به قفا

 دفتر نظم تو را کز صف حوراست سطور

 ناالن ز شصت ناز تو بیدادگر چو تیر

 

 (11برگ )نه همین صفحه پی صفحه بود رو به قفا 

 (39برگ )ه دشت جنون رو گذاشتیمرو بر قفا ب

 

 :سرت گردم

 به یاد شعلۀ شمع رخت پروانۀ بزمم

 جمال خود به زیر زلف پنهان داشتن تا کی

 

 

 

 

 (33برگ )سرت گردم چه شد از کعبه دورم درد دین دارم 

 (64برگ )توان کردنسرت گردم شبی را روز با ما می

 

 :ترکیبات تازه

 بسیار به شتاب: سبکروحانه

 ر بر قلب دل تازی سبکروحانه پیش آیماگ

 

 (36برگ )دانمو گر برقع براندازی گرانجانی نمی 

 

 .گویا به معنی فراموش کردن آن چیز باشد: رنگ از روی چیزی بردن

 برمدر وطن بسیار خواری از عزیزان می

 

 (33برگ )برمروم بر هند و رنگ از روی ایران میمی 

 

میراث، خالص، به رقص، نقص، غرض، : تزام شاعر در آوردن قوافی و ردایف دشوار و سخت چوناز نکات برجستۀ شعر او ال

« تیری است به تاریکی»احتیاط، به غلط، چه حظ، شمع، چراغ، داغ، تلف، بسته صف، خشک، مزه دارد، به کمر، پیرهن، فیروزه و 
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شاعر خود را ملزم به سرایش شعر در بقیّۀ حروف « چ، گپ، ژ، »است و در قالب ادبی غزل به جز چهار حرف مختصّ فارسی یعنی 

اگر رباعیّات را در نظر بگیریم . غالب شعرهای وی مردّف است و این امر بر غنای موسیقایی اشعار وی افزوده است. تهجّی کرده است

های شعر خود در قوافی و ردیف «پ و ژ»دارد و به این ترتیب فقط از دو حرف « گ»و یک رباعی با قافیۀ « چ»یک رباعی با قافیۀ 

 .استفاده نکرده است

 :تصاویر زیبا

 فلک ز بهر هزیمت چنان شدی باریک

 چراغ طور اگر بر نور خود سوزد عجب نبود

 بنددسمندروار بلبل آشیان در شعله می

 گیر تاب کشیدن نیاوردهر گوشه

 اممن که چون خس بادبان بر دوش طوفان بسته

 لک ز هر نقش قدمبرد ساپی به منزل می

 از کوی تو تا راه صبا بر چمن افتاد

 که به یاد خم زلف تو به دل سوختۀ آ

 بلبل سخن از غنچۀ خندان تو واکرد

 

 (4برگ )که همچو تیر گذشتی ز حلقۀ زهگیر 

 (9برگ )که شمع الله را روغن بود ابر چمن پیرا

 (9برگ )هاکه آتشخانه شد از عکس روی گل گلستان

 (3برگ )وده کمان را ز چوب دارمنصور زه نم

 (44برگ )کشتی دیگر بود هر موج این دریا مرا

 (43برگ )سر به جای پا نهد در جستجویت آفتاب

 (93برگ )برخواست ز گل ناله که آتش به من افتاد

 (93برگ )شد نافه و بر ناف غزال ختن افتاد

 (93برگ )گل قطرۀ خون گشت ز چشم چمن افتاد

 

 :عران پیشینتأثیرپذیری از شا

جنونی در سرودن شعر به شاعران بزرگ ایران زمین همچون موالنا و سعدی و حافظ و از میان معاصران به صائب نظر داشته 

 :و ابیاتی در پیروی از آنان سروده است به عنوان مثال

 :در پیروی از موالنا

 ز جو گندم نروید هر چه کاری بدروی آخر

 

 (4برگ )زرع عقبابود از بهر اعمال تو دنیا م 

 

 :سعدی

 (33برگ )امای جنونی شخص اویم تا از او گردیده   شود چون واصل دریا شودقطره دریا می

 :حافظ

 دالن مستخود درآ به مجلس ما بیبی

 سحرگه هاتف غیبی به گوشم این ندا درداد

 به بزمش سیر شیراز ار نماید کس نباشد دور

 

 (6برگ )یار دستی به جام باده و دستی به زلف 

 (41برگ )دان آبادکه گردید اردبیل از عدل خان عدل

 (44برگ )دلش باشد مصلّی گفتگویش آب رکناباد

 

 :و صائب

 (93برگ )گرددبلی نزدیک مردن حرص پیران بیش می  چو قد خم شد فزون گردید شوق تیغ ابرویش

ها کتابت م که در انتهای نسخۀ دیوان و در حاشیۀ برگرسیمی« جنگنامه»از دیوان فارسی شاعر که بگذریم به مثنوی ترکی 

-جنونی پس از حمد باری(. 11دیوان، برگ : نک)ست و ظاهراً اختصاص به جنگ نعمتی و حیدری دارداین اثر به ترکی. شده است
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جنونی در این . ددهوقایع این مثنوی در اردبیل روی می. را آورده است( ع)و سپس مدح حضرت علی( ص)تعالی، نعت رسول اکرم

« تهمتن دوران»و « پهلوان جهان»برد، من جمله از فردی به نام آقامحمّد پردل که از او به عنوان مثنوی از اشخاص متعدّدی نام می

و دده مقصود سر ( 11دیوان، برگ )قلخانو نیز به نام اشخاصی چون قره( الف 19برگ )کند و گویا منظور محمّد پهلوان استیاد می

 .کنداشاره می... و( 14دیوان، برگ )و میرحسین میرزا( 11دیوان، برگ )اللهیدستۀ نعمت خیل

 :به اشارات و رویدادهای تاریخی عصر جنونی در دیوانشة نگا

دیوان که در مدح آقامحمّدعلی بیک متولّی بقعۀ شیخ صفی سروده است، به شیوع بیماری و بروز بال در  4در قصیدۀ برگ 

ق روی .ه 4131گویا این فاجعه که در اصل شیوع طاعون و وبا بوده، در سال . عث ویرانی شهر شده بود، اشاراتی هستاردبیل که با

جا ضمن اشاره به ابیاتی از قصیدۀ مذکور، نوع نگرش و باور در این. ناپذیری شده استهای جبرانداده است و باعث تلفات و آسیب

 :شودمشخّص میشاعر در مورد علّت وقوع این بیماری 

 چرا من سازم این عقد گهر آویزۀ گوشت... 

 که چندی پیش ازین از فسخ اخالص و یقین مردم

 شکست از سستی بنیاد طاق کعبۀ ایمان

 معاذ اهلل چو این تخم سیاه غفلت اندوزی

 زمینش در رحم جا داد و چرخش آبیاری کرد

 چو آن تخم بال شد سبز و سر از خاک بیرون کرد

 اش آوردت و عالم را به زیر سایهدرختی گش

 برش طاعون و برگ وی وبا گردید در حاصل

 که گفتی از بیابانی سمومی تاخت بر گلشن

 برادر از  برادر گشت و فرزند از پدر بگریخت

 ای از ترکتاز مرگخراب از بس که شد هر خانه

 نبودی گور جز بهرام را او هم ز نام خود

 یش را میّتبه اشک چشم حسرت غسل دادی خو

 شد یک سحر صبحی سفید از بیم جان خودنمی

 چنان شد نام حق از خاطر زاهدفراموش آن

 سروش آسمانی ناگهان در عین این محنت

 اگرچه گشت ویران اردبیل از این بال امّا

 

 تو خود بنگر اگر داری به باطن دیدۀ بینا 

 پروابه خونریزی به سان تیغ گردیدند بی

 گشت تا پیداۀ سیاز قرآن مسلمانی 

 کاران زمین تیره را مأوانمود از این سیه

 آراز راه تربیت پرورد خورشید جهان

 همتابه امر قادر قهّار یکتا حیّ بی

 گلی، برگی شکفت از وی به روی مردم دنیا

 چنان بگشاد بر جان خالیق دست بر یغما

 سیخ کباب قمری شیداۀ که شد سرو س

 محشر کبرامیان خلق عالم شد نمایان 

 ز بسیاری نمودی جغد بر ویرانه استغنا

 کفن مهتاب بود امّا ز بهر مردم دارا

 شست از جهان غسّال نقش هستی خود راکه می

 که مردم جای کافورش ربودندی هم از باال

 ز حول جان که گفتی جای یا اهلل واویال

 رساند از عالم غیبم به گوش این مطلع غرّا

 ...ر باز از مقدم آقابه حمدهلل که شد معمو

 

 :70تصحیح تخمیس منحصر به فرد جنونی اردبیلی، برگ 

را ذکر کرده و با استفاده از نام ایشان ( تن 41حدود )جنونی در این تخمیس جالب نام تعداد زیادی از شعرای ادب فارسی

 .(9)ستنظیر و منحصر به فرد اامری که در حیطۀ ادب فارسی بی. ها نموده استپردازیخیال

 عزیزان سخن را مصر معنی تا وطن باشد

 نه تنها شیخ سعدی را گلستان در سخن باشد

 

 [باشد]پیرهن کالم خواجه حافظ یوسف گل 

 در آن گلشن که جوش فکر مرغان چمن باشد

 

 نظیری سرو عرفی گل ظهوری یاسمن باشد

 چو شاهد در نشابور سخن شمع شبستانی  نشد روشن مزیّن گشته تا این بزم نورانی
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 گل گلستانی های مکتبی هربود از نکته

 

 ز نادم برگ سبزی در گلستان نرگسستانی

 

 اگر حسن نمک باشد و گر زلف شکن باشد

 لرزدنه تنها مشتری و زهره و ناهید می

 لرزدبینی هر که او را دید میبدین باریک

 

 لرزدبه چرخ از غیرت غیرت دل خورشید می 

 لرزددلم چون بید میگویی سنجر به نازک

 

 های خیالش سوی من باشدکه روی نازکی

 بایدگدای شعر مانند نظامی شاه می

 بایدبه هر بیتی نشان طور و نوراهلل می

 

 بایدچو فردوسی ز فردوس سخن آگاه می 

 بایداهلل میاهلل معنی را کلیمکتاب

 

 ابوطالب سرآمد بلبل صد انجمن باشد

 انی بشنو از قدسیهای شبیا صابر ترنّم

 دانی بشنو از قدسیوار راز نکتهرموزی

 

 چو میرزا جانی اشعار فغانی بشنو از قدسی 

 صفات ذات تقدیس معانی بشنو از قدسی

 

 به طور معرفت موسی وقت خویشتن باشد

 زند پهلو خیاالتش به نظم و نثر خاقانی

 پس از پیغمبر معنی عظیمای خراسانی

 

 رای همدانیبنازم حسن ادراک نصی 

 دانیبه صورت خضر و در معنی مسیحا کیست می

 

 دل رکنا که تا باشد جهان باشدحکیم زنده

 به هر سو گرچه خوشخوان بلبالن محترم دارد

 چرا یا رب ز شبنم اشک چشم دم به دم دارد

 

 چمن چون طالب آمل نواپرداز کم دارد 

 چو نوعی سنبلی دارد چمن دیگر چه غم دارد

 

 گویی او زلف رخسار سخن باشدپریشان

 های ظاهرا و فیض ابیاتشز روشن نکته

 خوشا تبریز و میرزا صالح و تحقیق حاالتش

 

دل مده بر خضر و [ و]بنوش آب حیات  

 ظلماتش

 صفاهان و شفایی جنّت و رضوان خیاالتش

 

 زن باشدخوش آن باغی که چون او تر زبان نغمه

 رانظر بگشا ببین مجذوب مدّاح مکرّم 

 چو خصمی تازه کرد از شعر رنگین شور عالم را

 

 به ایمان تازه ساز ایمان بیاموز اسم اعظم را 

 بنازم شعلۀ ادراک ابراهیم ادهم را

 

 به جز فیضی ندانم تا زبانم در دهن باشد

 آراسخن تا در جهان چون شمع مجلس گشته بزم

 به طرز تازۀ یوسف به شور نالۀ مجدا

 

 رزا وحیدا را نشد پیدابه عالم، ثانیِ م 

 رسد شیدای هندی رازبانی میبدین شیرین

 

 میان طوطیان هند او شکّرشکن باشد

 بندی سلیما گر چنین تازدبه میدان مثل

 فصاحت بر فصیحی و بالغت بر نقی تازد

 بازدگلستان سخندانی ز غیرت رنگ می 

 سازدبه طرز صایب و معصوم طوطی نغمه می
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 زبر خوش سخن باشدفکر هسهیل خوش

 دمی کو میر صیدی تخم دانش در چمن کارد

 ها غیاثا لعل تر داردز یمن ترزبانی

 

 باردگهر چون ابر نیسان از سحاب کلک می 

 ها به رقص آردرویی طبع ملک دلگشاده

 

 چو گل خندان شود نوروز مرغان چمن باشد

 موگلستان سخن را نو عروسان پریشان

 د به میدان ثنا هر سوجنونی تا به کی تاز

 

 بود پیش نظر این قوم را پیوسته چون ابرو 

 زبان گلریز کن سالک دعای عندلیبان کو

 

 تا چمن باشد از ایشان انجمن باشدۀ ال

 

 :نوشتپی

ب ق در اصفهان رخ در نقا.. ه 4143وى به سال . است اف اردبیلى، فرزند آقا میرزا صرّمحمّد کاظم زرگر متخلّص به طاهر. 4

-نگهداری می  4411، نستعلیق ریز جنونى اردبیلى مورخ 93/3419یى از دیوان او در کتابخانۀ ملک به شمارۀ  نسخه. دخاک کشی

  بسم اللّه الرحمن الرحیم»: شود بیت هست و چنین شروع مى 111هم در حدود  مثنوى، غزل، رباعى، روى: داراىشود و 

؛ 463/ 4ج: 4914نصرآبادى، : و نیز دربارۀ شاعر مذکور بنگرید( 2449/ 9ج : 4931منزوی، : نک)«جدول کوثر به ریاض نعیم 

 .966 - 963: 4911؛ تربیت، 241 :4232؛ بهادر، 214 :4232 حسینى،

شود، اگر اشتباه تایپی البتّه در جاهای دیگری از کتاب الذّریعه الی تصانیف الشّیعه، آمار متفاوتی از این دیوان ارائه می . 2

بدأ بمدح النبی والوصی ( 216 :3)المذکور فی  4411ترکی لجنونی االذربایجانی والمقیم باردبیل ( مثنوى جنگنامه). شدنبا

بیت  9634بیت مع دیوانه الفارسى المشتمل على  932الموجود منه  ،ومخاصمۀ االخالص والصدق ویمثله بحرب محمد پهلوان

/ 43ج :  4419آقابزرگ، )کما کتب إلینا فهرس مکتبته ،سلطان القرائی التبریزی ضمن مجموعۀ عند المیرزا جعفر بن أبی القاسم

 نظم من ،والوصی النبی ومدیح الحمدوالثناء بعد والصدق االخالص منازعۀ فی بیتا( 939) فی ترکی مثنوى( نامه جنک) :و نیز( 434

 دیوانه فی اردبیل وقائع تواریخ بعض نظم وقد بأردبیل ومقیما آذربایجان شعراء من وکان 4411 سنۀ حیا کان الذی الشاعر جنونی

آقابزرگ، )القرائی سلطان التبریزی القاسم ابی بن جعفر آقا مکتبۀ فی والموجود هذا «نامه جنک» هامشه على المکتوب الفارسی

 (.231/ 26ج : 4419

 .شابه وی را انجام داده استچند قرن پس از جنونی، کاری م« ستیغ سخن»مرحوم نصراهلل مردانی نیز در کتاب . 9

 

 :تصویر برگ آغاز و انجام نسخة منحصر به فرد دیوان جنونی اردبیلی
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 از فرش تا عرش

 ( مراحل سیروسلوک در داستان شیخ صنعان ودختر ترسا واکاوی)

 دکتر لیال هاشمیان

 لی سینا همدانگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوع دانشیار

 یرحمان میمر

 قمدانشگاه  زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری

  هچکید

داسیتان شییخ صینعان    . هیای عارفیان و سیالکان طریقیت اسیت     نفس، همواره یکیی از دغدغیه  سیر و سلوک معنوی و اصالح

آن دو را ۀ الۀ ه مغناطیس عشق وجذبهای باطنی گوناگون است که ناگاها وآلودگینیزداستان سیروسلوک معنوی دو شخص با بینش

 .شوندرهاند چنانکه هر دو سالک پس از طی طریق سلوک، به فنا فی اهلل نائل میو آلودگی باطن میۀ گمراۀ از ورط

کوشد تا بییان کنید کیه خداونید     بابی است که عطار برای ورود به مبحث هفت وادی سلوک باز نموده و در آنمی این داستان،

رهاند و درصیدد اصیالح ضیمیرش    کند و او را از تعلقاتش مینسان آلوده به گناه را با یک تلنگر از خواب غفلت بیدار میچگونه  یک ا

 .آیدبرمی

کشش حق نیز باید ،از سوی دیگر عطار در این داستان درصدد گفتن این مطلب است که عالوه بر کوشش بنده در طریق حق

 به بیان چگونگی پیمودن این طریق به وسیله های سلوک،شود ضمن بررسی هریک از وادیدر این مقاله سعی می.برآن ضمیمه شود

 .شیخ صنعان و دختر ترسا پرداخته شود

 .دخترترسا شیخ صنعان، سفر، سیروسلوک، ،عرفان: واژگان کلیدی

 مقدمه 

ایین سیفرها، سیفر بیه درون      بیشیتر مضمون . دهدرسی را سفرهای عرفانی تشکیل میاف هایبسیاری ازسفرنامه اصلی مایهبن

سیایر   در پیمودن این طریق است کیه انسیان بیا تیرک انانییت و     .کندانسان است که در آن سالک طی مناسکی ازچند وادی عبورمی

سیفر   وجیه تسیمیه   دربیاره .سوی حق اسیت ه توجه دل ب ،سفر از دیدگاه عرفانی.شودهای دنیوی به مقام قرب الهی نائل میوابستگی

 ،در تین ی انسان با آمدن به این دنیا و گرفتیار  کهچنان (4961:216کاشانی،.)«یسمی السَفَرُسفراً النَهَ یسفَرُ عَن االخالقِ»که  اندگفته

دیدار محبوب او را آورد و شوق نهیبی او را به خود می گاه خبری،بی پس از مدتی غفلت و اما ؛کندمحبوب اصلی خود را فراموش می

 نَمِی  سییر  » بیه  ،این سیر وسفر که در اصطالح صوفیه .گاه اصلی خود را بازیابداز این قفس تن برهاند نشیمن اکه خود رداردبرآن می

دارد تا از مألوفات جسمانی برهد و از لباس صفات بشری خیود   این طریق عرفانی را بر آن می هروند شود،تعبیر می «قِالحَ لیَاِ لقِالخَ

 .ب الی اهلل شودآید و طالب قربیرون 

بلکه انسان کمال یافتیه   خاصی نیست، فلسفه اندیشه و منوط به آیین، ،تالش برای رسیدن به چنان مقامی جویی واین کمال

اتر از مقام فرودین خود است کیه او  رها حضور دارد که حاکی از کشش ذاتی انسان به مقام فها و آییناندیشه اج در همهرونائل به مع

ایین   .یابید شیود و شخصییت اصیلی خیویش را میی     انسانیتش کامل می ،چنین انسانی .دهدجهانی برتر سوق می سویحظه بهرا هر ل

احلی به سر منزل حقیقی خود که همان قرب رکه ابنای بشری این قابلیت فطری را دارند تا با طی م حقیقت گویای این مطلب است

 .الی اهلل است برسند

 مییییرد و بیییه عیییالم فنیییا  از آن جیییان ناتمیییام خیییویش میییی »جنیییبش درونی،انسیییان بیییه دنبیییال ایییین حرکیییت و  

دی است و تا انسان از خودی خیود  وپیوندد تا فرجام کار او نشانی باشد از آنکه نیل به حق،که  محتاج گذشتن از هستی و عالم خمی

های عاشقانه در ادب فارسی  زیباترین افسانه از یکی(424 :4914 کوب،زرین)« .های دنیای حس رهایی یابدتواند از آالیشنمیرد نمی

دختر  و سلوک شیخ صنعان استان سیر ود ،زداپردانسان از صفات بشری می یچگونگی رهای و سیاحت در زمینه که به بیان این سیر
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این دنیا آلیوده کیرده و بیا    در او را ،ازدکه گناهدپرتحول انسانی می است که عطار در این داستان به بیان مسیر معنوی حرکت و ترسا

 .رسدمی اوست انتباه و بیداری که برای او حاصل شده به مقامی که شایسته

داستانی و  هفت وادی سلوک را به شیوه استتوانسته ،شودالطیر محسوب میمنطق هعصار ایبه گونهاین داستان که  در عطار

است که صوفیان  سوزیعشق خانمان»حکایت  دیگر این داستان،عبارتیبه. ملموس برای سالکان طریق رسیدن به سیمرغ بازگو کند

 شیتن حجیاب از چهیره   اکه کشفاسرار عیالم وبرد  [دانندمی]رسیدن به نهایت احوال مردان خدا کلید ابواب مقصود و تنها وسیله راآن

-داستان اتفاقات شگفتی میی  دو قهرمان اصلیرفراز ونشیب برای در این سفر پ( 44 :4941،گوهرین) «باشدان جهان معنی میددلبن

این سفر عرفانی در ضمیر هردو سالک با دیدن خیوابی کیه حکیم یقظیه     .انجامدیافتد که در نهایت به اتحاد عشق وعاشق ومعشوق م

ییک   هربنابراین . شودمی بیداریشان وانتباه  ایهدر هریک از دو رهرو طریق به شیوسرانجام  شود وآغاز می ،داردوبیداری از غفلت را 

 .شوندبه مقصد نهایی خود یعنی قرب الهی نائل می ایگونهآنها به از

بعضیی صیفت    و ،حییرت و  از صفت سالک و طالب اسیت ماننید طلیب   » سلوکحل از مرا بعضی معنوی –در این سیر عرفانی

صیفت   ،معرفت و عشق ،ن میانآ از و است مردهش سلوک منازل از آن شهود وظهور  توحیدکه به اعتبار و استغنا :مطلوب است مانند

ایین رعاییت    بنیابر  .دآداب مخصوص خیود را دار  احکام و ،که هر یک از این مراحل و مراتب(944 :4939 فروزانفر،) «.مشترک است

دیگیر سیوق    به مرتبیه  ک با کمال در هر مرتبه،خصوصیات هر یک از این مراتب در جایگاه خود در خور توجه و احتیاط است تا سال

 .                داده شود

 داستان شیخ صنعان هخالص

-شبی در خواب می ،چهارصد مرید که پس از پنجاه سال عبادت و داشتن ۀ شیخ صنعان، پیری است از معتکفان حرم امن ال

عیازم روم   بامریدان،د و همراه کنمسند را رها می درس و ،او برای فهمیدن تعبیر خواب خود. کندبیند بتی را در دیار روم سجده می

ندن قرآن، نوشیدن خمر، بستن زنار، ترک اسجده بر بت، سوز)بندد و شروط او را شود و از قضا با دیدن دختری ترسا به او دل میمی

 .کندچرانی مییک سال خوکاو عنوان کابین پذیرد و سرانجام بهبرای ازدواج می( ایمان

یکی از مریدان با اخالص که در این سفر غائب بیوده، دیگیر    فقطو  کنندامیدانه ترک میااو را ن مریدان با دیدن رسوایی شیخ،

-نشینند و برای بخشایش شییخ دعیا میی   چهل شب معتکف می ،و همراه دیگر یارانا .کندرا به دلیل ترک شیخ مالمت می انشاگرد

حجیاب  . کنید که شفاعت شیخ را می شود،حاصل می ین گشایش،هم .بیندرا در خواب می( ص)پیامبر ،در شب چهلم آن مرید،.کنند

 ،سیوی دوسیتان دییرینش   هشیخ و بازگشیت او بی   هدایتدنبال به .شودرود و نور معرفت جایگزین آن میاز برابر شیخ کنار میۀ گمرا

و پیس  ا .شیود ی مراتبی مسلمان میسرانجام با ط وکند در پی شیخ مسند عافیت را رها می ،بینددختر ترسا نیز در اثر خوابی که می

 .منزل گزیندۀ تا در جوار قرب ال میرداز پاک شدن از گناه می

 سلوک در داستان شیخ صنعان و سیر مراحل

 و سلوک در داستان  سیر طلب :طلب

طلبید و  خواهد تمام مطلوب را بیابد و ان را باید در وجیود خیود ب  جستجو کردن مراد و مطلوب است و می»طلب در اصطالح 

 (416 :4916فضیلت بهبهانی، ) «.اگر از خارج بطلبد نیابد

 بنیییا بیییر اقتضیییای سیییالک دارای مراتیییب و مراحلیییی اسیییت کیییه هیییر سیییالک طریقیییت     ،ایییین مرحلیییه از سیییلوک

یی در حقیقت به خدا که مقصید نهیا   عرفانی اهتمام ورزد، هاین مراحل را بپیماید و هر قدر که سالک در طی کردن این مرتب بایدمی

شکستن خود در جهت انجیام واجیب ودوری    :اول مرحله.4» :این مراتب به طور کلی شامل سه مرحله است .شودمی تراوست نزدیک

 «فنیای وصیفی، فعلیی و ذاتیی خیود      :تعیالی  مرحلیه .9بنیدگی،  شکسیتن خیود در جهیت عبودییت و     :متوسطه مرحله.2از محرمات،

 (424 :4916بهشتی،)

-، از خواب غفلت بیدار میی انقالب درونییک باسالک  بیداری است روح خفته ا همراه با حالت یقظه وکه ابتد طلب در مرحله

 .نیستش یابد که این دنیای فانی مقامگاهدر می و اود یآپدید می اوانقالبی را در ضمیر  شود و شور و
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لین قدم و ییا اولیین مسیأله در سیلوک الیی اهلل      شدن و به خودآمدن و متنبه گشتن، او ریقظه و انتباه به معنی بیدا»بنابراین 

در حالیت یقظیه سیالک دردی را    »(29: 4944شیجاعی،  )« .اسیاس امیر اسیت   ،است و به طور دقیق یقظه و انتباه در سفر الیی الحق 

 سیالک پیس از میدتها غفلیت،     ،دنبال این جنیبش و اضیطراب  هب (411 :4916بهشتی،) «.کند که دوای این درد خداستاحساس می

 .شودو همراه نوری از عنایت  حضرت احدیت رهسپار وادی سلوک می شکندمینیان اوهام و خیاالت را ب

 خیواب در ایین داسیتان بیه منزلیه      و شوداین مرحله از سیروسلوک در داستان شیخ صنعان به دنبال خواب دیدن او آغاز می

 ،شیود کمیال جیویی در او هوییدا میی     خفتیه  درد ه دنبیال آن، ب کند وکی است که درد طلب را در ضمیر شیخ بیدار میرمح یقظه و

، هها در آن معتکف بوده و مقامی که بدان دلبسته بیود از جایگاهی که سال ،دارد تا برای تسکین این آالم روحیچنانکه او را برآن می

 نخسیتین را  تیوان آن که در واقع مینقاط روم بپردازد  یسیاحت در اقص و در جهت آشکار کردن جوهر  خود به سیر و بردارد دست

قیدم در وادی   در جسیتجوی خیود حقیقیی،    گوید وجایگاه پیشین خود را ترک می که سالک مقام وسلوک، دانست مرحله در وادی 

 .گذاردتاب سلوک می پرپیچ و

یقظه و بییداری نیام بیرده     افتد، در عالم عرفان تحت عنواندر این داستان از این خودشکنی که که به دنبال خوابی اتفاق می

 ،روان خیود  هیرکس بیه اقتضیای روح و    شود کهدر این داستان این مسأله مطرح می نامدمی «عقبه» شیخ صنعان آن را که شودمی

شییخ بیا   » .نتایجی را نیز به دنبال دارد هریک تبعات و ،کند و توجه یا عدم توجه بدانروزی درد و بیداری حاصل از آن را تجربه می

تین   جیز اسیتقبال سرنوشیت و    ایچیاره  ای تکمییل سیلوک،  رای بس دشوار پیش آمده است و بچه در خواب دید دانست که عقبهآن

 (963: 4993مرتضوی،) «.دادن به آزمایش آسمانی نیستدر

 عشق 

انسان، بیرای   سبب تکامل هر که در ادبیات عرفانی جایگاهی واال دارد و مهمترین انگیزه و است طریقترکن ترینمهم ،عشق

ی میل ذاتی فیرد  مظهر کمال و به منزله» ،عشق در ادبیات عرفانی. توان در این وادی جستجو کردرسیدن به مقام واقعی خود را می

میان دو جهیان و از مبیانی تکیوین عیالم ومنشیأ و       انسان در خدا و حرکتی به سوی اَتّم واسطه به جاودانگی و از اصول اتحاد و فنای

 (413 :4964 رزمجو،) «زیرا گر نبودی عشق، هستی کی شدی؟ ت،اس اتمبدأ حی

-آن می سوزانگردد، در آتشمیشوقماالمال از محبت و  دشوجوگذارد میقیدمعشق وادی در کهزمانیسالکبنابراین 

هرچیه عقیل بیه پنجیاه سیال       اسیت،  براق سالکان و مرکیب رونیدگان  »عشق حقیقی  ،رو در مکتب عرفاناز این .بردمیحظ وسوزد

در این مرحله است کیه   (999 :4964 ،همان) «...را در یک دم جمله بسوزاند و عاشق را پاک وصافی گرداند عشق آن ،باشد اندوخته

زنیدگی کیرده در راه معشیوق فنیا      دلبسیته و  هاتالش است و بدان اعتباری که حاصل سالیانی کوشش و شهرت و سالک عاشق همه

روح خیود را   سیالک جسیم و   کهاست آن  نهایت این مرتبه .دست یابد است، (رسیدن به معشوق)کند تا به آنچه مقصود واقعی او می

شیرط حصیول بیه     ،ناپسیند از خیود   اخالقزدودن  گذارد تا بدین ترتیب با تبدیل صفات و تهذیب نفس ودر اختیار محبوب خود می

 .کندوادی معرفت را هموار 

در سرزمین روم به دختر ترسای  شود که شیخ در پی طلب راز ورمز خواب خویش،در این داستان از آنجا آغاز می این مرحله

 .کشدخورد که با یک نگاه بند بند وجود شیخ را به آتش میروحانی صفت برمی

 برگرفیییییییت      برقیییییییعچیییییییودخترترسیییییییا»

 خریییییییییددادوترسییییییییایی،ایمییییییییانشیییییییییخ

 

 

 

  آتییییییش در گرفییییییت  ،بنیییییید بنیییییید شیییییییخ  

 «  اییخریدورسیییییییییییی،بفروخییییییییییییتعافیییییییییییییت

 (423: 4943عطار،)                                            

هیای  پاییه  بیودن ۀ شیود تیا  سسیت و وا   در این مرحله است که میزان اخالص و ایمان شیخ صنعان با محک عشق آزموده می

چه تا محک تجربه  ،کنددار نفس سرکش نمیعنان آدمی را پالوده وبنابراین عبادت محض،» .او را به او بنمایاند عبادات چندین ساله

و چه کسانی  ؟کیست دارعشق بهترین آزمون است تا آشکار گردد دعوی توان دانست که در او غشی هست یا نه ونمی به میان نیاید،

 (16: 4913 ستاری،) «؟اند هزنار مغان بست ،تزویر یا زیر خرقه ؟اندپندار مانده زیر پرده
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 یابید، به همان ترتییب کیه او تحیول میی     .کنددر این مرحله شیخ مراتب عشق را مرحله به مرحله از مجاز تا حقیقت طی می

و  شییخ تمنیای تین دارد و خواهیان وصیال جسیمانی اسیت        در حالت اول،». کنندخود تغییر می ارزشی عشق نیز به نوبه هایمالک

بیه   ،قهرمان پییر داسیتان   اما در حالت دوم، .داستان گویای این حقیقت است در این قسمت از کفن و کابین یرهایی چون کافور،بتع

ی نفیس  از عزت و کرامت پای بیرون نهاده ودر طلب محبوب یا در طریق کسیب معرفیت در سیلوک عرفانی،بیه تزکییه      ،عشق انگیزه

 سیوی هبازشده و ب «حقیقت ناب»کنده و چشم دلش به روی  فانی دل هایدشوار از تمام جلوه هایآزمون اندنپرداخته و پس از گذر

در مکتب عشق تازه به ابجدخوانی پذیرفته د، کنکه خود اذعان می گونهآن چه در پایان،چنان(14: 4941مالکی،). «کشدکمال پر می

 .استشده

 بیییییود بیییییاز راهیییییمسیییییالپییییینجقیییییرب»

 چُسییییییییییتاودرجَسییییییییییتازعشییییییییییقایذره

 برگوانیییییییییدکیبررفیییییییییتهمیییییییییهایییییییییین

 

 راز درییییییییایدردلیییییییمزدمییییییییمیییییییوج 

 ....مییییییییییییارا برسییییییییییییرلوح نخسییییییییییییتبرد

 «یکیییییییبییییییامنشییییییدنخییییییواهیتوکیتییییییا

 (496: 4943عطار،)                                       

 

 

از  که او را بودای اما، وسیله شت،پیامدهای منفی در ایمان و اعتقادات شیخ دا ،ی مسیراگرچه این عشق در ابتدا ،در هر حال

 .نجات دادنفسان مألوفات جسمانی و حظوظ  و غرور حصار امن عجب و

 معرفت 

کنید و معتقید   یاد می «معرفت»کمال است که عطار از این حرکت به عنوان  سویهحرکت او ب ،هدف نهایی از آفرینش انسان

جهیان چیون    امیور  گیردش وسییر همیه    ،منتهیا بیدل دانا باید تا بدین راز آگاهی یابد و بداند که در این عالم  ،این مرحله»است که 

 (211: 4914 شجیعی،) «سر زنجیر در دست خداوند است و هم پیوستهه زنجیری ب

بیرد و اسیرار   ی نهفته در ضمیرش پیی میی  بالقوه نیروهای و استعدادها به ،میزان شناخت خود هرکس به قدر و ،در این وادی

معرفت کیه  » .کندبرای پیمودن راه کمال بیشتر میا و تشنگی وعطش او رگشاید می رهضمیر او از زیر نقاب ناخودآگاهش بر وی چه

زییرا محیب صیادق مراقیب      ،گیردد را کمال عشق دانست اگر التفات و عنایت معشوق نباشد وصول به این مقام میسر نمیآن توانمی

 ور معرفت بر وی نتابد که مقتضیی هوشییاری اسیت،   شود از فیض معشوق است و اگر نتجلی انواریار است و هرچه بر دلش فائض می

 (944: 4939فر،فروزان.()شناسد نه دیگری رامی را گردد که نه خودراه به جایی نبرد و چنان مستغرق جمال می ،عاشق

 دل او را  ،نکییییه زیبییییایی دختییییر ترسییییاآپییییس از شییییود کییییه اییییین مرحلییییه از داسییییتان از آنجییییا آغییییاز مییییی

شناسی دگرگونی بسیاری را خویشتن یابد و این بیداری وآید و حقیقت ضمیر خود را در میار به خود میرباید با طی مراحل دشومی

 :گویدمی،زبان گشوده بودندبه مریدان خود که در مالمت شیخ  ،که در اوج عشق و دلبستگیآورد چناندر باطن او پدید می
 امبییوده بسیییار در تییب  ز و شییبرو»

 پرداختنییییدمیییییکییییه  روزی میییین کییییار

 

 امبییوده امشییبروز خییویش بییه  میین 

 «تاختنییییدمییییی شییییبماییییین بییییرای  از

 (491 :4943عطار،)                           

 زحقیقیت وجیودی خیود و هیدف ا     هببیردن شییخ  آیید، منجیر بیه پیی    دست میه باز ضمیر باطنش که ییگاهآمعرفت و این 

یابید و از  بی ارزش وسسیت میی   ،بود هگرفتپیش رادر طریقی که قبالً دوشه نشینی خوتمام عبادات و گ چنان که شود،می آفرینشش

 .خواهد تا برگردند و او را به حال خود رها کنندخود می غافل مریدان

 و حییالاز نییاموس  توبییهکییردم  گفییت

 و ننیییگاز نیییام  فیییارغم بیییس مییینگفیییت 
 و محیییال و حیییالاز شییییخی تیییایبم  

 «سییینگ بیییهسیییتم بشک سیییالوسۀ شیشییی
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 (494: 4943 عطار،)                         

 استغنا 

خودپسیندی و  »دهد که چگونیه  پردازد وشرح میبه بیان استغنا و بی نیازی معشوق از عاشق می ،عطار در جاهایی از داستان

گویید  پس از آن می. شکندحمانه درهم میرخود است و پندارد که جهان از برای او در کاراست بی بینی انسان را که فریفتهخویشتن

 (943: 4939 فر،فروزان) «...که این وادی سهل نیست و اگر دل سالک خون شود جز یک منزل نبرد

 «.نیاز است تا چه رسد به اعمال و احیوال او کائنات بی کند که حق تعالی از همهسالک احساس می» ،از سلوک در این مرحله

 (411: 4943 شفیعی کدکنی،)

ای را تا این زمان گیم  بعد از آن که دانست چه گنج گرانمایه ،توان با اعتکاف شیخ بر سر کوی یارقسمت از داستان را می این

بیه   که خودش را از عشق شیخ نسبت بیه خیود،  ن نگار دلستان را در حالیآ یک ماه،گاه که پس از گذشت آنتا  منطبق دانست کرده،

 .یافت ،بود تجاهل زده

 

 

 

 

 

 

 

 حیدتو

 ییافتن بیه مغیز و   بلکه به مفهوم نمادین دست [مطرح است]به قرآن  حرمتیاندن نه به عنوان کفر ورزیدن و بیزف سوحمص»

 «.واالی کمیال معنیوی اسیت    نییز تیرک ظیواهر و رسییدن بیه مرحلیه      و  ،واسیطه و بیی  «توحید ناب»یعنی  معنویت قرآن، محتوا و

 (219 :4942،مالکی)

گردانیی او از طرییق حیق    بر بت و در پی آن زنار بستن در این عرصیه از سیلوک، نشیان کیافری و روی     شیخ هاز این رو سجد

 هستند،تر از بت ظاهری خطرناک ارکه بسی را  نفسانی های درونی ورا بازیابد و بتاش خود حقیقیای است که او بلکه وسیله .ستنی

نیوایی بیا   رنگی و همهم ال گستاخانه برای اطاعت از امر معشوق است و شیخ به انگیزهچون این اعم عالوهبه .نابود کند شکند ودرهم

 .  است دیدگاه عشق عرفانی کاری پذیرفتنی است ازداده  این اعمال را انجام معشوق،

-هیا و ناخالصیی  ناپاکی همراهی و هدایت معشوق خود که در این داستان حکم پیر یا مراد را دارد، اب ،است که سالک گونهاین

 1برداو به پایان کمکراه را با و زداید تا با باطنی خالی از هرگونه غلّ و غش با معشوق یکی شود ضمیر را از درون خود می های

 سیییییتگفتیییییدخترگردراین کیییییاری تیییییو چُ»

 گفیییییت برخییییییز وبییییییا وخمیییییر نیییییوش   

 ش برفییییییتادیییییییادش بودازییییییی هرچییییییه

 دختییییرش گفییییت ای تییییو مییییرد کییییار نییییه   

 م داریییییییمیییییذهب  ایییییین زلیییییف پیییییرخ 

 

 

 دسییییت باییییید پاکییییت از اسییییالم شسییییت   

 آیییییی در خییییروش  ،مییییرچییییون بنوشییییی خَ

بیادش برفیت          میدعی     ن چو ،عقل ،مدهآباد 

  111در  عشیییییییق  معنیییییییی دار   نیییییییه   

 محکییییم داریییییی  ،قگییییر قییییدم در عشیییی  

 ییییییار شییییید  یسیییییازکوخلیییییوت ،شییییییخ

 بگذشیییییتنش او کیییییوی از نبیییییود چیییییون

 نگیییییار سیییییاخت آن اعجمیییییی را خویشیییییتن

 ایدیییییده زبییییونم چییییون گفییییتش شیییییخ

 میییین بسییییاز  بییییا یییییا ،بییییاز ده دلییییم یییییا

 ازسییییییییر نییییییییاز وتکبییییییییر در گییییییییذر

 دهییییییممیییییییجییییییاندرتبرخییییییاکروی

 بیییییاز کییییین  در درت بیییییر نیییییالم چنییییید

 

 

 

 او در کییییییار شیییییید کییییییویسییییییگان بییییییا

 عاشیییییق گشیییییتنش  شییییید ز گیییییهآ دختیییییر

 قییییراربییییی گشییییتیچییییه از شیییییخا گفییییت

 ای دزدییییییییییده دل دزدییییییییییده الجیییییییییرم

 چنیییییدین منییییییاز   ،مییییین نگیییییر   نییییییاز  در

 درنگیییییییر غیییییییریبم و پییییییییر و عاشیییییییق

 دهییییم مییییی انرزا خییییاک نییییرخ بییییهجییییان

 «..مسیییییازکندخویشیییییتنا بییییی میییییمد ییییییک

 (499: 4943،عطار)                                
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 همچیییییو زلفیییییم نیییییه قیییییدم در کیییییافری  

 گفیییییت بیییییی طاقیییییت شیییییدم ای میییییاهرو

 گییییر بییییه هشیییییاری نگشییییتم بییییت پرسییییت

 دختیییرش گفیییت ایییین زمیییان میییرد منیییی     

 

 ...کییییار سرسییییری  ،نبییییود عشییییقکییییه زآن  

 از میییین بیییییدل چییییه مییییی خییییواهی بگییییو  

 پییییش بیییت مصیییحف بسیییوزم مسیییت مسیییت  

 «ورد منییییخیییواب خیییوش بیییادت کیییه درخَییی 

 (494: 4943عطار،)                              

 حیرت 

آید و حیرت عجیبیی  دست میه کر بهت و سُهر وقت عشق بر قوای انسانی وحیوانی غالب آید و بر عقل چیره گردد،حالت بُ» 

ماند و در ایین مقیام عجییب سیردرگم     از کثرت در وحدت و از وحدت در کثرت مات و مبهوت می ،سالک در این مقام.دهددست می

-میی عارف را به تفکر وتأمل  وا شود،این حالتروحانی که در پی کشف حقیقتی واال نصیب سالک می( 216: 4916،بهشتی)«.شودمی

 .کفر است ،ایمان و ،کفر، ایمان ،شکایت، شکرو در این مرحله است که دارد 

از حق دانستن سلوک و مینش خیاص و دفیاع از هیر      »انسان  کهشود این مرحله از سلوک،که همراه با شهود است سبب می

: 4946،پارسیا نییا  )«.نگیرد نظر تردیید میی   با هااندیشهۀ زند و در نتیجه به همسرباز می باشد،حقیقتی که رنگ ثبات و قداست داشته

از پییر و میراد خیود را     که قصید برگشیتن   ای مریدان باحقیقت دست نیافتهدر گذر از این وادی است که شیخ دوباره با مالمت (33

 .کندرا توجیه میشود و دوباره کار خود دارند مواجه می

 بیییود   دپیییردر مییین جیییان اگفتییی شییییخ»

 اییییییدآزاده بیییییس چیییییه ار ندانییییییدمیییییی

 راسیییییت     یییییییدبرگو پرسیییییند امییییی ز گیییییر

 دور ز  نیییییییدش دنمو ترسیییییییایی  میییییییوی

 فکنیییید زلفییییش  رد حلقییییهچییییون وا زلییییف

 سیییییرزنش گییییییرد کسیییییی در میییییرا گیییییر

 سر    نه       رداد    بن   نه   کان  ره  چنین   در

 زود رفییییییت باییییییید خواهییییییید هرکجییییییا 

 اییییییییدنافتیییییییاده کیییییییار اینجیییییییا زآنکیییییییه

 کجاسیییییترگردانسییییی ادهافتییییی نمیییییاز کیییییان

 ناصیییییبور  شییییییخی و  دیییییین و عقیییییل ز شییییید

 خلقییییییییش فکنیییییییید جملییییییییه زفییییییییانِ در

 بسییییی افتیییید ینچنیییی اییییین ره اییییین در گییییو

 «خطییییییر و مکیییییر  از ایمییییین  ادمبیییییا  کیییییس 

 (493: 4943،عطار)                                        

 فنا

کنید  حالتی است که در آن نفس از خود سلب اراده میی »طالح اص شوددرترین مباحث عرفانی محسوب میفنا یکی از بنیادی

و محوشدن سیالک   نیستی این مرحله، مرحله(2:[تابی] پور،مقدم)«.گیردصفاتی و ذاتی حق صورت می ،با تجلیات افعالی [که همراه]

 از اوصیاف ذمیمیه و رهیایی از    ش پس از ایین زدایی  در این مرحله است که صوفی .تعالیاوست به حقبییقای و بقای اوست و از خود

و بدین گونه محلّی بیه   چیزی نبیند «وجود واحد مطلق حق»جز  ،اسماء حق در خود و با پذیرش صفات و -«تخلیه»-صفات بشری 

 .گرددمی «تحلیه»صفت 

از آنکیه نییل بیه حیق     شید  باپیوندد تا فرجام کار او نشیانی  میرد و به عالم فنا میگونه پیر از آن جان ناتمام خویش میبدین»

« .هیای دنییای حیس رهیایی یابید     توانید از آالییش  محتاج گذشتن از هستی و عالم خودی است و تا انسان از خودی خود نمیرد نمی

و بیه دنبیال آن ظیاهراً معاصیی ومنیاهی       کنید ترک دیانت و عبادت میی  ،در این داستان نیز آنجا که شیخ( 424: 4914کوب، زرین)

پسیتی   نهاییت  ،آورد اگرچیه از منظیر شیریعت   به خوکبانی روی می «عشق»اثبات  شود و در پایان نیز به انگیزهیبزرگی را مرتکب م

بیه  شییخ سیالک   چگونیه  این نکته است کیه   بیانگر و توجه اما از منظر عرفانی درخور تأمل و،گذاردوذلت یک انسان را به نمایش می

 های او به جیاه و های درونی که حاکی از دلبستگیبتاز  شدن شود و همراه با پالودهاست، کشیده میعزت  اوج قله مرحله ی فنا که

ست، و با تهیذیب نفیس و   وهای نفسانی اخواهش شهوت و که زاده اوصاف ذمیمههمراه با رهیدن از  ،های ریاییمقام دنیایی و عبادت
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بیاهلل کیه    ءتیا بیه بقیا     کندفانی  در وجود او محو و عشوق گرداند وهای کمال را بپیماید تا عاشق را همرنگ مآخرین پله ،روح تزکیه

  .نائل گردد ،استنهایت کمال انسان 

 کیه او را  احسیاس کیرد  باطنش  تحولی عظیم در پر فراز ونشیب و صعب،راه این ی هاشیخ با پیمودن آخرین گردنه از گردنه 

ای گیذارد کیه حتیی ملیک را در آن     قدم به عرصیه   کهچنان ،نمودل مبدّری دیگ به انسان رهانید وهای غرور ها و پردهازتمام حجاب

 .عرصه مجال وراه نیست

 دیرگیییییییییاهاز شییییییییییخوحقدرمییییییییییان»

 در مییییییییییان ظلمیییییییییتش نگذاشیییییییییتم   

 کیییییییییردم از بهرشیییییییییفاعت شیییییییییبنمی  

 اسییییییتبرخاسییییییته  زرهاکنییییییونر غبییییییاآن

 حکمییییییییت اسییییییییرار قییییییییرآن وخبییییییییر

 میییییییدش یکبیییییییارگی آ برییییییییادجملیییییییه

 بییییییازرخرقهدکردوشییییییدغسییییییلیشیییییییخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بییییییس سیییییییاهغبییییییاریو  بییییییودگردی

 ...او برداشیییییییییییییتمغبیییییییییییییارازراهآن

 منتشیییییییییربر روزگیییییییییار او همیییییییییی

 اسییییتسییییتهابرخگنییییهبنشسییییتهتوبییییه

 سیییر هبیییر سیییشرازضیییمید بودنیییشسیییته

 ازجهیییییییل واز بیچیییییییارگی جسیییییییتزبا

 رفیییت بیییا اصیییحاب خیییود سیییوی حجیییاز    

 (441: 4943عطار،)                               

 

 

د و گیرد شامل حال او میی ۀ ال چنانکه توفیق شود،دگرگونی شخصیتی می دچار تحول و این دختر ترسا است که بعد از  شیخ

ترتیب بدین  .کندشروع به درخشش می بخشد و نور یقظه در باطن اوبود، رهایی می شدهآن غرق  الحادی که در کفر و او را از ورطه

 .بیندپدیدار می وجودش ای ازلی را درشود و درد دوری و فراق از گمشدهدار میخبری بیاز غفلت و بی خوابی، پس ازنیز  او

 :طلب

 دختییییر ترسیییا بیییه خییییواب   چیییون در آمییید  »

 بگشیییییییادی زبییییییییان آفتیییییییاب آنگییییییییاه 

 اوببیییییییییاشمیییییییییذهب او گیروخیییییییییاک 

 درآمییییییددختر ترسییییییاز خییییییواب  چییییییون

 آمیییییییید عجییییییییب ددردلییییییییش دردی پدی

 

  

 آفتییییییاب  ارشکنیییییی درکاوفتییییییادی

 نزمییییییااینوشییییییانروشیییییییختپیییییییزک

 پییییییاک او ببییییییاش کییییییردهای پلیییییییدش

 آفتیییییییییابچونازدلیییییییییشددانیییییییییورمی

 «درد طلییییییب کییییییردآنقییییییرارشبییییییی

 (4943:444عطار،)

 

حق و  کند و رابطهحق بر دل خاصان در هردور زمان تجلی می»چنین عنایتی در حق دختر ترسا گویای این مطلب است که 

آمادگی و ظرفیت و  تفاده از این فیض و است، طلب راستین عدادگردد ولی شرط اسخلق از طریق ارشاد و هدایت هرگز منقطع نمی

 (163: 4966کی منش،) «.عنایت متواتر است باطن است وگرنه آثار
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   عشق

که اکنون راهبر قرار و مضطرب او را به سوی شیخ کند که بیرا به خود جذب میدختر ترسا عشق حق چنان  در این مرحله،

-کشاند تا خیود حقیقیی  ای میاو را به عرصه و شودعاشق می ،معشوق معشوق و ،جاست که عاشقینکشاند و امی راه حقیقت است،

 .آن است رهایی یابد اسیراش را بازیابد و از آنچه اینک 

 درجییییییان سرمسییییییتش فتییییییاد  آتشییییییی»

 قیییییراربییییییجیییییاناوکیییییهنسیییییتاندمیییییی

 کارافتیییییییییاد و نبیییییییییودش همیییییییییدمی  

 تراراه نیسیییییییییکانجانشیییییییییانعیییییییییالمی

 

 فتییییییییادزدسییییییییتشازددلدردلدسییییییییت 

 بییییییییییار ردوآتخییییییییییماوچییییییییییهدرونرد

 عییییییییییییییالمی  خودرادرعجایبددییییییییییییییی

 «یسییییییییتنراها رزفاندبایدشییییییییگنییییییییگ

 (4943:44،عطار)                                       

دهد است که این عشق نیز چون عشق شیخ صنعان به دنبال خوابی رخ میچه در این عشق  وطلب در خور توجه است اینآن

هدایت او شد، حیال آنکیه عشیق دختیر ترسیا کیه از        اوت که خواب شیخ او را ابتدا به گمراهی ورسوایی کشاند وسپس مایهبا این تف

امیا عشیق آنهیا     شود، اگرچه در ظاهر هر دو عاشقند و در پی کمال مطلوبندهمان ابتدا عشق به جانان است، موجب رستگاری او می

 .داردنتایج متفاوتی را در پی

 معرفت 

 حیس  از این رو .کندناتوانی خود را در برابر مطلوب ومعشوق خود احساس می نهادن به وادی عشق، عجز و ختر ترسا با گامد

نیاتوانی خیود را در    که عجز وهمچنان و شودسر دوان  دارد تا از پی شیخ و مریدانش در این وادی بی پا و، او را برآن میطلبیکمال 

 .ستنیدلربایی جایگاه او که آن عرصه بد یا، به این معرفت دستدنگرمی باطناین حریم کبریایی به چشم 

 دوییییدمییییدر خیییوی همچیییو ابیییر غیییرق »

 در صیییحرا و دشیییتاو کیییه ندانسیییت میییی

 عیییاجز و سرگشیییته میییی نالیییید خیییوش   

 

 دوییییدمییییپیییی و بیییر  داداز دسیییت پیییای  

 باییییید گذشییییت سییییوی مییییی  از کییییدامین

 مالیییییید خیییییوشمییییییخوددرخیییییاکروی

 (444: 4943عطار،)                               

-بیی  ست سراسر استغنا وههر آنچه که  است و معنی، خالی از دعوی و سالک ،که در آن ای شدوادیترتیب او وارد بدین

 . نیاز عاشق است حق و ناز معشوق و نیازی

 استغنا         

پشیمانی از گذشته است بیانگر  همچنان که گویای ندامت و حق،کبریایی  دختر ترسا در برابر استغنا و البه عجز و

چنانکه این ناچیز دیدن و اظهار حقارت در برابر ایین مقیام    .باشدشدن  او از سوی حضرت حق مینیاز بنده برای پذیرفته

 .شودسرمستی پذیرفته می از غفلت و پر او از گذشته افتد و توبهکبریایی کارگر می
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ترسا 

قیدم در   که خود نییز در حالی خود را در برابر چنین فردی،است  در ضمیر شیخ تجلی یافتهبا دیدن عظمت و مقامی که شیخ اکنون 

 .ودشمبهوت می مات و ،هدایت حق گذاشته و توانسته بر تمام قوای نفسانی خود فایق آید عرصه

 بیییییاز پیییییس رفتنییییید  ز اصیییییحابش و شییییییخ»

 دیدنیییییییییید چییییییییییون زر روی اومیییییییییییزرد 

 پییییییای ودریییییییده جامییییییه پییییییاک   برهنییییییه

 خییییییویش را      شیییییییخمییییییاهبدیییییییدآنچییییییون

 ن نگییییییییییارآچییییییییییون نظرافکندبرشیییییییییییخ

 دییییییییده بیییییییر عهییییییید وفیییییییای او فکنییییییید             

 ازتشییییییویر تییییییو جییییییانم بسییییییوخت       گفییییییت

 برفکنیییییییدم پیییییییرده تیییییییا آگیییییییه شیییییییوم         

 دلنییییییییییوازآندبییییییییییونجاکهدآنشییییییییییدات 

 در گیییییییرد ره گیسیییییییوی او شیییییییدهگیییییییم

 ای بیییییییر روی خیییییییاک میییییییردهبرمثیییییییال

 ...رییییییییییش را دلبیییییییییت وردآنآغشیییییییییی 

 بردسیییتبهیییار خویشیییتن  بارییییدچونمییییاشیییک

 فکنیییییید اووپییییییایخویشییییییتن در دسییییییت  

 بسییییییوخت درپردهنتییییییوانمازاییییییینبیییییییش

 «شییییییییومتییییییییا بییییییییارهکناسییییییییالمعرضه

 کارسییییییازخییییییداییاگفییییییتزارمییییییی»

 ره زدم راتییییییییوییچییییییییونمییییییییردراه

 را بنشیییییییان زجیییییییوش بحرقهارییییییییت

 مسییییکین مگیییییر بییییرمنکییییردمهرچییییه

 

 ازهرکاربییییییییییازام مانییییییییییدهعییییییییییورتی 

 آگییییییه زدمبیییییییکییییییهتییییییومزن بییییییرمن 

 بپیییییوش خطیییییا کیییییردم  ندانسیییییتممیییییی

 مگییییییردیییییینبییییییبیییییراینپیییییذیرفتمدیییییین

 ( 442 :4943عطار،)                                     

 توحید         

شود که دختر ترسا از مقام کفر به شیخ الهام می ،او به دنبال پذیرش دختر ترسا از سوی پروردگار و اجابت خواسته

و از آنجیا کیه شییخ    اسیت   معشوق یا همان وادی توحید عاشق و اتحاد عشق و لحظه ،مده و این لحظهآایمانی به دربی و

-موظف است که با عاشق تازه مسلمان او ساز هیم و حق بر زمین است و جانشین نائب  ،اینک به انسانی کامل مبدل شده

ولیی بیاز نیوعی     ،بیگانگی دیرین جای به همیدلی وهمیدمی داده اسیت     ،در این مرحله»بنابراین  .یک نوایی زند آهنگی و

خویشتن »و  «خویش آمدنویش بیاز خ»یا  «از خود به خود راه یافتن»است و آن تفاوتی است که میان  باقیترازی ناهم

 (213: 4914ستاری،) «.جان فشاندن بر جانان از سوی دیگر هست در پایان سیروسلوک از سویی و«مرده ساختن را زنده

 شییییییییخ را اعیییییییالم دادنیییییییدازدرون  »

 بیییییییا درگاهمیییییییا یافیییییییتآشییییییینایی 

 بیییییاز شیییییوبیییییاز گردوپیشیییییآن بیییییت   

 

 بیییییییرون ترسیییییییایی زدختیییییییرآنکامییییییید 

 درراه میییییییازمیییییییانافتیییییییاداینکیییییییارش 

 «سیییییاز شیییییو و هیییییم بابیییییت خودهمیییییدم  

 (4943:442عطار،)                                     

بتوانید ایین    مراد خیود  پیر وۀ به همرا تا او نیز شودمی مراد و راهنمای دختر ترسااین شیخ صنعان است که اینک 

بدین ترتیب با گیذر او از مقیام وحیدت     .است، دست یابدوادی را به آسانی طی کند و به جایگاهی که الیق رسیدن به آن 

شییخ کیه   )و معشوق  (دخترترسا)سوی او که حاکی از نوعی یگانگی و وحدت عشق وعاشق ه که همراه  با بازگشت شیخ ب

شود و گذارد و وارد وادی حیرت میاو وادی توحید را پشت سر می ،است(ب حق بر روی زمین استینا اکنون  جانشین و

 شودیر او غرق در آه و حسرت میضم
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 (424: 4943،ارعط)                                   

 فنا

اهلل کیه   فیشود و به فنای تطهیر می شیخ صنعان با پذیرش دین اسالم از لوث گناه نشیب دخترترسا به برکت عشق پرفراز و

بیرد و ایین   میی به حقیقت هسیتی پیی   با پاک شدن از لوث صفات بشری  اوین ترتیب بد. گرددساز بقای به حق است نائل میزمینه

 .دانددر این عالم ناممکن می را چرا که آن بیند،ر فنای وجود و مرگ صوری میاتصال را تنها  د

بلکه ایین فنیا پییش آهنیگ بقیا و       باشدۀ فنای سالک نه چون مرگ صورت است که عاقبت و سرانجام آن تبا»این مرحله در 

 (164: 4966کی منش،)« .درستی و پیوستن هستی جاویدان است و شکستن و درهم ریختنی است مقدمه

دوگیانگی کیه بیین عاشیق و      ای است برای رهیدن از تنگنای جسم بشری که او را از فردیت ووسیله ،بنابراین مرگ در عشق

همچنیین میرگ در    .زنیدگی برتیر اسیت   ای مرگ در تصوف وسییله » .کندرا به یگانگی بدل می رهاند و آنمی معشوق حقیقی است،

بنابراین انسان عاشقی چون دختر ترسیا   (433 :4941علی احمد،) «.تنگنای جسم بشر است ای برای رهایی جسم ازعشق نیز وسیله

 .رهاندکه برای او رهاوردی جز اسارت و غربت نداشت میاش را از زندان دنیا نفس مطمئنه ،«ارجعی»با لبیک  به ندای 

غیم عشیق   و آن گونیه کیه   ن زندگانی اسیت  دهد عیکه برای دختر ترسا رخ می ،توان توجیه کرد که مرگ در این داستانمی

 ،را زنده و بییدار کیرد  او سرانه ضمیرسالوس او شد و با این عشق به ظاهر شهوانی و سبک شیشه شدن شیخ صنعان منجر به شکسته

 .دهدمرگ دختر ترسا رهاوردی است که او را با معشوق حقیقی پیوند می

 ایمییییان بییییی قییییرار  شییییوق از دلییییش شیییید»

 از میییین گشییییت طییییاق     قییییتطا شیییییخا گفییییت

 زییییییین خاکییییییدان پییییییر صییییییداع  مییییییی روم

 فشیییاند جیییان از دسیییت و میییاه آن بگفیییت ایییین

 گشییییییت پنهییییییان آفتییییییابش زیییییییر میییییییغ

 مجیییییاز        بحیییییر درایییییین او بیییییود ایقطیییییره

 

 بییییی غمگسییییار   او گییییرد مییییدآدر غییییم 

 طاقییییت در فییییراق  هیییییچ ارمدنیییی میییین

 عادالییییییو عییییییالم شیییییییخ ای الییییییوداع

 فشیییاند انیییانج بیییر داشیییت جیییانی نییییم

 جییییدا شیییید ای دریییییغ  زو شیییییرینجییییان

 «رفیییییت بیییییازدرییییییای حقیقیییییتسیییییوی

 (4943:422عطار،)

 گیری نتیجه

زنیدگی هیر انسیان    های  نیورانی در  یکی از بزرگترین حجاب و تالش برای ثبات در جایگاه دنیوی و فعلی  خود، فریفته شدن

فطیرت   روح و توانداست که میعنایت حق تنها در این میان  .داردبازمیو سلوک معنوی شود که انسان را از طی کمال میمحسوب 

گاهاند که این سرای غیرور نیه جایگیاه    بیاپویش وادارد و به او  او را به تکاپو و تاانسان مغرور به خویشتن را از خواب بیدار کند  خفته

محیک  است کیه   گوهر عشق ،آوردجب را به خود میدر مسیر این طریق آنچه که انسان مع .کنداوست تا او را وارد طریق هدایت می

شکند و خاکساری و نیاز او را به درگاه ذات احیدیت   او را درهمۀ و خودخواحریم امن عافیت طلبی تا سالکان راه است  سنجش عیار

 .به او گوشزد کند

طیور   اصی نیست بنابراین همیان پیمودن این طریق تنها منحصر به گروه خکند که عطار در این داستان گوشزد می همچنین

 مورد لطیف و نیز  ،استۀ ای را که غرق در وادی گمرابچهشود ترساکه عنایت حق شامل حال انسان زاهدمآبی چون شیخ صنعان می

ابنای بشر بیه صیورت بیالقوه وجیود      شد که خوی پاک وارستگی در همهتوان به صراحت مدعیمی دهد بنابراینعنایت خود قرار می

 .نهادینه در ضمیر را بالفعل کند طلبد تا این قوهو همتی واال را می دارد

بلکیه بسیته بیه    رهاورد این طریق نیز برای همه یکی نیسیت   .مرشد ناممکن است البته پیمودن این طریق بدون وجود پیر و

 .یابندها در این مسیر به نتایج متفاوتی دست میانسان ،گنجایش
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 عرفان در شعر منوچهر آتشی
 هاجر هدایتی

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 چکیده

ادبی و معرفتی کشور خود  او با پشتوانه. نمود بارزی داردمنوچهر آتشی از شاعران معاصری است که عرفان در شعرش 

ها در های مطرح در آنهای مختلف زرتشتی، اسالمی، شرقی، غربی و اندیشهعرفان. ای داردآشناست و به مسائل انسانی توجه ویژه

آتشی باورمند به وجود خداست ولی به . نگردمعرفت شناسانه به امور میۀ او عارف نیست ولی با نگا. شعرش انعکاس یافته است

رض اساسی که این تحقیق در پی اثبات آن بوده این است ف. وی به نوعی عرفان طبیعی معتقد است. درک یقینی دست نیافته است

بینی خاص خود است و عرفان در نگاه اختصاصی او به معنای های مختلف، دارای جهانگیری از عرفانکه منوچهر آتشی ضمن بهره

 .بازگشت به معنویت است

 رفت شناسانه، معنویتشعر معاصر فارسی، عرفان، عرفان در شعر منوچهر آتشی، نگاه مع :هاژهکلیدوا

 مقدمه

شعر . های مختلف شعر فارسی، به ویژه شعر کالسیک مورد توجه بوده استای جهان شمول در دورهعرفان به عنوان پدیده

از ( 4944-4941)در این میان منوچهر آتشی . های عرفانی نیستنصیب از گرایشدار شعر سنتی بیمعاصر هم به عنوان میراث

ادبی و معرفتی کشور خود دارد، پتانسیل بروز  چنین مضامینی  از پیشینهاست که به سبب شناختی که  ین دورهشاعران شاخص ا

محتوایی  عرفان او از جنبهۀ تبیین چهر این پژوهش سعی در. در شعر وی جدی استۀ در شعرش وجود دارد؛ لذا ضرورت عرفان پژو

 .در اشعارش دارد

این زمینه صورت نگرفته و تنها تحت عناوین کلی مانند بررسی مضامین اشعار او، از جمله در پیش از این تحقیق مستقلی در 

های پراکنده در باب طبیعت، عشق و ذیل بحث« شعری منوچهر آتشیۀ بررسی زبان و اندیش»پایان نامه شهربانو سالیی با موضوع 

  .به تفکرات عرفانی او اشاراتی رفته است... و

ها نای روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته و پس از بررسی اشعار و استخراج مضامین عرفانی و تلفیق آناین تحقیق بر مب

های متفاوت و گاه متناقض در بسیاری از مقوالت و سعی وجود نگاه.  با کلیات عرفانی، درصدد تحلیل درستی از مسائل بوده است

 . های کار بوده استگیری مضامین از دشواریهای به کاراز انگیزهۀ ها و آگادر برطرف نمودن آن

متن اصلی پژوهش دارای یک محوریت کلی با عنوان عرفان در شعر منوچهر آتشی است که به دو زیربخش مقوالت عرفانی 

 های عرفانی بههای عرفانی آتشی به مسائل مختلف و اندیشهدر بخش نخست نگاه. در شعر آتشی و نوع عرفان او تقسیم شده است

کار رفته، از جمله اعتقاد به اهورا و منجی زرتشتی، مرگ، دنیا، غنای عارفانه، زمان، طبیعت، سفر، دو بعدی بودن انسان، خالفت 

ها د توجه قرار گرفته و در اثنای آنمسخ و تقابل فلسفه با اشراق و رؤیا با ذکر مصادیق شعری  مور غم غربت، الهی، تنهایی، عشق،

سپس نوع عرفان آتشی به طور کلی تبیین شده و در نهایت  .ی نیز بر حسب نیاز مطرح شده استات عرفاندیگر توجهات و نک

 .های الزم صورت گرفته استگیرینتیجه

 عرفان در شعر منوچهر آتشی

ر منوچه .ای را داراستعرفان از موضوعات مهمی است که در زندگی بشر و دیدگاه او نسبت به هستی تأثیر قابل مالحظه

اش به اتفاقات پیرامون و مسائل مربوط به فرهنگی و توجه ویژه بب داشتن اطالعات وسیع از گذشتهآتشی از شاعرانی است که به س

ای در ادامه با بررسی مقوالت مرتبط در این زمینه، چهره. شعرش راه یافته است ن مختلف از جمله عرفان در گسترهانسان، مضامی

 .آیدبه دست میتر از عرفان وی روشن
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 مقوالت عرفانی در شعر منوچهر آتشی -4

 اعتقاد به اهورا و جستجوی منجی زرتشتی  4-4

. های مختلف ادبی دوران معاصر آگاه استادبی و معرفتی کشور خود، از دوران ایران باستان گرفته تا جریان آتشی از پیشینه

توجه به آیین . بینی خود در اختیار داشته باشدرای شکل دادن به جهاناین اطالعات وسیع سبب شده است تا او مواد الزم را ب

شریعت در حکم ظاهر ) که به سبب تنیدگی دین و عرفان 4رودمندی او به شمار میها و تقدسات آن، از وجوه عالقهزرتشتی و آموزه

 .در تبیین نگاه عرفانی او مؤثر است.( و عرفان باطن آن است

ای برخوردار است که از این لحاظ اعتقادات عرفانی ایرانیان باستان در اشعار آتشی از بسامد قابل مالحظهآشنایی با اوستا و 

آوردهای عرفانی جویی از دستو منجی( ثنویت زرتشتی)اعتقاد به اهورا و اهریمن . قابل مقایسه با اشعار مهدی اخوان ثالث است

 : انس با آیین زرتشتی است

 اهورا؟ یا اهرمن؟! کاووس؟ نه-/ جا داده این ودیعه در انبان تقدیرم؟/ ه، کدام پتیارهآخر مگر کدام فرشت

 (131/ 4ج: 4946آتشی، )

 (4929/ 2همان، ج) «!ایمن بدار سرزمین مرا از درّوج/ «!آه ای اهورا»

او از زرتشت به . گزیندبیند؛ به همین سبب منجی خود را از این دین برمیها میآتشی آیین زرتشتی را در تقابل با زشتی

و رسیدن به حقیقت را با کمک او ممکن ( کشف درون)کند و راه رهایی از وحشت خودیافتگی عنوان منجی روحانی خود یاد می

 :بیندمی
کمرها بیدار کرد / سطبر ها را بر سینهن برخوردها، سایهاولیۀ با مشعل درخشانت که از فتیل!/ ای روشنگر مغاره نشین شرق

 (491/ 4همان، ج) !گر شوهای تاریک جلوهاین سرگردان دره بر

ارغوانی متالطم از فراز پرستشگاه  شد اگر در جامهچه می!/ کشوف منهای نامای زردشت سرزمین... تاریکم من صخره

 (494: همان) آمدیباطل، چون مشعلی کاونده، نفس زنان بر من فرود می/ خدایان

و دروغ بودن ۀ و ابراز ناراحتی اش به سبب از بین رفتن قهرمانان و کارگزاران ال( سوشیانس)جی ناامیدی شاعر از آمدن من

 :یابددر قالب اعتقادات زرتشتی تجلی می ،وعده های نجات بخش بشری هم

امد نی/ سیاووشان در آتش سوختند، امشاسپندان در بنِ اسطوره پوسیدند!/ دروغی پست دیگر بار-/ آید از جایی؟کسی می

 آزرم انیران رادروغی بود این هم چون دروغان دگرصحف بی!/ آیدنمی-/ دنیای اسیران را –سوشیانسی، اسبِ عمری بسته بر دروازه 

 2(4463/ 2همان، ج)

 نگاه عرفانی به مرگ 4-1

، اما 9ود داردهای منفی به مرگ و در نتیجه، دلبستگی به زندگی وجشماری از نگاههای بیهر چند در شعر آتشی نمونه

محتوم بودن مرگ، عجین بودن زندگی و مرگ، تعلق مرگ به جسم و نه روح : های عرفانی استمصادیقی هم هست که یادآور نگاه

 . ها اشاره کردتوان به آناز مواردی است که در این راستا می... و

 1محتوم بودن مرگ و عجین بودن آن با زندگی 4-1-4

تر به مرگ را در ذهن های نگاه عرفانیهمین امر زمینه. شودوع مرگ، محتوم بودن آن را یادآور میآتشی با پرداختن به موض

-چنین نگرشی سبب می. داندبیند و مقصود نهایی را مرگ میها را رو به زوال میاو حرکت هر چیز و حتی لحظه. کنداو ایجاد می

این دو مفهوم را با یکدیگر عجین بداند؛ طوری که نام دیگر دنیا را مرگ  شود تا او پیوسته حضور مرگ را در زندگی احساس کند و

 .مرگ ببیند را هر لحظه در حال تجربه انسانبگذارد و 



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

761 
 

 یاد مرگ و عدم دلبستگی به دنیا 4-1-1

در . نهاد کند که نباید خانه بر مسیر سیل بنیاندر هم آمیختگی معنای زندگی و مرگ این هشدار را به ذهن او متبادر می

در نگاه عرفانی، جهان و مافیها اموری حادثند؛ . اندازداعتباری دنیا و عدم شایستگی دل نهادن بر آن میواقع یاد مرگ او را به یاد بی

 :دلدادگی است که قائم به ذات است، شایستهۀ لاز این رو، تنها ذات اقدس ا

از یک آشیانه سود / که به نوبت–هم نوع گفت  از دو نوع پرنده/ زندگی مرگ است: یا گفت/ مرگ زندگی است: که گفتآن 

 (331/ 4همان، ج) (و چیست آشیانه  در این میانه؟/ )برندمی

 مرگ دنیایی پس از زندگی 4-1-9

تری از این پدیده دست یابد و با نزدیکتر شدن کند به تحلیل درستآتشی که همواره در مواجهه با مرگ قرار دارد، سعی می

 در نتیجه، مرگ دنیایی بعد از عالم زندگی و خود زندگی دیگری است که باید. نگرش عرفانی، تلخی آن را بر خود گوارا سازد به

 :جهانی جدید است ی به عالم دیگر و به معنی تجربهانتقال از عالم در عرفان مرگ واسطه. تجربه شود

: همان) در خویش/ در مرگ/ و زندگی کنند/ تا فرو افتند/ دگیاز شیر زن/ شوندگرفته می/ بالغ که شوند/ و جان/ برگ

444،443) 

 تعلق مرگ به جسم و نه روح 4-1-1

آورد و  مرگ را های عرفانی روی میتواند از ذهن دور کند به ساحت دیگری از اندیشهآتشی که میل به جاودانگی را نمی

 . داندمتعلق به بعد جسمانی و نه روحانی می

با بادبان پاره / های ما را بر دوش داردکه الشه/ ترین چیزها قایق ماستسنگین»:/ کندخنده می/ اهتزاز تندباد مرگ در/ ناخدا

 3(419: همان) «ای از سودای ماپاره

 نگاه عرفانی به دنیا 4-9

در نگاه . بسته شدباید به آن دلداند که نها میحاصلیو وادی بی( الدنیا سجن المؤمن)زندان  آتشی دنیا را چون عرفا به مثابه

ظاهری دارد که منشأ نمایش کثرت است .. .هستی ": ای ظاهری دارد و در اصل معدوم استجلوه( ماسوا)عرفانی هر چیزی جز خدا 

 .به همین سبب قابل اعتنا نیستند( 94: 4914یثربی، ) "نه واقعی و حقیقی  ،ها ظاهری و خیالی هستندو این کثرت

مزد حقیر / اشبا هایهوی و کبکبه/ در روسپی سرای دیاری که زندگی/ چه یاوه بود ماندن/ خواندممی-!/ بود ماندنچه یاوه »

 (244/ 4، ج4946آتشی، ) «!فرسودمثل غرور شیری در زنجیر می/ و روح استوارم/ عمری افالس و بردگی بود

 (694: همان) و دروغها در وادی سراب/ که همان شتر صبور بارکشم/ مرا چه سود اما

 (222: همان) !چشم ترا به دام نیندازند/ که ماهیان رنگی چاالک/ های دنیااز باغ!/ که سیب را نچینی!/ ای نیامده-هشدار / اما

 :کند که متولد نشوند؛ زیرا دنیا محنت زار استاند توصیه میهستی ننهاده عر به کسانی که هنوز پا به عرصهشا

و ذخیره / که برنیایند/ های برنیامده راتمامی جوانه/ دهمخوانم و هشدار میمی/ خوانممی/ اخسار خشکیشآشیانه و بیبی

 (332: همان) احتمال بمانند

 غنای عارفانه 4-1

 در نتیجه از همه چیز کناره. کندکند اظهار دلزدگی مییاد می« باغ تصویر»ها و سکون زندگی که از آن به آتشی از ریاورزی

نیازی در عرفان زاهدانه فرد با دست شستن از دنیا و مظاهر مادی و اظهار بی. آوردگیرد و به نوعی زهد و غنای عرفانی روی مییم

 :یابداز همه چیز و همه کس به غیر خداوند، به وارستگی وجودی دست می

 نیازیدارم از آسمان و زمین بی/ باغ تصویرروی این / زیر این سقف مبهوت/ طاقت بازی رنگ بازی/ ام نیست دیگردر سر خسته

 (61: همان)

 نگاه عرفانی به زمان 4-0
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است که اهمیت دارد، « حال»هایی وجود دارد، و در عرفان تنها زمان تفاوت یفیت نگاه آتشی و عرفا به مسئلههر چند در ک

در هر دو دیدگاه مورد تأکید « حال»جه به زمان های سه گانه مطرح است؛ از نقطه نظر مشترک توولی در شعر او توجه به زمان

 .است

-دهد و سعی در بهرهفردا ترجیح میۀ وی نقد امروز را به نسی. عنایت به زمان  کنونی در شعر آتشی در حد وسط قرار دارد

 :کشیده استبرداری از آن دارد؛ چرا که امروز همان فردایی است که دیروز انتظارش را می

 (444: همان) «امروز بود»/ قول خوئیِ غایب به-:/ که« فردا»

 های ناشکفتهرا به فریب باغ« وناکن»/ اعتناتا ناهشیار و بی/ ها گام نگذارمخردانه بر لحظهتا بی/ تا اشتباه نکنم/ تکرار کن

 (43: همان) فردا، آزرده نسازم

 (363: همان) و بینایان را دیوانه کنم/ ورها را بیناک/ ها بزنمبه کوچه/ و آخرین نوبت را/ تا بربط بردارم/ فرصتی ای مرگ

 پیوند عرفان و طبیعت 4-6

های ماورایی گاه مضامین عرفانی و عامل پیوند او با جنبهگرایی است که تجلیهای بارز شعر آتشی طبیعتیکی از شاخصه

 .قرار گرفته است

تماشای طبیعت سبب رهایی از شک و . داندن میشاعر طبیعت و دست آویزهای به ظاهر کوچک آن را عامل خدایی شد

همگی نشان از آن دارد که ... حلول روح گیاه در سنگ، رسیدن قطره به دریا، متوجه شدن از برگ به باغ و. رسیدن به شهود است

( کل برتر) یعنی طبیعت به عنوان جزئی از نظام آفرینش عامل رسیدن به خداوند. توان روح سنگی خود را دچار تحول نمودمی

 : است

های در جلوه/ سبز و بلیغ و بالغ روح گیاه!/ با ما بیا به مشهد دیدار/ آن سوی این تنازع مشکوک/ به آن طرف هموار،!/ با ما بیا

برگی، ترا به قایق / با شبنمی به خورشید/ رسیدۀ با شبنمی به دریا، خوا:/ کنددر خاک پیر و پژمرده، حلول می/ خسته، در سنگ

 (441،444: همان) ...اشکی، ترا، خدا/ سیبی ترا شفاعت خواهد کرد/ توانی بوئید سیب رازدر باغ می/ برگی ترا به باغ/ هد رساندخوا

در اشعار او درخت نمادی از فطرت و مظهر اشراق و . ای میان درخت و امور معنوی وجود داردپیوندیدر ذهنیت وی هم

خواهان تبدیل شدن به انسان نیست و دوست دارد بعد از مرگ در هیأت درخت بلوط به  او در مسیر تکامل روحی. 6عرفان است

 : زندگی خود ادامه دهد

شاید ../ ./1و خاستن به هیأت آدم/  «مردن از نباتی»و آن / و سبز و تازه رستن/  «مردن از جمادی»آن / شاید دروغ باشد

-سنگین و بی-/ شاید که خواب دررسد!/ محکم!/ بفشار/ بگذار پلک بر هم!/ وشآری بک../ ./فرجامی این همه عبث/ دروغ از آب درآید

با قامت ستوار / برخیزی/ از کودِ مرگ زودرسِ خویش/ باز، استوار و بالنده و بلند/ و تو دوباره رجعت شیرین را/ کابوستالطم، بی

 (4441/ 2همان، ج) بلوطی بار اومند

پیوندی از طریق شهود در طبیعت ای جهان از جمله خاک و افالک وجود دارد که این همهپدیده او اتصالی میان همه از نظر

 :حاصل شده است

پیوند آسمان و پیوند / پیوند گل، ستاره/ ای تجلی پیوند پاک بودهر گوشه/ تا دور دست باد فرا رفتم/ از دور دست خواب

 (911/ 4همان، ج) خاک بود

ین انسان و محیط اطرافش برقرار شود و تا خاکیان با خاک ارتباط برقرار نکنند، معنای شاعر معتقد است که باید تفاهمی ب

 :4افالک را نخواهند فهمید

در کوچه باغ سبز / ایبا هم ترانه/ اند؟حرفی به اشتیاق نرانده/ تو غافلی که خاک و انسان، با یکدگر هنوز/ ستاره؟/ باز هم/ تو؟

 3(969،964: همان) اند؟تفاهم نخوانده

او در مواردی آن را عامل نزدیکی به خدا و . خورددر رابطه با پیوند طبیعت و عرفان در شعر آتشی گاه تناقضاتی به چشم می

برای رفع تضادهای . 41شودمی و گاه نافیِ ارتباطِ عرفانی با آن( 932-943: همان: ک.ر)داند در مواقعی سبب دوری از ایمان می

 گریز از شهر و پناه بردن به معنویت. 2نگاه شاعرانه به طبیعت . 4: را مد نظر داشتموجود باید دو مسئله 
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 نگاه شاعرانه به طبیعت 4-6-4

... طبیعت خود را از دریچهۀ ذهنیت شاعران"کوشد تا او می. 44شودآتشی در ارتباط با مسائل گوناگون از زاویه شعر وارد می

 (419: 4914میمی، ت) ".پیوند با هستی بکشاندۀ به میان

اندیشد که سهمی از عرفان ناطلبیده را نصیب شعر خود می( زمین)معشوق خود  –گرایی چنان به مادر او در قلمرو طبیعت

 .42در اینجا عرفان، زبان یکرنگی و رهاشدگی، زبان شوق و جذبه است. کندمی

 گریز از شهر و پناه بردن به معنویت 4-6-1

ها سبب گردیده تا شاعر در جستجوی معنویت به طبیعت روستایی روی آورده، ارزشو  ابل آن با سنتگریز از شهر در اثر تق

 .شودگر میاینجاست که عرفان در شعر او در قالب معنویت جلوه. 49آن را مأمن روحی خویش قرار دهد

و چرخش شلیته رنگین / اسب-ای گندم و گلدر راست:/ راه خودم بگذاریدمرا به کوره!/ تانارزانی/ تانها و چراغانیمیدان

 (141،144/ 4، ج4946آتشی، ) ...از مرتعی به مرتع دیگر/ بر اهتزاز شبدر و بابونه/ روستا

 سفر 4-7

عرفان خود  "اهمیت این موضوع تا حدی است که . ترین مباحث مطرح در عرفان استسفر و ابعاد مختلف آن یکی از مهم

خود دلیل بر ... سیر، سلوک، سالک، طریقت و: وجود اصطالحاتی مانند( 34: 4931هری، میرباقری فرد، طا) ". شودسفر نامیده می

 .انواع مختلف سفر اعم از انفسی و  آفاقی، هر دو در عرفان مورد توجهند. این مدعاست

 :کندیشود و در سفر زندگی موی در سفر زاده می. از دیدگاه آتشی سفر عامل تولد و تکامل انسان است

 (33/ 4، ج4946آتشی، ) در سفر زیستم/ در سفر زاده شدم

بیند که باید از این عرصه عبور کرده تا به سالکانی می ها را به منزلهگذرگاه و انسان هستی را به سان چون عرفا عرصهاو هم

بد که سفر، خود اوست و در درون او یاوی با تأمل بیشتر در خویشتن خویش به این نتیجه دست می. سر منزل حقیقی دست یابند

او خویشتن را از آن زمان که سفر زندگی آغاز . رسدخود، از سیر آفاق به سیر انفس می در واقع، وی در تکامل اندیشه. دجریان دار

 :بیندگردیده، در حال رهروی می

و از آن هنگام که / بض زمین تپیدن گرفتاز آن هنگام که سفر در ن../ ./من در سفر بودم../ ./من سفر کردم، من سفر بودم

 (36،31: همان) سفر زندگی آغاز شد

 :داندحقیقت می و  تالش برای رسیدن به سرچشمه« رفتن»وی راه نجات را در 

با مرهم قدیمی / )هابا نیش خارها و ستیز مغاره/ است« رفتن»با نوشِ / درمانش/ تنها/ وین خستگیّ قدیمی،/ اممن خسته/ اما

 (964: همان) (نخو

/ ای که هر ریگشسرچشمه/ دای که ناف دریایی باشبه جستجوی سرچشمه/ راه افتاد/ های فیاضباید به جستجوی سرچشمه

 (962: همان) باشد/ دنیایی،/ ایمایی،/ صفایی را سیاره

این . چرخ هزار باره بخوردشاعر در راه رسیدن به باغ سیب و جهان معنا  باید راه دور و درازی طی کند و به قول خودش 

 :های آن را به جان خریدمسیر همان مسیر سلوک است که باید سختی

 (431: همان) (عبوری اندوهناک خواهم داشت/ های تلخاز باغ/ )دراز و پنهان در پیش استۀ را/ تا باغ سیب

 (434: همان) رنگین خواهم داشت چرخ هزار باره/ تا باغ سیب

فرد عارف هم طی سلوک معنوی، با پرداختن دل . تر استزندگی انسان هر چه سبک بارتر باشد، سبکبالاز نظر او، در سفر 

 :کندپذیرش خدا می ها دلش را هر چه بیشتر آمادهاباز حج
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و / چال کردم ۀ های کوپای درخت/ هایم رانفرت/ به بادها و به خار بخشیدم/ پیراهن خونینم را، یکی یکی/ در این سفر دشوار

/ ای خالیو سینه/ ها به شانه دارمبا این ردای بلند که از زخم/ رومعریان نمی/ اکنون اما/ بر شاخ گوزنان بستم/ های سرخ تنم راتکه

 (339،334: همان) تر کردههایم را  سبککه بال

رده که روح او را فرسوده حرکت در مسیر سلوک حرکتی مستمر است اما شاعر پس از عمری سیر و سلوک، توقفی نابهنگام ک

خواهد به سفر ادامه دهد؛ از او می. سلوک وی گشته است باغی زرین شده که مانع ادامه در حین این توقف او دلبسته. استنموده 

 :اهداف را تکان دهد تا شور حرکت دوباره در او ایجاد گردد خواهد که گهوارهمی« توقف شوم» این رو از

ها را تکان دورتاب افق گهواره.. / ./در این افسردگی تاریک/ در این گرایش مخوف!/ گیاهباغ و بیون بیای توقف شوم، ای سک

در کوهستان به طنین / چرندها میتپهۀ بر سین/ های مهتابکه چون پاره/ برای غفلت آهوانی/ و الالیی شگفت بسیج جاودانی را/ بده

 آور

 (31،34: همان)

ها به شاعر در مسیر زندگی، مدام در حال حرکت از سمت تیرگی. اندشعر آتشی به هم تنیده شده سیر آفاقی و انفسی در

 .کنندمیۀ هاست و در این مسیر عناصر طبیعت نیز او را همراسوی روشنایی

دیشه با که این ان( 63،11: همان: ک.برای مشاهده مصادیق ر)بیند شاعر وجود خود را همچون مانعی بر سر راه پیشرفت می

از بین بردن این حجاب تنها از طریق مظاهر طبیعت . های عرفانی قابل تطبیق استدر اندیشه 44«مانع خویشتن»و « حجاب»مفهوم 

 :پذیر استامکان

/ دیدۀ همین فردا خوا/ پیاپی فرود آر/ های جان کیهانیمبر جداره/ منقار سخت بارانیت را/ هایم بگذراز کناره!/ ای رود سبزم

 ارزانی چشمانت خواهم کرد/ و زیباترین شقایق جهان را/ ه خواهم ترکیدک

 43(333: همان)

 :شودپذیر میبهار است، زیرا در آن هنگام است که خلوص باطن امکان نتهای سیر جهان رسیدن به سرچشمهقاف حقیقت و ا

 قاف همین جا و قله همین جاست!/ فرود آی هدهد( / سفر به پایان رسیده است/ )بهارم بر آستانه/ دهزانو بری

 (491: همان)

اما سیر انفس پایانی ندارد؛ بدین معنا که سلوک عرفانی . هاستپایان سیر آفاقی شاعر مساوی با رسیدن به کُنه و ذات پدیده

 : همیشه ادامه دارد

 رسد هرگزبه پایان نمی/ هاد ستارهجا پای بلن/ تنها/ رسمبه پایان آهو می/ پایان ردپاهای گلگون و فرسخ سرخ/ پایان سفر

 (4111: همان) 

 دو بعدی بودن انسان4-3

ها و او در برگزیدن خوبی. این امر، در نگاه آتشی به جهان و در عملکرد او تأثیرگذار است. انسان موجودی است دو بعدی

 :ها دچار تردید استبدی

یا / فصل پاکِ بهار همیشه جوینده/ درنای ناماندگار مهاجر /شیم؟تا خود که با/ شک و ایمان در ورطه/ در واپسین لرزش جان

 (412،419: همان) ای هست؟بر پُرچرب سفره/ جا که لوشی و الشیهر/ ای دل به بوهای ناخوش سپردهباشه

محصول ... و 46«پرواز روح»، «ثقل جسم»تعبیراتی نظیر . تن انسان تجسمی از بعد مادی و روحش تمثل معنویت اوست

 .چنین برداشت عارفانه است

 :رود و امری نیست که به ظاهر مربوط شودو تیرگی قلب انسان را نشانه میۀ او معتقد است که سیا

بر او و پَرِ او قبای / جاکه درنای سرگشته، بختی که آورده ازبرف، این/ از این است/ نشیندنه در پر که در عمق جان میۀ سیا

 (413: همان) !تحکایت همین اس/ شودعزا می

 خالفت الهی 4-3
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او به دنیا آمده تا بار رسالتی عظیم را بر . داندخدا می شاعر خود را مخلوق برگزیده«  افتاده از نُک انگشتان خدا»در شعر 

 :به توان عظیمی دست یافته استۀ آفریده شده؛ اما با استمداد از نیروی ال( عدم): ای است که از هیچ ذره. دوش کشد

ام که به توان خدا نخستین قطره(/ های دو جسم معلق در فضانخستین لمسِ سبابه در لحظه/ )امنگشتان خدا افتادهنُک ا از

و بر / ها را به شانه بکشمتا کهکشان.../ تا کائنات را/ «هیچ»ژرفای ام که طغیان کرد از خمیر بینخستین ذره/ دریا شد/ که رسیدم

 41مدارهای مقدر بگذارم

 (4323/ 2همان، ج)

 تنهایی و خلوت 4-45

ها به قلمرو  این اندیشه وجود دارد که گستره« تنهایی» های متفاوتی به مسئلهفان، نگرشهای گوناگون از جمله عردر حوزه

ناپسند بوده  دهد که این امر گاه مورد ستایش و گاهنشان می-کالسیک و معاصرۀ دور–برداشت کلی از اشعار . شعرنیز راه یافته است

 :در شعر آتشی نیز روال به همین شکل است. است

 مدح تنهایی 4-45-4

تا انسان با خود خلوت نکند و از خود و تعلقات خود ». شودانسان با التزام به تنهایی است که از خود فانی و به حق باقی می

آتشی ( 444: 4944زاده، قوام، واعظ)« .تواند دریابدمیفانی نشود و به قول موالنا از وجود خویش خلوت نگزیند، حقایق عالی را ن

 :داندخلوتی را که در آن انسان به شناخت خویش دست یافته باشد، کافی می

 (466/ 4، ج4946آتشی، ) !خود همین خالی بی توفان، یا توفانی، ما را بس/ خود همین خلوت پر بودن از خویش

 ذم تنهایی 4-45-1

او انزوایی را که با اصل پویایی در تضاد است را . راه با دلمردگی است از نظر آتشی مورد انتقاد استهایی که همنشینیگوشه

 :کندبه شدت نفی می

و هیچ / اعتکاف آن یک به کنج صومعه/ پندار مانداین یک درون معبد / در چار راه خستگی از هم جدا شدند/ یاران ناموافق

 (241: همان) باال نکرد سر سوی منشور قاف/ انگاشتدروغ نمیسیمرغ را / با آن که هیچ یک،-/ یک

 عشق و عرفان 4-44

-عرفا عشق را در مسائل مهم جهان( 46: 4914 ،یثربی) ". عشق از عناصر عمده و اساسی بینش و حرکات عرفانی است "

دانند و وق حقیقی را ذات حضرت حق میها معشآن. 44دهندمورد توجه قرار می« رابطه با دیگران»بینی و سلوک خود از جمله در 

در این نگاه . دهنددانند، عشق را به سراسر هستی سرایت میاز آن جایی که به وحدت وجود معتقدند و ماسوا را مظاهر خداوند می

 (32،39: همان) .گیردعشق زمینی در راستای عشق آسمانی قرار می

. است و با چیستی انسان، جهان هستی و طبیعت پیوند اساسی دارد عشق در شعر آتشی از عمق و غنای خاصی برخوردار "

گذارد و رنگ های زمینی فراتر میعالوه بر آن، عشق مجازی در شعر او، پا از حد جلوه( 444: 4932فوالدی، مشهدی، نیکخواه، ) "

توان ، می43میت تفکر مردساالرانهشناختی این مسئله، نظیر حاکهای روانصرف نظر از زمینه. گیردو بوی خاصی به خویش می

شود و عاشقان ظاهری را الیق او به معنای واقعی عشق پی برده و بر همین اساس است که بین عشق و هوس تفاوت قائل می: گفت

 :داندنام عشق نمی
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با / اشان راغریزهۀ که جلو/ یا وصف جانورهایی/ هایی مبهمجز نام/ با آنکه باغ وحشی بود از عشاق/ شعر،/ اما/  «!شعر»:/ گفتند

 (944،943/ 4، ج4946آتشی، ) کرد از مادردی دوا نمی/ اندنام عشق نهاده یاوه

ای که مظاهر مدرنیسم، از جمله شهرنشینی رو به گسترش است و هر چیزی معنا و مفهوم حقیقی خود را از دست در دوره

از دیدگاه او، فقط عشق قادر به . وقعیت تنها عشق است که راهگشاست، در این م21داده؛ و حتی انسان تبدیل به دیو گشته است

 :های بشری استعامل بر پایی صلح و رهایی از رنجانجام امور ناشدنی و 

در / تیغ و تفنگ  و باروت را/ تواندو می/ تواند از کمر دیو تیغ باز کندکه می/ تنها عشق است/ گویممی/ و/ گویم عشق،می

گرم از اجاق / -های برومند مردبه جای سینه-/ های جانسوز راو شعله/ خشکی واگرداند سوز هیمهبه چرب/ انسانرهیاهوی جشن پ

 (413: همان) چوپانان برخیزاند

عشق پرداخت، نه این که ارزش آن را زیر پا گذاشت و در این عقیده با برهما همفکر  هآتشی معتقد است که باید به تجرب

 : است

 «بر»هشدار، پا / بشویۀ خواسوار اگر می......../ )./عشق «در»بگذار تا صعود کنیم / کلمات« از»بگذار تا فرود آئیم  /آری، اما

 (4234/ 2همان، ج) برهما گفت، ما هم گفتیم-/ عشق بگذار «در»/ عشق مگذار

وی . کند، تجلی پیدا می24رودیباخته که ایستاده به دیدار یار محالج در شعر او به عنوان مظهر عاشقی حقیقی و جان

 :های حقیر قدرت تحمل او را ندارندشخصیتی آزاد از قید زمین، و گوهر کمیابی است که انسان

 حجله/ جز آفتاب:/ ]شودگشوده میهای ستاره دریچه/ رود به دیدار یارو سواره که می/ هارود تاتار آسمانسواره به خواب می

 (341/ 4مان، جه)ای نیست زفافش را دایه

 :بیندتر میاو حقیقت خداوند را در وجود معشوق زمینی مکشوف

که درخت به / و بر زبان تو کالمی خواهم گذاشت/ یافت در چشمان زنیۀ مرا عریان خوا!/ برو خواب ببین:/ و خدا باز گفت

 (4943/ 2ج ،همان) های برقیدر عصر حکومت اره/ احترامت برخیزد

یدن به صبح و روشنایی، و اتحاد میان عاشق و معشوق و جاودانگی حاصل از آن یادآور فنا و بقای عشق مجازی عامل رس

 :عرفانی است

 خواندها میبه سوی پنجره/ سایه روشن از پس نرده /و سپیدی را/ چرخدکه سوی مشرق می/ های تو کلید صبح استدست

 (211/ 4همان، ج)

 (441: همان) تن و تب و آغوش بر قاعده/ کنداز جان هبوط می/ تیاق ماندن را، تنو اش/ میرد مرگمی/ در قائمه یگانگی

گردن نزدیکتر به »و تعبیراتی نظیر « هو»که در کلیت خوددارای فحوای غنایی است با کلماتی مانند  «مثل آهو–آ»شعر 

 :گیردست؛ رنگ و بوی عرفانی به خود میا( 46: 31/ق) «و نحن اقرب الیه من حبل الورید.. .»: شریفهۀ که یادآور آی« من

/ کند نگاه راوخیره می(/ رنگ/ )آیدبه رنگ شن درمی/ -منۀ ازچشم بادبرد/ توۀ مثل رمید-/ نادیده ماند/ وُ«رنگ»وقتی رمید 

:/ دورتر از... دور... و دور-/ تر به گردن مننزدیک/ -!تر از اورمنده–«آهو»و تو /  «هو»بی-/  «آ»مانی وو تو می/ غبار واپس مانده از او

 (4149،4144/ 2، ج4946آتشی، ) بهرام گور

 غم غربت معنوی 4-41

ای بازتاب یافته که از دیرباز تا کنون در اشعار شاعران مطرح بوده، در شعر آتشی به طور گسترده  22غم غربت یا نوستالژی

دلتنگی عارفانه، پویا،  "متفاوت است و ... ون عطار و مولوی وبا غم غربت عرفانی در آثار شاعرانی چ ،هر چند غم غربت او. است

وستالژی فرساینده و مطلوب نظر عارفان و همراه با شور و شوق و نوعی شادی در بطن آن است در حالی که غم حاصل از ن

دارد که جستجوی  قیاس وجودهایی هم در این اما همانندی( 461: 4941،عالی عباس آباد) ".. .روح و نوعی بیماری است آزاردهنده

این دلگیری . گیردنوستالژی در شعر آتشی بیشتر به سبب ظهور مدرنیته و تقابل آن با سنت، شکل می. هاستآن معنویت از جمله

ۀ ن راعدالتی، نامردمی و تجاوز به حقوق دیگری را در آجهانی که بی". دهدسوق می کودکی و روستایی دوران فاضله را به مدینهاو 

 (463: 4934 ،صفری و موسوی ،سالیی) ". نیست، جهانی که خواست واقعی و حقیقی خداست
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شهر  های چراغانی شدهاو از میدان. دکنبازگشت به وطن مألوف را آرزو می ،آتشی دل آزرده و رنجیده خاطر از غوغای شهر "

و بدین ترتیب آرزوی بازگشت به بهشت گمشده را ( 464: همان) ". خواهدهای روشنی از جنس سیب میبه تنگ آمده و چراغ

 . شودیادآور می

 19مسخ 4-49

 از نوعی نگرش شاعرانه.. .خصوصاً شعر نو راه یافته است ،زایش به شعر فارسی و چرخه 24تأثیری که از تئوری تناسخ "

 ". اساطیری و بعد روحانی و معنوی برخوردار است

 ( 44: 4941زمردی، ) 

-اشاره دارد که در آن انسان در کالبدی حیوانی به زندگی خود ادامه می« مسخ»شاعر به اعتقاد  23«گره گور سامسا»در شعر 

ی که هست کند که در همان حالتتوصیه می تکامل روحانی، به گرگور و قضیه 26او با در نظر داشتن مراتب وجودی آفرینش. دهد

 :تر تنزل نکندپست باقی بماند و به مرتبه

که در / یافتۀ تر از خود خوادار زشتصدها هزار الک/ چون روزگاری اگر چشم باز کنی!/ از الک خود برون نیائی گره گور

 (4242/ 2، ج4946آتشی، ) اندهای زرین به آئین نشستهدر الک/ خود را د دوبارهتول/ ضیافت پر غوغائی

 تقابل فلسفه با اشراق و رؤیا 4-41

معرفت عرفانی، معرفتی است  ". آیدتی مبتنی بر شهود است و از طریق قیاسات عقلی به دست نمیمعرفت عرفانی معرف

ترتیب  علوم حاصل از برهان و نتیجه)می شهودی و حقیقی که در باطن ذات عالم مستقر شده است و عرض زایل چون علوم رس»

ای را فراهم کرده تا در متون عرفانی همواره شاهد زمینه این امر( 223: 4914یثربی، ) " «.باشدمقدمات و تنظیم قیاسات نمی

 .های مدام بر علوم عقلی از جمله فلسفه باشیمجدال میان عشق و عقل و تاختن

های عرفانی است؛ عالم رؤیا، عالم دریافت. کندآتشی ضمن رد فلسفه و پذیرش اشراق، به رویارویی فلسفه و رؤیا هم اشاره می

 :  از چنین درکی عاجز استدر حالی که فلسفه 

آید به هیچ و بند نمی/ )قرن خونریزی شدید فلسفه../ ./در زهر تابناک شب/ و انحالل روز/ قرن اعالم مرگ شب از ویروس روز

 21(4414،4412/ 2، ج4946آتشی، ) (خون از دماغ اشراق/ تدبیر

و / امها را از آن زدودهکه من تمامی پلشتی/ هاستتترین حقیقزیرا رؤیای تو راست/ فقط خواب ببین:/ و خدا دوباره گفت

 های خود را کشتندچرا که خواب/ ترینان درگاه منندملعون/ ها را کشتندها که بدایتآن و همه-/ افالطون و ارسطو

 (444/ 4همان، ج: ک.و ر 4943: همان)

 نوع عرفان آتشی-1

گانه گرفتار شناخت او، میان احساسی دوۀ قادی راسخ دارد اما در حوزمنوچهر آتشی به استناد اشعارش، به وجود خداوند اعت

 :احساس شناخت و عدم شناخت. است

/ 2همان، ج) خالف بوسینا–دانمتبینمت ونمیمی/ خالف بوسعید–بینمت دانمت و نمیمی/ شناسمتشناسمت و نمیمی

4433) 

 :داندپذیر میرا تنها از طریق تأمل در طبیعت امکان« خدا»ه پردازد و و راه رسیدن باو در طبیعت به جستجوی خداوند می

مفقودی که تُف شده از کام ۀ در فلس سرخ ما/ یا/ بردکه متاع ممنوع می/ ای اکنون؟ بر تَفَر قایقیچه بدانم کجا نشسته

 (همان)در صدفی نبسته، اوفتاده پیش پای خرسنگی تاریک / ای؟کوسه

عبور دو / و حسرت گل سرخ/ غیر از حیرت مرغ به دیدن گل سرخ/ توانی داد از این گردابمی عبور/ معنا را با کدام قایق

 (4164/ 2ج: 4946آتشی، )جوان را؟ ۀ دلداد
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تواند او تر است، بیشتر میها نمایانزشتی هایی که جلوهنیست و در موقعیت رسد نشانی از خداوی در جاهایی که به نظر می 

 :را احساس کند

 (همان جاها... ها وها و سردابدر دخمه/ )جا که نیستی احساست توانم کردآن/ تنها/ اما/ -مثل هوا، مثالً-/ و نیستی هستی

 (4433،4211: همان)

 (4211: همان) (پیغمبر نوهۀ تا گردنِ برید/ شکاراتریجوشن یزید اما آ–در نخوت شراب ) 

اش بیشتر بر او جلوه شود و به خاطر نبود ظاهریهر انسانی بر او آشکار میآتشی بر این باور است که خداوند به اندازه عطش 

 :شودگر می

 کندکه بودنت را برابر اوهامم عریان می/ انگار این نبودن توست/ هلیفقط به دانش عطش گردن می/ مثل سراب و آب

 (همان)

 :دد استهای رسیدن به خداوند متعدارد که راهاعالم می ،او هم نوا با برهما

 (4231/ 2ج: 4946آتشی، ) ...برهما گفت-/ اهلل، آدم و عشق خواهیم داشت/ ها«تمامی»به تعداد تمامیِ این /گاه ماآن

های خاص خالصه در دنیای کنونی ما حقایق را در مرزبندی. ها از میان برودشود که واسطهاز نظر او زمانی حقیقت آشکار می

اند شاعر معتقد است تصویری که موالنا و حافظ در اشعار خود از خدا به دست داده .گنجدود نمیایم؛ حال آنکه خدا در حدکرده

 :24آیداز زبان او به سخن درمیۀ تر است و گاحقیقی است و خدا از رگ گردن به انسان نزدیک

/ یابیمو زمانی خطای خود را درمی/ !راست!/ چپ!/ پائین!/ باال/ ایمتنها خطای ما این است که به آسمان، مرزهای دروغین داده

یک  عضالت لرزان چهره با و/ های ما بیدار شودکه ناگهان خدای گمشده در رگ/ رو در روی خود ببینیم -واریآینه–که آسمان را 

/ های تسترگروبروی تو و در / جستیچه را میوآن/ دیدی که نه مولوی دروغ گفت نه حافظ!/ دیدی:/ پوزخندی به ما بزند/ دیوانه

 (4944: همان) !و از دهان تو به زبان آمده است

 :تردید نمود و در پی کشف وقایع امور برآمد( ظاهری)ها و حقایق وی معتقد است که باید در بسیاری از شنیده

 (4344: همان) دیدۀ روزی خوا/ فقط برادر بودا بود، سایه نشین وهم/ هم23«بُ»زیردرخت

های عرفانی مطرح در شعر معاصر فارسی،  افکار عرفانی شرق و غرب تلف زرتشتی، اسالمی، اندیشههای مخآتشی با عرفان

 . بینی خاصی دست یافته استها از صافی ذهن، به جهانآشنایی دارد و با عبور دادن این اندیشه

 گیرینتیجه

انسانی از  ختلف مربوط به انسان و دنیایساز و مطلع معاصر است که موضوعات و مضامین ممنوچهر آتشی از شاعران جریان

از این . آشناست... های مختلف زرتشتی، اسالمی، بودایی و هندی، غربی واو با عرفان. شعرش راه یافته است جمله عرفان به گستره

نزوای عارفانه، دو بعدی اعتقاد به اهورا و منجی زرتشتی، پیوند عرفان و طبیعت، سیر و سلوک، ا: ها، از جملهرو، مسائل مطرح در آن

وی عرفان شرق را بر تمامی . یابددر شعرش انعکاس می... بودن انسان، خالفت الهی، مسخ و تناسخ، عشق، تقابل فلسفه با اشراق و

 عالوه بر آن او دارای. ولی با تفکرات عرفان غرب چندان موافق نیست. داندها رجحان داده و آن را عامل رستگاری بشر میعرفان

معنویتی حاکم به تعریف جدیدی از عرفان دست بینی خاص خود است و به اقتضای نگاه شاعرانه و به تبع گریز از شهر و بیجهان

او عارف . اما در کیف و کم شناخت خدا دچار تردید است. آتشی به وجود خداوند ایمان دارد و معتقد به درک شهودی است. یابدمی

  .های جهان داردمعرفت شناسانه به امور و پدیدهۀ نگا به معنی خاص کلمه نیست اما

 هانوشتپی

و  233،261، 231، 234، 96/ 4ج: 4946آتشی، : ک.مندی به آیین زرتشتی ربرای مشاهده مصادیق عالقه .4

 4446،4441، 4469/ 2همان، ج

 4441،4444 /2و همان، ج 413،444، 491/ 4، ج4946آتشی، : ک.برای مصادیق اهورا و منجی زرتشتی ر .2
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، 244، 294، 244، 33،36، 43، 49/ 4ج: 4946آتشی، : ک.گریزی و دلبستگی به زندگی ربرای مصادیق مرگ .9

 ...و4949،4944/ 2و همان، ج 144، 431، 939،934، 264،263

 443، 32/ 4ج: 4946آتشی، : ک.درباره عجین بودن مرگ و زندگی ر .4

دو بعدی بودن : همین نوشتار: ک.و ن 464،462، 441،444 ،294/ 4ج: 4946آتشی، : ک.برای مصادیق دیگر ر .3

 انسان

 43-49: 4943رسمی، : ک.از جایگاه و ارزش درخت در باورهای آیینی کهن و متون دینی و عرفانی رۀ برای آگا .6

 641، 916، 34/ 4ج: 4946آتشی، : ک.و برای مصادیق معانی نمادین درخت در شعر آتشی ر

مردم از حیوانی و آدم شدم ؛ پس چه ترسم کی ز / م ؛ وز نما مردم به حیوان بر زدم از جمادی مُردم و نامی شد .1

 (493: 4913مولوی، )مردن کم شدم 

 926،931: 4943سپهری، : ک.درباره تفاهم میان انسان و طبیعت ر .4

، 443،446، 914،912، 461، 43/ 4ج: 4946آتشی، : ک.پیوندی با طبیعت و نگاه عرفانی به آن ردرباره هم .3

 4213،4333/ 2و همان، ج 341،344، 321، 343، 344، 314، 444، 421، 414، 166، 631،634، 624،623

 616، 346/ 4ج: 4946آتشی، : ک.برای مشاهده مصادیق نفی ارتباط عرفانی با طبیعت ر .41

 213: 4914مختاری، : ک.آتشی ر ذهنیت شاعرانه درباره .44

ۀ باباچا. ان مقصود دیگری به کار رفته، وام گرفته شده استکه در بیۀ این مطلب از کالم علی باباچا .42

گفته است که عشق به طبیعت چنان در شعر آتشی نیرومند است که او را از استشعار به عرفان زمینی حاصل از فراق 

: ک.ر دلبستگی ناشی از نگاه شاعرانه به طبیعت همچنین درباره( 914،913: 4911، بابا چاهی. )معشوق بازداشته است

  4344/ 2و همان، ج 361،364/ 4ج: 4946آتشی، 

، 4392، 4436-4439/ 2ج: 4946آتشی، : ک.در باب از بین رفتن معنویت و پناه بردن به طبیعت ر .49

4143 ،4496 ،4323،4391 

حافظ شیرازی، )میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست؛ تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز  .44

4911 :244) 

، 414، 431،434، 16/ 4ج: 4946آتشی، : ک.طبیعت و شاعر در مسیر سلوک رۀ ه همرادر زمین .43

442،449 ،211 ،913 

 939،464، 294/ 4ج: 4946آتشی، : ک.برای مشاهده مصادیق ثقل جسم و پرواز روح ر .46

منها  انا عرضنا االمانه علی السموات و االرض و الجبال فأبین ان یحملنها و اشفقن: شریفه اشاره به آیه .41

  493،494/ 4ج: 4946آتشی، : ک.بار امانت رۀ همچنین دربار( 12: 99/احزاب)و حملها االنسان انه کان ظلوما جهوال 

یثربی، )عشق در عرفان با مسائلی چون آفرینش جهان، بازگشت و معاد و پرستش نیز در ارتباط است  .44

4914 :41-39) 

 411: 4934محمد و ربابه قصابان شیروان،  ریحانی،: ک.برای اطالعات بیشتر در این زمینه ر .43

 (433: 4949مولوی، )دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر ؛ کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست  .21

دانستند که به او عشق را در بهشت مخصوص کسانی می« دیدار خدا»کسانی چون ابن عطاء و حالج  .24

 (446: 4941دهقانی، )ورزند می

ا حسرت و آرزوی بازگشت به ی غم غربت و احساس دلتنگی است که معموالً بنوستالژی به معن " .22

 (446: 4934سالیی، شهربانو، جهانگیر صفری،  سیدکاظم موسوی، ) ". دلخواه و مطلوب همراه است گذشته

 .رونددیگر به کار میبا وجود تفاوت معنایی، گاه در جایگاه هم «فسخ»، «نسخ»، «مسخ»کلماتی نظیر  .29

کند و روح انسان به هنگام مرگ، یک سلسله توالد را سپری می": ان به تناسخ بر این باورند کهمعتقد .24

البته انتقال ارواح از . نهایت ممکن است تداوم یابدشود و این چرخه تا بیبه صورت متوالی از عالمی به عالم دیگر منقل می
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قالب نباتات و درختان و زمانی به شکل حیوانات و جانوران  درۀ مثالً گا... جسمی به جسم دیگر لزوماً در یک سطح نیست

 (41: 4944رنجبران، ) ". نمودار شود

 .شودکافکاست که تبدیل به حشره می« مسخ»نام شخصیت داستان  .23

مراتب وجودی آفرینش در سنت شعری فارسی که برگرفته از تفکرات حکمای قدیم ایران و هند و  .26

که به ( 23،94: 4941زمردی، . )«انسان»و « حیوان»، «نبات»، «جماد»مراتب : ند ازهای بزرگ شرقی است عبارتتمدن

 .ترتیب، گذر از هر یک از این مراحل به مرحله دیگر به معنی رسیدن به تکامل روحانی است

  4313، 4943/  2و همان، ج 343، 144/ 4ج: 4946آتشی، : ک.برای مصادیق تقابل فلسفه و اشراق ر .21

ء احب الیّ مما افترضت علیه و انه لیتقرب الیّ بالنافله ما یتقرب الی عبادی بشی: و جلقال اهلل عز  .24

حتی اَحببته کنت اذا سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها ان دعانی 

 (94: 4941زاده، قربان. )اجبته و ان سالنی اعطیته

 Budhۀ از ریش "است، ( Bodhi)ب که به سیاق سخن آتشی همان درخت بُدی درخت بُ یا بائوبا .23

 (441: 4911عماد، ) ". شدگی و برترین معرفت استبه معنای بیداری، روشن

 منابع

 قرآن کریم -

 .نگاه: ج، چ اول، تهران2، مجموعه اشعار(. 4946. )آتشی، منوچهر .4

 .نارنج: جا، ج اول، چ اول، بینتقادی شعر امروز ایرانبررسی ا: های منفردگزاره(. 4911. )بابا چاهی، علی .2

 .ثالث: ، چ اول، تهرانزندگی و شعر منوچهر آتشی: پلنگ دره دیزاِشکن(. 4914. )تمیمی، فرخ .9

، از روی نسخه غنی و قزوینی، چ اول، دیوان حافظ شیرازی(. 4911. )الدین محمدحافظ شیرازی، خواجه شمس .4

 .انتشارات نغمه: تهران

: ، چ اول، تهرانبررسی تحول مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران: عاشقیۀ وسوس(. 4941. )انی، محمددهق .3

 .جوانه رشد

زبان و ادب فارسی ، «پیوندی درخت و اشراق و بازتاب آن در شعر سهراب سپهریهم»(. 4943. )رسمی، سکینه .6
 .63-49: ، صص221شماره مسلسل ، 39، سال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریزۀ نشری

های عرفان –های وارداتی، اکنکار نقد و بررسی عرفان: های التقاطیعرفان -اکنکار (. 4944. )رنجبران، داوود .1
 (.سات)ساحل اندیشه تهران : ، چ اول، تهرانالتقاطی

در ( دوری از معشوق)های نوستالژیک بررسی یکی از مؤلفه»(. 4934. )ریحانی، محمد، قصابان شیروان، ربابه .4

های خارجی، دانشکده ادبیات و زبان –فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی ، «برخی از اشعار منوچهر آتشی
 .416-43: ، صص41، سال چهارم، شماره دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

 .وّارز: ، چ اول، تهراندر شعر فارسیۀ نمادها و رمزهای گیا(. 4941. )زمردی، حمیرا .3

ها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای مرگ رنگ، زندگی خواب)هشت کتاب (. 4943. )سپهری، سهراب .41
 .طهوری: ، چ پنجم، تهران(ما نگاه ،پای آب، مسافر، حجم سبز، ما هیچ

، پایان نامه کارشناسی ارشد شعری منوچهر آتشیۀ بررسی زبان و اندیش(. 4931. )سالیی، شهربانو .44

 .یات فارسی، ایران، دانشگاه شهر کرد، دانشکده ادبیات و علوم انسانیرشته زبان و ادب

، «غم غربت در اشعار منوچهر آتشی»، (4934. )سالیی، شهربانو، صفری، جهانگیر، موسوی، سیدکاظم .42

 .466-443: ، سال دهم، شماره نوزدهم، صصادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستانۀ پژوهشنام
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بررسی و تحلیل جایگاه سفر آفاقی در متون »(. 4931. )ی فرد، سیدعلی اصغرطاهری، فاطمه، میرباقر .49

، شماره پیاپی 6جدا، شماره  ، دورهسابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران مجله: ادب فارسی مجله، «عرفانی

 .12-31: ، صص439

، سال پژوهشی گوهر گویا-علمی نشریه، «غم غربت در شعر معاصر»(. 4941. )عالی عباس آباد، یوسف .44

 .441-433: ، صص6دوم، شماره 

 .فرهنگستان یادواره: ، چ اول، تهرانسهراب سپهری و بودا(. 4911. )عماد، حجت .43

رویکردی به مدرنیته در شعر »(. 4932. )فوالدی، یعقوب، مشهدی، محمدامیر، نیکخواه، خلیل .46
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 تأثیرپذیری اهلی شیرازی از قرآن کریم
 طارق یاراحمدی

  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان عربی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 منصور اسماعیلی

  نربیت مدرس تهرادانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان عربی دانشگاه ت

 چکیده

مسلمانان ایرانی بتوانند با  ورود اسالم به ایران تأثیر زیادی در گسترش وشکوفایی زبان عربی دراین سرزمین داشته تا

پس جای هیچ تعجبی نیست که در آثار شعرا  است آشناشده و حقایق آن را دریابند،ۀ قرآن کریم که سرچشمه جوشان ال

چهارصد سال شاعران و ادیبان ایرانی به  در طول بیش از یکصدهزار و. ی فراوانی از قرآن کریم ظاهر شودوادیبان ایرانی نمودها

خود در دل مخاطبان از قرآن کریم بهره جسته  تأثیرگذاری بیشتر آثار های خود ووناگون از جمله نشان دادن تواناییاغراض گ

غیره  اقتباس و ،مضمون آن به صورت تلمیح، تضمین ترکیبات و واژگان، ات،با آوردن آی خود از آن الهام گرفته و درخلق آثار و

 را ها پیش از این منبع غنی خودها از قرنای دیار فارس همانند سایر ایرانیشعر. اندتر نمودههجاودان و اشعارخود آن را زیباتر در

کامل و شامل از قرآن توجه به شناخت  نی است که بااهلی  شیرازی یکی از شاعرا. اندحروم نساخته و از آن استمداد گرفتهم

 -با روش توصیفی این مقاله برآنیم تا در ما. های مختلف در جاجای دیوان خود از قرآن کریم بهره جسته استکریم به شیوه

حاکی از آن است تایج ای از نپاره .این دیوان بپردازیم قرآن کریم در تأثیرپذیری وی از تحلیلی به بررسی دیوان اهلی شیرازی و

 .در دیوان خود بهره برده است. اقتباس از قرآن کریم به شیوه تلمیح و های گوناگون و بیشترکه این شاعر به شیوه

 تلمیح، اقتباس قرآن کریم، اهلی شیرازی، تأثیرپذیری از قرآن، :هاکلیدواژه

 :مقدمه

های آموزه ادیبان با توجه به آن که قرآن و ه شعرا وموهبتی جاودانه و در دسترس است ک قرآن کریم منبعی غنی و

نیست  زمان خاصی نبوده و یا قرآن کریم مختص دوره و .اندبدان پناه برده در آثار خود است،دینی جزء ثابت از زندگی آنان 

به  سوی دیگر، بالغی از عنوان کتاب زندگی و شریعت از یک طرف و کتاب ادبی وارزشمندی است که به بلکه منبع بزرگ و

ساری بوده  و ادیبان جاری و (شعرا) منثور بر سر زبان دست ما رسیده است که همواره آیات آن به هنگام خلق آثار منظوم و

گمشده خود های دور ویژه شعرای دیار فارس از گذشتههتوان گفت که شاعران ادب فارسی و ببه همین دلیل می (.نوافعه) .است

 اختالف در نحوه بیان الهام شعری، علیرغم تفاوت و اند تا بتوانند احساسات درونی خود را تعبیر نموده وفتهرا در قرآن کریم یا

 عناصر،براین اساس تجلی حضور  .اندد و احساس ضرورت از آن بهره بردهاکثریت قریب به اتفاق آنها به اقتضای توانایی خو

دارد،بدین معنا  شعر و ادب فارسی قدمتی به دیرینگی زبان و ادبیات فارسی های دین اسالم درآموزه کالم آنها و ها،شخصیت

ترین ابیات به جا مانده از فردوسی و رودکی و شهید بلخی و ناصر خسرو و حدیث با قدیمی های تأثیر قرآن وکه نخستین نمونه

 .دیگران همراه بوده است حافظ و

اثبات چیره  قداست بخشی به آثار خود و های دینی وآموزه الیم وتع بیان احکام و گو جهت انتقال وشعرای پارسی

غنای اثر  بر تر بر مخاطب،خود قرار داده تا افزون بر تأثیرگذاری عمیقبخش اشعار های قرآن را زینتاندیشه دستیشان آیات و

 (.46:4914حلبی) خود بیفزاید

خود به طرق گوناگون استفاده زیادی نموده و از این منبع یکی از شعرای دیار فارس که از آیات قرآن کریم در دیوان 

در این مقاله ضمن . باشدتواند برخاسته از درک و خردو علم میاهلی شیرازی است که این تأثیرپذیری می مهم تأثیر پذیرفته،

لفظی  مون و یا شکل واشعاری از دیوان اهلی شیرازی که در مض...( حل و تضمین، تلمیح، اقتباس؛) های ادبیآرایهتشریح 

 .اند بیان خواهیم نمودآراسته به کالم خداوند گشته
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 : روش پژوهش

بدین صورت که پس از . گیردای انجام میی است و براساس مطالعات کتابخانهپژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیل

 .نماییمخراج و آن را بررسی میاست از قرآن کریم سروده، آن دسته از ابیاتی که وی متأثر بررسی کامل دیوان اهلی،

 :سؤال پژوهش

ای از قرآن کریم تأثیر پذیرفته ی در دیوان خود بیشتر از چه شیوهسؤال اصلی این پژوهش این است که اهلی شیراز

 است؟

 :پیشینه پژوهش

ادامه به ذکر های نسبتاً زیادی در خصوص اهلی شیرازی و اشعار وی به رشته تحریر درآمده است که در تاکنون پژوهش

پذیری وی در دیوان خود از قرآن کریم در خصوص تأثیر کنون پژوهشیاما حسب اطالع نگارنده تا آن خواهیم پرداخت،

نامه یرازی که عمده آنها به صورت پایانهای صورت گرفته در خصوص اشعار اهلی شاما پژوهش. ژوهشی صورت نگرفته استپ

 :باشدند به ترتیب زمانی به شرح زیر میهست

یرازی در زمینه انواع شعر، بررسی سبک شاعری اهلی ش: تحت عنوان(4944)نامه کارشناسی ارشد صمدبین پایان -4

  .ل، اشعار ذوبحرین و ذوقافیتین، قصاید مصنوع و اوزان عرضی و صور خیاعهای مصنومثنوی

این پژوهش در دو بخش و پانزده  ،طرح پژوهش، درخصوص استهدف پژوهش بررسی سبک شعری اهلی شیرازی 

دبی و های ااشعار وی و بخش دوم فنون و آرایشگفتار تنظیم گردیده است، بخش اول شامل زندگی شاعر و سپس بررسی 

قی است که اهلی شیرازی از شعرای سبک عرا، نویسنده درپایان نتیجه گرفته که باشد نتیجه کلیصور خیال در دیوان شاعر می

ی مشتمل بر عزلیات، قصاید، دیوان و. در قصیده به انوری، کمال اسماعیل، خاقانی و در غزل به جامی و حافظ نظر داشته است

بند، توجیح بند، مخمس، مستزاد، قطعات، رباعیات، تواریخ، معمیات، مثنوی شمع و پروانه، مثنوی سحر حالل و قصاید ترکیب

 .مصنوع می باشد

 غزلیات اهلی شیرازی فرهنگ تشبیهات در» تحت عنوان( 4941)مه کارشناسی ارشد عطارانپایان نا -2

 مشبه و وجه شبه در دیوان اهلی شیرازی، ویژگی طرفین تشبیه و ارکان آنها، این پژوهش ضمن بررسی انواع تشبیه، در

-ها رسم شدهبه صورت نمودار نیز این آیتم ایتنه در اند ومرتب شده ادات تشبیه به صورت فرهنگ الفبایی تدوین و مشبه به و

 .بخش نتایج آمده است بسامد انواع تشبیهات در اند و

 ،«بررسی و توصیف حوادث کربال در اشعار اهلی شیرازی» تحت عنوان(4944)پژوهش نبی لو -9

پذیری شاعر از تأثیر :پایان به نتایجی رسیده از جمله این پژوهش بر مبنای بررسی اشعار کربالی شاعر شکل گرفته و در

گیری از اجرام آسمانی و توصیف شاعر از آنها و بهره تأثیر حوادث کربال بر عالم و های از این وقایع،ترسیم گوشه حوادث کربال،

 در شعر اهلی های ادبی که با محوریت کربالآرایه منفی واقعه کربال، های مثبت وها به شخصتدر این توصیف ... طبیعت و

 .پرداخته شده است اند،پدیده آمدهشیرازی 

 «شرح احوال و نقد دیوان اهلی شیرازی»تحت عنوان(4933)پایان نامه کارشناسی ارشد کارگر -4

آشنایی با اهلی شیرازی و آثار و تآلیفات او وبررسی  :توان به شرح زیر خالصه کردحورهای اساسی در این تحقیق را میم

های شعری اهلی و بررسی برخی از ویژگیحیات وی در ادامه نگارنده به بررسی سبک و ادبی دوره  فرهنگی، اوضاع سیاسی،

سبکی وی پرداخته است، فراتر از همه اینها نگارنده در ادامه به شرح واژگان و ترکیبات دشوار غزلیات و قصاید اهلی شیرازی 

file://پایان
file://پایان
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کامل شرح داده است و در نهایت معایب تنها دیوان  ابیات دشواری از و غزلیات و قاصاید شاعر مورد نظر را به صورت پرداخته و

 .چاپی شاعر شناسایی شده و برای رفع آن معایب، راهکارهای ارائه شده است

 «شیرازی اهلی غزلیات در صورخیال»: تحت عنوان( 4934)پایان نامه کارشناسی ارشد قنبریان -3

 بسامد که صورخیالی منظور بدین .است پرداخته شاعر این اشعیار در تصویرپردازی هایشیوه بررسی این پژوهش به

 بررسی جداگانه فصول در و شده استخراج شاعر این از غزل سیصد بین از کنایه و استعاره ،تشبیه ،مجاز یعنی ؛دارند بیشتری

 شعرپردازی ۀشیو و شیرازی اهلی حال شرح از مختصری دوّم فصل و تیموری ۀدور سبک بررسی شامل اوّل فصل .اندشده

 بررسی جداگانه فصل چهار در آن به مربوط هاینمونه و گذشت آن ذکر که بیانی صنایع از هریک بعدی هایفصل در اوست،

 از شواهدی همراه به آن فروعات سپس مذکوربیان، صورخیال از هریک درباره کوتاه شرحی نخست که صورت بدین .شد

 بود صورت بدین کار شیوه .گردید بیان حاصل نتایج هم پایانی بخش رد گرفته است و قرار بررسی مورد مذکور شاعر غزلیّات

 و مجاز ،استعاره ،تشبیه بیانی صور سپس .گردید انتخاب (پنج عدد هایمضرب صورت به) مذکور شاعر از غزل صدسی ابتدا که

 که آمد دست به برگزیده ابیات کلّ در شعری تصاویر این از کلّی بسامدی آخر در و .شد استخراج برداریفیش روش به کنایه

 به توجّه با.شد داده نشان (ایدایره) نمودار و جدول روی بر ،جداگانه صورت به فصل هر پایانی بخش در آنها درصدهای و تعداد

 این به توجه با که آمد دست به آماری شاعر این اشعار در شده ذکر خیال صور از هریک از ،شده ارائه نمودارهای و هاجدول

 را شاعر این (هایغزل) شعر در انگیزی خیال ایجاد در شده یاد بیانی صور از کدام هر از گیریبهره میزان  توانمی آمار

 .نمود مشخص

نهایت  تیموری  در عصر سبکی تحوالت در شیرازی اهلی جایگاه: به نام( 4932)پایان نامه کارشناسی ارشدحسینی -6

. هستند متفاوت خود از بعد هایدوره شاعران با جهاتی از تیموری عصر شاعران کلی طورپژوهشگر نتیجه گرفته که به

 شعر، زبان دوره این در. نبود خود دوره در رایج زبان آنها، زبان و کردمی استفاده قدما بیان از هنوز دوره این گویندگان

 به خاطرنشان کرده که وی با یرازیش اهلی درخصوص نداشته است، ارتباطی هیچ عصر روزمره زبان با و شده ایکلیشه

 وذوقافیتین، ذوبحرین هایمثنوی ساختن قصیده، یک ابیات تمام در کلمات از بعضی التزام دشوار، هایردیف بردن کار

 از انحراف ایجاد باعث نوعی به شعر در فارسی زبان با عربی مشکل ترکیبات آمیختن و ادبی متعدد صنایع به پایبندی

 مانند شاعری وجود تأثیر میزان تعیین بر سعی پژوهش این در. شده است عراقی سبک یعنی پیشین سبک معیارهای

 .است عراقی سبک به او وفاداری میزان تعیین همچنین و هندی سبک به عراقی سبک از سبکی، تغییر در شیرازی اهلی

 دیوان اهلی غزلیات در ناریک و بیرونی موسیقی بررسی»: تحت عنوان(4939)نامه کارشناسی ارشد بزیپایان -1

 « شیرازی

 تنظیم فصل سه در رساله این .است شیرازی اهلی غزلیّات بیرونی و کناری موسیقی بررسی پژوهش این اصلی رسالت

 شعر موسیقی محتوا، و شکل عروض، وزن، شعر، مورد در معاصران و پیشینیان تعاریف و کلیِات بیان به اول فصل .است گردیده

-می است شعر موسیقی جنبه مهترین که عروض و بیرونی موسیقی به دوم فصل .پردازدمی شیرازی اهلی رفیمع و غزل و

 کوتاه، اوزان خیزابی، و جویباری اوزان و شیرازی اهلی غزلیّات در استفاده مورد بحرهای و اوزان انواع فصل این در. پردازد

 در آن اهمّیت و ردیف قافیه، .پردازدمی کناری موسیقی به ومس فصل .است شده گرفته قرار بررسی مورد بلند و متوسط

 ردیف انواع و دار ردیف شعرهای تعداد ردیف مبحث در و قافیه هجاهای انواع و قافیه عیوب بدیعی، قافیه و شعر موسیقی

 انواع قافیه، هجاهای طرح مختلف، اوزان بحور، انواع از استفاده بسامد نمودارهای و ها جدول پایان، در واست  شده بررسی

 .است شده آورده.. .و ردیف

 :به زندگی وآثاراهلی شیرازیة نگا
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ق .ه 434در حدود سال  محمد بن یوسف اهلی شیرازی یکی از شاعران نامی قرن نهم ونیمه اول قرن دهم هجری است،

 مده است ولی در تمام اشعارش ازدر خصوص نام وی فقط بر روی سنگ نوشته قبرش نام محمد آ. در شیراز به دنیا آمده است

اهلی مقابل وحشی و به  خود به نام اهلی تعبیر نموده است اما در خصوص این تخلص در مقدمه دیوانش آمده است که احتماأل

آرامگاه شاعر در کنار خواجه  (.4زمانی ص) اهل بیت پیامبر اکرماهلی یعنی منسوب به اهل اهلل و  مأنوس باشد و معنی رام و

 .ظ شیرازی قرار گرفته استحاف

 :اثر به شرح زیر بر جا گذاشته است42در خصوص آثار اهلی عقیده بر این است که وی

رساله عروض و -3رباعیات گنجفه-4دیوان شعر-9ترجمه مواهب الشریعۀ به فارسی-2تحفۀ السطان فی مناقب النعمان-4

مجمع -44سرالحقیقۀ-41مصنوعۀ در مدح امیر علیشیرقصاید -3مثنوی سحرحالل-4زبدۀ االخالق-1رساله معما-6 قافیه

مجمع البحرین و رساله مهما در  اثر چهار اثر تحفۀ السلطان،شرح مواهب، 42مخزن المعانی که از مجموع این-42البحرین

اهلی از پیروان مذهب شیعه بوده که در زمان شاه  .ترین اثر وی مثنوی سحر حالل استمعروف (42:همان)دسترس نیست

وی بخشی از عمر خود را در شیراز و بخش دیگر را در هرات . خاندان او سروده است سماعیل صفوی اشعار در مدح پیامبر وا

های شعری تبحر داشته و در دیوان او اهلی در سرودن انواع قالب .گذرانده و زندگی خود را در فقر و تنگدستی به سر برده است

 .توان یافتاعیات، مخمس، مستزاد و معمیات را میرب مقطعات، ترجیع، های ترکیب بند،قالب ،عالوه بر غزل

یک رباعی است که همه آنها  و این دیوان شامل چند مجموعه از رباعیات است که شامل یکصد :در خصوص دیوان اهلی

اعیات گنجفه و به مجموعه دیگر از رباعیات وی شامل رب .نیز معروف است« ساقی نامه» به خطاب به ساقی و به همین خاطر

مجموعه دیگر رباعیات عادی و متداول است که تعداد  .مناسبت عملی که هریک از آنها در این بازی دارند سروده شده است

قصاید بسیاری سروده که بعضی از آنها در ذکر مناقب پیامبر و امامان و مرثیه  .رباعی است 696آنها در نسخه چاپی دیوان وی

غزلیات وی نیز زیاد و  .وزیران و بزرگان زمان اوست حکمت است و بقیه در مدح پادشاهان، و نیز توحید وبرای شهیدان کربال 

 .بیت است44193دیوان اهلی بجز سه قصیده مصنوعش بالغ بر .غزل است4414بالغ بر

 :بخش تطبیقی

 بر دیگری آتش  آن با و رندبگی را آتش از ای پاره چنانچه است،-گرفتن فروغ و نور پرتو-معنی به درلغت :اقتباس

 در و گویند اقتباس را دیگری از یکی ادب، و هنر علم، گرفتن فرا .کنند روشن را دیگری چراغ چراغی، شعله از یا افروزند،

 باشد معلوم که آورند نظم در چنان و بگیرند را معروفی بیت یا مجید اهلل کالم از آیتی یا حدیثی که است آن ادب اهل اصطالح

 (.949:4944همائی) انتحال و سرقت نه است، اقتباس قصد

 :ها و ترکیبات مهم و کلیدی اقتباس واژه

 :چنین آمده است 123صفحه921رباعی شماره در بخش رباعیات دیوان اهلی و در

 درأحسن تقویم سزاواربودیار بود               کسی   عشق  به  که  آدم 

 .دراسفل سافلین گرفتاربود        هرگه که به شهوت آید زعشق نرو       

 :باشدمی« التین»آیه کریمه زیر از سوره مبارکه  اسفل سافلین اقتباس از دو» و« أحسن تقویم» ترکیب که دو

 .(3)ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ ( 4)قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ل

 :چنین سروده است شاعر 146ص 243 در شماره رباعی دیگر و در

 کنده چ عین را حور نعیم و أنهار کند                   وه چ مشتاق تو فردوس برین را

 چکند انگبین را و شیر تو کوثر را                    مخمور  برد  کجا   لبت سرمست 
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 .جای قرآن کریم به شرح زیر ذکر شده است چند عین در ترکیب حور

 /الواقعه 22ین  وحور ع

 21الطور.متکئین علی سررمصفوفۀ وزوجنهم بحور عین

 34الدخان. کذلک وزوجنهم بحور عین

 :اند، چنین سرودهسروده434ص در( ع)ای که شاعر در ذکر مصیبت امام حسیندر بخش قطعه ودر قطعه

 عم الثواب کننعیم خلد به ن وقت دعا طمع نکنم کای فلک مرا                          سیر از

 :فرمایدکهف سروده است آنجا که خداوند میسوره  94را با الهام از آیه « نعم الثواب» ترکیب شاعر

ندُسٍ نَ ثِیَابًا خُضْرًا مِّن سُأُوْلَئِکَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهِمُ األَنْهَارُ یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَیَلْبَسُو

 .وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّکِئِینَ فِیهَا عَلَى األَرَائِکِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

 :دیوان سروده 464ص ای که در مدح نظام الدین احمد صاعدی دردر قطعه جایی دیگر از دیوان خود و شاعر در

 .خطاب کند« فاستقم» گر تو چرخ امره جا                       ب باشد بایستد بر چنانکه حکم تو

 های هود والشوری گرفته استاز سوره را دقیقا از قرآن کریم و« فاستقم»شاعر واژه 

 (.الشوری 43)فلذلک فادع واستقم کما أمرت

 (.442﴿فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَالَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر  

 :سرایدح شاه اخی بیک سروده است چنین میمد دیوان خود که در 446ای دیگر در صر در قطعهشاع

 گل چشم أولوا األبصار شرف                    خار راهش هست در دولت کز شاه أخی بیک آفتاب دین و

 است سوره حشر اقتباس نموده 2سوره آل عمران وآیه49را از آیات « أولوا األبصار»شاعر ترکیب 

 (.49آل عمران)إن فی ذلک لعبرۀ ألولی األبصار

 (حشر2)فاعتبروا  یاأولی األبصار

 :دیوان اهلی آمده است 43ص 4در قطعه ش

 دیده روح األمین ازشرح صدر نور یافت                        روشن آن چشمی که دیدآن سینه بی کینه را

حضرت جبرئیل است با اقتباس از ترکیب به کار رفته  فرشته وحی ورا که منظور « روح األمین»دراین بیت شاعر ترکیب

 :فرمایدکه می سوره الشعراء سروده است، آنجا432در آیه

 (432الشعراء)نزل به روح األمین

 :اقتباس قسمتی یا جزیی از یک آیه

 :دیوان خود ودر مدح فردی به نام یعقوب خان چنین سروده است 493شاعر در ص
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 .گرفت «سبحان الذی أسری» عقوب خان کز ظل حق             پایه معراجکوکب اوج شرف ی

 .از قرآن کریم اقتباس نموده است« األسری»شاعر درمصراع دوم بیت فوق با آوردن قسمتی از آیه اول سوره

قْصَى الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ األَ

 (.4)البَصِیرُ 

 .شاعر در مثنوی سحرحالل  ودر داستان شمع وپروانه ودر رفتن شمع در فانوس چنین سروده است

 داشتآنجا امان « من دخل»زدشمن گرچه بیم جان داشت                           بحکم

 فرمایدا که خداوند در وصف خانه کعبه میسوره آل عمران گرفته است آنج31را را از آیه « من دخل» شاعر اصطالح

 (آل عمران...)فیه آیات بینت مقام إبراهیم ومن دخله کان ءامناً

 :چنین سروده است 314شاعر در ادامه مثنوی سحر حالل ودر ص

 علی نور بود نورٌ فروغ او                                              نور        سوزد شمع وش پروانه را چو

 :سوره مبارکه نور گرفته آنجا که خداوند متعال می فرماید 93را ازبخشی از آیه« نورًعلی نور»اهلی شیرازی 

مِصْبَاحُ فِی زُجَاجَۀٍ الزُّجَاجَۀُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَۀٍ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاۀٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْ

ءُ وَیَضْرِبُ اللَّهُ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَا نُورٌ عَلَى نُورٍمُبَارَکَۀٍ زَیْتُونَۀٍ لَا شَرْقِیَّۀٍ وَلَا غَرْبِیَّۀٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ 

 .الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ

 :سروده( ع)دیوان خود، در مدح امیر المؤمنین علی  439ای که درصفحهشاعر در قطعه

 واهلل خیرالماکرین حق جانش ستد تو                   مکر مشورت ناحق ز و مکر هرکجا بسند  ز

 سوره انفال سروده است91سوره آل عمران و 34را با اقتباس ازآیات« اهلل خیرالماکرینو» شاعر عبارت

 .انفال(91)وإذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک أو یقتلوک أو یخرجوک ویمکرون ویمکراهلل واهلل خیر الماکرین

 .آل عمران(34)ومکروا ومکراهلل واهلل خیر الماکرین

 .ح قاضی القضاۀ رکن الدین مسعود در یکی از ابیات خود چنین سروده استاهلی شیرازی در قطعه ای که در مد

 چوبک زن سرایت برپاسبان گردون                            درمهدچرخ خواند یا أیها المزمل

وده آیه اول سوره مزمل آن را سر را با اقتباس از قرآکریم و« یاأیها المزمل» پرواضح است که شاعر مورد پژوهش عبارت

 .است

 .قلیالیا أیها المزمل قم اللیل إلی 
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بیت  سخنور،  عبارت از این است که در آوردن است و در علم بدیع،  در لغت یعنی گنجاندن و در ضمن چیزی :تضمین

کند  یرا در ضمن شعر یا نوشته خود بیاورد و نام گوینده آن را نیز ذکر م  یا عبارتی از شعر یا نوشته دیگری یا آیه و حدیثی

 (.22:4916راستگو)ذکر آن نباشد  مگر آنکه به دلیل شهرت فراوان او ضرورتی به

 34در ابتدا به قطعه ش نماییم وبخشی از آنها در اینجا اشاره می این شیوه اشعاری سروده که به اهلی شیرازی نیز در

 و« رب نجنی»دو ترکیب  موده ضمن اینکهر شعر خود تضمین نپردازیم که شاعر نام سوره شعرا را دن اهلی میدیوا 339ص

 .اقتباس نموده است« الشعراء»سوره  224آیه و« القصص»سوره  24آیه را نیز از به تر تیب از« یتبعهم الغاوون»

 شعارکنی درکالم حق قانون مکن راه شاعری مسپر               مگر فخر به شعر

 یر شعراء یتبعهم الغاوونس أهلی                  ز« رب نجنی» زسوره شعراء

 .آیات مذکوری که شاعر دربیت دوم اقتباس نموده به شرح زیر است

 (.24القصص.)فخرج منها خائفاً یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین

 (.224الشعراء.)والشعراء یتبعهم الغاوون

در ضمن کالم به داستانی یا مثلی  در اصطالح، بدیع آن است که گوینده .یعنی به گوشه چشم نگریستندرلغت  :تلمیح

 (.99همان.)ولی عین آن را نیاورد یا آیه و حدیثی معروف اشاره کند،

 :دیوان خود چنین سروده است 131ص 236اهلی در رباعی  ش

 خلع نعلین و نور قاب قوسین ببین              پس موسی و معراج رسول و

 این نسبت دوزخ است مابین ببین          کجا             پایه طور کجا و معراج       

ها که در سوره رفتن به آسمان و( ص)به داستان معراج پیامبر اکرم شاعر در این رباعی در ابتدا با ذکر معراج رسول،

سوره نجم را اقتباس نموده که  3آیه « قاب قوسین» در ادامه با آوردن ترکیب. مفصل ذکر شده اشاره نموده است« أسری»

سر یک کمان به پیامبر نزدیک  حراء به اندازه دو غار زمانی که فرشته وحی در ،ره دارد به اوائل بعثت پیامبر گرامی اسالماشا

داستان بعثت ایشان اشاره نموده جایی که  کوه نور و و( ع)در مصراع دوم شاعر به داستان حضرت موسی در ادامه بیت و .شدند

شاعر  .شما در سرزمین مقدس طوی هستی .هایت را بیرون بیاورفرماید که کفشمیند متعال خطاب به حضرت موسی خداو

 نور در ادامه همین مصراع ترکیب خلع نعلین را آورده که دقیقا ترجمه در عالوه بر تلمیح به این داستان بااشاره به موسی و

های ضمن تلمیح به ترتیب به داستانان پس شاعر .ذکرشده است« طه» سوره42در آیه آوردن کفش است چنانکه ذکر شد و

را از آیات مذکور در زیر « خلع نعلین» و« قاب قوسین» ترکیب دو ،بعثت حضرت موسی معراج پیامبر اکرم، بعثت ایشان و

داوند با بعثت نزدیک شده به بارگاه خ الزم به ذکر است که که شاعر ضمن یادآوری داستان معراج پیامبر و .اقتباس نموده است

 داستان موسی کجا؟ گوید که معراج پیامبرکجا وبه اسلوب استفهام درمصراع اول می ای مقایسه گونه، ورت موسی به شیوهحض

 هم قابل مقایسه نیستند اصال با باشد ودارد که فاصله زیادی میان آن دو میدر مصراع دوم بیان می و

 .3(نجم)فکان قاب قوسین أو أدنی

 طه(42﴿لَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى أَنَا رَبُّکَ فَاخْ إنّی
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که درمصراع اول به داستان معراج پیامبر اکرم : چنین سروده است( ع)درجایی دیگر شاعر درمدح امیر المؤمنین

 . اس نموده استسوره شعراء اقتب439که مراد فرشته وحی است از آیه « روح األمین»پرداخته ودر مصراع دوم باآوردن ترکیب

 درحریم خاص حق چون مصطفی معراج یافت                محرمش اوبوده ونامحرمش روح األمین

 (   434)عَلَى قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ( 439)ننَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِی( 432)وَإِنَّهُ لَتَنزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ

 :چنین آمده استدیوان اهلی 332ص31درقطعه ش

 فضل اندوزیم لیک اگر پرسی ز                             خودستایی عیب درویشان بود                    

 بیضاست سحر آموزیم ای است                          کز یدسامری در پیش من گوساله            

داستان قوم بنی اسرائیل و ساختن گوساله توسط وی اشاره  های سامری و گوساله بهذکر واژه بیت دوم  شاعر با در

دست در جیب کردن ایشان که موقع  به داستان معجزه حضرت موسی و« یدبیضاء»در ادامه با آوردن ترکیب  و. نموده است

 :ستند جای قرآن به شرح زیر آمده ادر چ« یدبیضاء» شد، که این تعبیرآوردن دست به نوری سفید تبدیل میبیرون 

 .االعراف( 414)بیضاء للنظرین ۀ ونزع یده فإذا 

 .الشعراء( 99)بیضاء للنظرین ۀ ونزع یده فإذا 

 (.42النمل.)وأدخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع ءایت إلی فرعون وقومه، إنهم کانوا قوماً فاسقین

 (.92القصص)الرهبأسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم إلیک جناحک من 

 .طه﴾22﴿وَاضْمُمْ یَدَکَ إِلَى جَنَاحِکَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آیَۀً أُخْرَى 

 :سروده( ع)ماتم امام حسین  در491ص در جایی دیگر از دیوان خود و در شاعر

 تاین سخنش دم گرفته اس ین داوری کجاست               روح القدس در مجال نطق در کس را

سوره النحل سروده 412 سوره المائدۀ و441سوره البقره، 41 و 239را با اقتباس از آیات « روح القدس» شاعر ترکیب

 :ت ضمن اینکه تلمیح به جبرئیل استاس

 (41البقرۀ )وءاتینا عیسی ابن مریم البینت وأیدنه بروح القدس

 (.المائدۀ 441)إذأیدتک بروح القدس

 (.412النحل)بالحق قل نزله روح القدس من ربک 

  یا قسمتی از آن را که حاکی از دلیل بر تمام جمله اقتباس شده  معموال در اقتباس،عین عبارت :تفاوت تلمیح و اقتباس

 (.99:4916، راستگو) .در حالی که در تلمیح اشاره به مضمون و معنی آن باشد آوردند، می باشد،

شعری و   های که به ضرورتاحادیث و مثل در سخن و نوشته است ت و در اصطالح ادیبان به کار بردن الفاظ آیا :حل

 (.49همان.)توان گفت که حل نوعی اقتباس است از وزن و عبارت اصلی خارج شود و به دیگر سخن می مناسبات دیگر،
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 :این چنین سروده است 144ص443شاعر در رباعی ش

 مستانه عنان هستی از دست بهل            خود بگسل        موسی از فنا چو طور در               

 آتش دل شجره طیبه وادی عشق                      فریاد أنااهلل زند از تا از                      

به پیامبری ( ع)تلمیح به داستان مبعوث شدن موسی« موسی»، «طور» هایاول بیت اول شاعر با آوردن واژه مصراع در

را از ترکیب اصلی آن یعنی « أنااهلل» دوم بیت دوم ضمن ادامه تلمیح به همین داستان به روش حل، ترکیب مصراع در .دارد را

 .قرآن کریم آمده است سوره مبارکه طه در 42ترکیب مذکور در آیه ساخته است که این داستان و« أنا ربک»

 طه(42﴿دَّسِ طُوًى أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَ إنّی

 :دیوان خود چنین سروده است 332صفحه 31قطعه ش شاعر در

 از عیب آه هم اهلی کسی که حکمت پنهان حق نیافت                      دارد فغان از غصه و               

 شاه هم غم درویش و مایه فرح بی عسر یسر کی بود این سنۀ اهلل است                        شد                

سوره اشراح  6و3آن را از آیات شیوه حل استفاده نموده و از« عسریسر»آوردن  درمصراع اول بیت دوم شعر فوق شاعر با

یعنی از پس هر سختی آسایشی « فإن مع العسر یسراً. إن مع  العسر یسراً»: فرمایدسوره مذکور می که خداوند در آنجا .گرفته

آنجا که  .سوره األحزاب اقتباس نموده است 62این ترکیب را از آیه« سنۀ اهلل» مین مصراع بآوردن ترکیبدر ادامه ه هست، و

 :فرمایدخداوند می

 (62االحزاب)سنۀ اهلل فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنۀ اهلل تبدیالً

 :ین آمده استچن ای که وی درمدح شاه اسماعیل سروده،در قطعه دیوان اهلی شیرازی و 312صفحه  در

 ساخته مضمر هیکل پاک تو عیان                           فیض حق در آدم شده معنی کز علّم األسماء ب               

 ها بهنشان دادن نام از فرشتگان وۀ خوانظر شاعر دراین بیت ضمن تلمیح به داستان تصمیم خداوند متعال برخلق آدم و

علم » سوره مبارکه البقرۀ از ترکیب94آیه که از« علم ءادم األسماء»روش حل به جای ترکیب  به اقناع فرشتگان و( ع) آدم

 .بهره برده است« األسماء بآدم

 (.94البقرۀ)وعلم ءادم األسماء کلها ثم عرضها علی المالئکۀ 

 :مدح نجم الدین محمود چنین سروده است در و 413اهلی شیرازی در ص

 ه بحر                    به جای قطره اشک است لؤلؤ منثوررشک دست گهرپاش توبه دید ز

 .گرفته است «لوءلوءًمنثورا» ترکیب سوره اإلنسان و 43دربیت فوق شاعر ترکیب لوءلوء منثور را به روش حل از آیه

 (.االنسان 43)یطوف علیهم ولدان مخلدون إذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً 

 :پی نوشت

بازگشت، دید که  کوه طوربود از  ، که بر الواح سنگی نگاشته شدهتوراتهای خدایی آیات  با فرمان موسیهنگامی که  -4

نشین من در قوم نبودی؟ پس گفت مگر تو جا هارونموسی از قوم خشمگین شد و به . اند پرست شده تر قومش گوساله بیش

گفت ای برادر، مرا سرزنش نکن، چون من تنها بودم مرا ضعیف شمردند و به  هارونپرست شوند؟  چرا گذاشتی که قوم گوساله

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
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پرسید چه کسی این گوساله را ساخت؟ گفتند  موسیسپس . را نیز بکشند حتی نزدیک بود خودم. حرف من گوش نکردند

ها را گمراه کنی؟ سامری  چه کسی به تو فرمود که فتنه در میان قوم اندازی و آن: فتپس موسی او را خواست و گ .سامری

به چیزی که دیگران به آن پی نبردند پی بردم و به قدر مشتی از رد پای فرستاده برداشتم و آن را در پیکر گوساله : گفت

 سامریرا  گوسالهخدایا اگر : روی به سوی آسمان کرد و گفت موسیسپس .کاری کرد انداختم و نفس من بر من چنین فریب

این جز آزمایش : پس موسی گفت. ساخت، پس چه کسی او را بسخن در آورد؟ ندا آمد که ای موسی من او را به سخن آوردم

 (.1/433قرآن )کنی هدایت میۀ گمراه و هر که را بخوا آن ٔ به وسیلهۀ تو نیست هر که را بخوا

 همچون یک منبع نور( ع)ى بیضاء یا درخشیدن دست موس ید -2

خداوند در سوره قصص می . یعنی دست تابان است که در سه سوره مطرح است "ید بیضاء"یکی از معجزات حضرت موسی 

اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء و اضمم إلیک جناحک من الرهب فذانک برهانان من » :فرماید

و بى گزند بیرون آید [ و درخشان]دست خود را به گریبانت ببر تا سفید  «سقینربک إلى فرعون و مالئه إنهم کانوا قوما فا

که ]و اینها دو برهان از جانب پروردگار توست [ و مضطرب نباشى]و دست و بازویت را به خود بچسبان تا ترس تو فرو نشیند 

واضمم » :و در سوره طه چنین آمده است( 92قصص، )، زیرا آنها قومى نافرمان اند [ببرى]به سوى فرعون و مهترانش [ باید

[ به عنوان]و دست خویش در بغل کن، تا بى هیچ گزندى  «یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء ءایة اخری

دستت را در بغل و پهلویت بگذار و سپس بیرون بیاور و ( 22سوره طه، آیه . )بیرون آید[ و درخشان]معجزه اى دیگر سفید 

روشن است و این تابش دست نشانه بیماری برص و مانند آن نیست چنانکه بعضی از تحریف کننده های ببین که به خوبی 

به معناى  "ضم " .ضمیمه شده است "من غیر سوء"از این رو برای دفع هرگونه توهم، کلمه . کتب آسمانی پیشین پنداشته اند

ت و بازوى آدمى و زیر بغل او است، و بعید نیست مراد از به معناى بال مرغ، و دس "جناح "جمع کردن میان دو چیز است، و 

دستت را : ترجمه "أدخل یدک فی جیبک " آن در اینجا همان معناى اخیر باشد، زیرا در جاى دیگر در همین باره فرموده

 (. 42سوره نمل، آیه )داخل گریبانت کن 

 :نتایج

ای ره از قرآن کریم به عنوان سرچشمهدر طول تاریخ همواتوان نتیجه گرفت که شعرای ایران این پژوهش میدر پایان 

ز آیات قرآن کریم تاًثیر هر کدام از این شعرا به منظور اهداف و اغراض خاصی ا .اندبردهالل در اشعار خود بهره فراوان میز

رای سرزمین فارس است که از اهلی شیرازی یکی از شع .اندگردیدهمند میرهای خاص از آن بهاند و هر کدام به شیوهپذیرفته

ضامین آیات قرآن کریم را به هنرمندانه م بجا و خوبی وتسلطی که به قرآن کربم داشتند، به اهلی با .این مهم غافل نبوده است

های گوناگون متاًثر از یرازی به شیوهتوان گفت که اهلی شپیرامون سؤال پژوهش می .های گوناگونی فراخوانی نموده استشیوه

 های تاًثیر پذیری وی از قرآن کریم در دیوان خود به شیوه اقتباس و تلمیح بوده است وآن کریم بوده است و بیشترین شیوهقر

 . رساندهای دینی را میشاعر نسبت به قرآن کریم و آموزه این شناخت کافی و وافی

 :منابع

 قرآن کریم -4
 . تهران نشر سنایی، به کوشش حامد ربانی، رکلیات اشعا (:4944)محمد بن یوسف اهلی شیرازی، -2

 ،ارشد پایان نامه کارشناسی بررسی موسیقی بیرونی و کناری در غزلیات دیوان اهلی شیرازی، (:4939)مجتبی بزی،-9

 .دانشگاه سیستان و بلوچستان

رشناسی پایان نامه کاجایگاه اهلی شیرازی در تحوالت سبکی عصر تیموری،  (:4932)سید مهدی حسینی، -4
 .،دانشگاه بوعلی سیناهمدانارشد

 .،اساطیر،تهرانحدیث در ادبیات فارسی تاًثیر قرآن و (:4914)علی اصغر حلبی، -3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی ،(4916)سید محمد  ،راستگو -6

 .ی،تهران،نشر فردوستاریخ ادبیات در ایران (:4963) ذبیح اهلل صفا، -1

، اشعار عهای مصنویرازی در زمینه انواع شعر، مثنویبررسی سبک شاعری اهلی ش(: 4944)حسین صمدبین، -4

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ،نامه کارشناسی ارشد پایان ،ذوبحرین و ذوقافیتین، قصاید مصنوع و اوزان عرضی و صور خیال

 .تهران

-436،صصپژوهش نامه علوم انسانی های فارسی و عربی از یک دیگر،چگونگی تاًثیرپذیری زبان (:؟)ولی اهلل ظفری، -3

449 

 .دانشگاه پیام نور ،پایان نامه کارشناسی ارشدفرهنگ تشبیهات در غزلیات اهلی شیرازی،  (:4941)مرضیه عطاران، -41

دانشگاه عالمه طباطبایی  ،پایان نامه کارشناسی ارشداهلی شیرازی،صور خیال در غزلیات  (:4934)قنبریان، منیژه -44

 .تهران

دانشگاه شهید  ،پایان نامه کارشناسی ارشددیوان اهلی شیرازی،  شرح احوال و نقد (:4943)محمد حسین کارگر، -42

 .باهنر کرمان

 .12،ص44ش ،اهنامه مسجدمجله م های مسجد در دیوان اهلی شیرازی،جلوه (:4944...)سید فرج ا موسوی، -49

ش  ،مجله شیعه شناسی بررسی و توصیف حوادث کربال در اشعار اهلی شیرازی، (:4944)علیرضا نبی لو، -44

 .431-211،صص21

 .تهران نشر هما، ،فنون بالغت و صناعات ادبی (:4944)جالل الدین همایی، -43

پایان نامه کارشناسی ، «اهلی شیرازی» غزلیات وقصایدادبیات دشوار  شرح لغات و (:4941)عبدالرضا پرست،یزدان -46
 4. دانشگاه پیام نور ،ارشد

 

  

file://پایان
file://پایان
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 دنیا از منظر عرفا
 دکتر محمد یاوری

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 چکیده

مطالیب   ،از آنجا کیه در قیرآن کیریم و احادییث شیریف     . آبشخور اساسی عرفان و تصوف اسالمی، قرآن و مأثورات نبوی است

نسبت به دنیا و موضوعات پیرامون آن ذکر شده است، طبیعی است که این گونیه سیخنان سیخت میورد عناییت صیوفیان و       ۀ نابمعت

تیوان ذییل سیه عنیوان ذم، میدح و مطالیب       خصوص دنیا از دیدگاه عرفا را می مطالب در عمده. دوار بعد قرار گرفته باشدعارفان در ا

چیه،   .در مذمت دنیا و عدم وابستگی و دلبستگی به آن اسیت  رین مطالبی که از عرفا ذکر شده،بیشت. متفرقه مربوط به دنیا قرار دارد

البتیه برخیی نییز هیم     . به زعم آنها تا زمانی که انسان از دوستی دنیا نبریده باشد به مقام جمع و آرامش روحی و قلبی نخواهد رسید

ای برای فراهم آوردن توشه عقبیی و کشیتزار   از آن جهت که بستر و زمینه یا رازمان با ذم دنیا جنبه مثبت آن را فراموش نکرده و دن

دیگری نیز از عرفا در پیوند با دنیا ذکر شده است که  ۀمطالب پراکند. اندیگاه عبرت آموزی آنرا گوشزد کردهآخرت است ستوده و جا

لحان و پاکان را منوط به چشیدن عیذاب و عقوبیت   چنان که یکی از عرفا وصول به درجه صا. هر یک در جایگاه خود قابل تأمل است

دیگیر نییز عاقیل و    عیارفی   .کندرا به یکی از مریدان خویش بذل میدارائی خود  نیازی و توکل، همهری از فرط بیدنیا دانسته و دیگ

 .اشدهای ظاهری آن نشده بییهای آن را نخورده و دلباخته زیباداند که فریب دنیا و جاذبهزیرک را فردی می

 ذم ،مدح ،تصوف ،عرفان ،نیاد: هاکلیدواژه

 مقدمه

دنیا و مباحث مرتبط با آن از جمله مواردی است که در قرآن مجید از جانب خداوند متعال مورد توجه واقع شده است؛    

شده است که متاع  اشارهۀ در آیات اال. در آیات متعدد ذکر شده است( 292-293: 4912عبدالباقی )بار  443دنیا  ۀچنان که واژ

و لهو ولعب ( 21/حدید)طور قرآن حیات دنیوی را متاع غرور همین( 11/ نساء .)دنیا قلیل است و آخرت برای پارسایان بهتر است

ر عین حال خداوند و البته د( 242/بقره)کند که حیات دنیوی برای کافران زینت داده شده است داند و یادآوری میمی( 92/انعام)

به تبع قرآن کریم در روایات و مأثورات ( 11/قصص. )شود که انسان نباید نصیب خود از دنیا را فراموش کندتذکر میمتعال م

اسالمی نیز از پیامبر و ائمه اطهار احادیثی در خصوص دنیا و مطالب مربوط به آن فراوان ذکر شده است؛ چنان که از حضرت رسول 

محمدی ) «.آن خوشنودی خدای طلب شود اسطهدر آن است ملعون است مگر آن چه به ودنیا و هر چه »روایت شده است که ( ص)

ترین از آن رو دنیا نام گرفته که پست دنیا»روایت شده است که ( ع)طور از حضرت علی و همین( 434:4941ری شهری

به ( 493:4911امام علی)« .ی گذردفریبد و زیان می رساند و ممی»: شان در صفت دنیا فرموده استو هم ای( همان)« .چیزهاست

محمدی ری )« .خورمگاه ناچار شوم از آن میدر نظر من چونان مردار است که هردنیا »نقل از امام صادق نیز آمده است که 

در خصوص دنیا وارد شده است همگی در مذمت و نکوهش آن نیست ( ع)البته مطالبی که از پیامبر و اهل بیت ( 434:4941شهری

 چنان که از دهد؛ت آوردن آخرت مورد تأکید قرار میوایاتی نیز وجود دارد که اهمیت دنیا را به عنوان بستری برای به دسبلکه ر

آخرت با دنیا به »و نیز از امام علی نقل شده است که ( همان)« .دنیا کشتزار آخرت است» :فرمایدپیامبر اکرم وارد شده است که می

است بحث از دنیا و ۀ بدی( همان)« .دنیا یاور خوبی برای آخرت است»م باقر نیز فرموده است که و اما( همان)« .دست می آید

است در عرفان و تصوف پرداختن بدان از جمله موضوعاتی است که ریشه در آموزه های دینی و اخالقی دارد؛ بر همین اساس واضح 

ست این موضوع مورد توجه و عنایات ویژه عرفا و متصوفین قرار ترین آبشخورهای اساسی آن قرآن و روایات دینی انیز که اصلی

های دنیوی نمایان در قالب زهد و اعراض از دلبستگی خود را ،گرفته باشد و از آنجا که صورت نخستین عرفان و تصوف اسالمی

از حسن بصری که یکی از تابعین  کهن زهاد اولیه نیز حضور دارد چنانلذا توجه به دنیا و بحث از ماهیت آن در سخنا ؛ساخته است
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خدای متعال بیامرزد قومی را که دنیا به نزدیک ایشان ودیعت بود؛ ودیعت را » :و زهاد عصر خویش است روایت شده است که گفت

-می اهدان روزگار بود از حسن بصریو در فرازی دیگر مالک دینار که خود یکی از ز( 43:4911عطار )« .باز دادند و سبک بار رفتند

د که مردن دل چیست و حسن جواب و باز می پرس« مردن دل»دهد که بصری جواب می پرسد که عقوبت عالم چیست؟ و حسن

 (91 :همان) «حب دنیا»دهد می

 تعریف دنیا

خاص و حاکی از دقت و نوع تعاریف متنوعی برای دنیا از سوی عرفا صورت گرفته است که هر کدام حاوی نکته و ظرافت    

و ابوبکر ( 463:4946انصاری)« .دنیا آن است که محجوب کند ترا از او» :فی المثل عبید اهلل رازی گفته است که. هاستآن نگرش

است که یا اینکه شمس تبریزی معتقد ( 464:4914قشیری )« .دنیا بر بلوی قسمت کردند و بهشت بر تقوی»کتانی نیز گفته است 

شمس تبریزی  . )شوی قدر ما البد و بس و باقی هیچبه عمارت این تن مشغول میید چرا گولذا می. دنیا همین تن است

قومی با مار، آن که با »کنند و گوید قومی با گنج بازی میرا مانند گنج و مار می داند و میو همو در جای دیگر دنیا ( 239:4963

فضیل ( 949 :همان)« .ون به دم زند، بیدار نگردی، به سر بزندمار بازی کند بر زخم او دل می بباید داد به آدم بزند، به سر بزند، چ

گوید اگر همه دنیا بر من عرضه کنند بدان شرط که با من شمار نکنند نزدیک من چون مرداری بود که یکی از شما به عیاص نیز می

 (24:4914قشیری . )وی بگذرد و جامه از وی نگاه دارد

 درجه دنیا

لَو کَانَتِ »کند که روایتی را ذکر می( ص)حضرت رسول  شود و به نقل ازاتی برای دنیا قائل میهمدانی درجعین القضات    

-و می ؛خواند به نسبت با عالم الوهیتای میدنیا را کمتر از پر پشه« .ماءٍ ۀَمَاسَقَی کافراً مِنَها شَر ب ۀِالدُّنیا تَزِنُ عِندَ اهللِ جَناحَ بَعوض

 نیز همین است و معتقد است که حیات دنیا به نسبت با عمر آخرت( 11/ نساء ) «قُل مَتاعُ الدّنیا قلیل»یفه افزاید که معنای آیه شر

البته عین القضات بر این باور ( 944-942: 4919عین القضات).گوید ترک این قلیل واجب استای نماید از این روست که میذره

ولی در عین ( 43:همان)« .دخود را به دنیا و با کسب ندهن»اما اولیا خدا  ؛ه شده استاست که در اساس، دنیا از بهر اولیا خدا آفرید

الجَنَّهُ سِجنُ العارِفین کَما اَنَّ الدُّنیا »شود که که بهشت، زندان عارفان محسوب می گوید که دنیا زندان مومنان است چنانحال می

 (496: همان)« .سِجنُ المومنین

 قدر و منزلت دنیا

: ارزش و بی مقدار است که شایسته نیست در مورد آن حتی سخنی گفته شودنظر با یزید بسطامی دنیا چنان بیز ما   

و ده چیز را موجب مردگی دل بر لذا هم( 233:4943سهلگی )« .گفت قدر دنیا چیست تا کسی درباره زهد در آن سخن بگوید»

آنها را  کند که یکی ازابی تن تلقی میو نیز ده چیز را نشانه خر( 931: همان)« .میل به دنیا کردن است»شمارد  که یکی از آنها می

و با ( 214: همان)سنّت ترک دنیاست و فریضه صحبت موال : گویدو از همین روست که می( همان)اند دمی« غم دنیا خوردن»باز 

همه دنیا را لقمه ای  –تعالی  –ش داشتم اگر خدای خو» :افزایدکند کسی فریب دنیا را نخورد و میاین دیدگاه است که توصیه می

-گزینش دنیا بر آخرت را نکوهش می و لذا( 412: همان)« .کند و مرا دهد تا آن را در دهان سگی نهم تا خلق به دنیا فریفته نشوند

( 424: همان.)تش بر طاعتشکند و می گوید هر که دنیا را بر آخرت برگزیند جهل او بر عملش چیره شود و یافه او بر ذکر و معصی

ای برای آخرت نهد آن است که دنیا را آیینهگیرد و آن را قدر میین تفاصیل تنها نکته مثبتی که برای دنیا در نظر میاما با تمام ا

به دنیا از آخرت  که از آن به آخرت در نگرد رستگاری یابد و هر کهاند، هرانا که دنیا را آیینه آخرت نهادههم: گویدکند و میتلقی می

 (241: همان.)اش تاریک شوددد و آیینهمشغول شود هالک گر
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 ذم دنیا

اخالقی، معموالً دنیا را بسان زن جادوگری می دانند که با سحر و فسون خود پیوسته  –در بسیاری از متون و آثار عرفانی    

م چون، چاه یا زندان نام می برند که انسان در آن گرفتار آمده و به دنبال رنگ و نیرنگ انسان است و همین طور از دنیا با تعابیری ه

محبوس گشته است؛ چنان که موالنا نیز در مثنوی، دنیا را همان گونه که ذکر شد مانند جادوگر و فسو نکاری می بیند که با سحر 

 :ین از رب الخلق و الناس استمداد کردو جادوگری خود، همگان را می فریبد و بایستی جهت محافظت از او دائم با خواندن معوذت

 کرد مردان را اسیر رنگ و بو                     کو        دنیاست   این    جادو    کابلی                         

 وان و می دم قل  اعوذدم به دم می خ                       رود        درین آلوده    چون درافکندت                                   

 استعاذت خواه از ربّ الفلق                    قلق      زین  و   جادوی   زین ۀ ر   تا                                 

 (9434-9439ارم، بیت مثنوی، دفتر چه)                                                                                                       

لق را گرفتار خواند که با افسون خود خپیامبر اکرم دنیا را جادوگری می همین بحث با استناد به حدیثی از ۀموالنا در ادام   

 .گرداندوسواس خود می ها را ماالمال ازکند و سینهچاه و زندان خود می

 کو به افسون خلق را در چه نشاند             را سحاره خواندزان نبی دنیات                                      

 کرده شاهان را دم گرمش اسیرپیر              هین فسون گرم دارد گنده                                     

 اثبات اوستعقده های سحر را  اوست               نفاثات    در درون سینه                                     

 حلّ سحر او به پای عامه نیست              است    دنیا قوی دانا زنی ساحره                                    

 (9434-9434همان، بیت)                                                                                                                         

داند بلکه اختن به مال و ثروت و مادیات نمیالبته شایان توجه است که موالنا نیز مانند بسیاری از عرفا دنیا را در پرد   

 .دنیایی را که مذموم و مورد نکوهش است در غفلت از حق و حقیقت می داند

 نی قماش و نقره و میزان و زن                    چیست دنیا از خدا غافل شدن                                       

 (341همان، دفتر اول، بیت )                                                                                                                        

باشد هرگز داند و معتقد است تا دوستی دنیا تی میه آن را ناشی از دنیا دوسسعید ابوالخیر، پراکندگی دل و تفرقشیخ ابو   

-و دنیا داران و اهل دنیا را شکارشدگان شیطان با کمند شهوات می( 197:1391ابو سعید ابوالخیر .)رسدانسان به مقام جمع نمی

 (216: همان.)گوید از زمانی که باری تعالی دنیا را آفریده در وی  ننگریسته استمی و( 200:همان)داند 

خواند که گرد جهان طواف کند تا مردی شود و با کسب عبداهلل انصاری، در رساله قلندرنامه خود انسان را فرا می خواجه   

دنیا »آن دنیا بر دل او سرد شود زیرا  ند بگیرد تا در نتیجهمقابر و مزارات پ شود که از این رهگذر، و مالحظه تجربه صاحب دردی

و در ( 96:1368انصاری )« .دت او آن است که پیوسته خود را بیاراید تا مردی را از جاه و گاه در ربایدبازیگاه کودکان است و عا

ۀ اال و همو در رساله( همان)« .باریک استۀ است تاریک و راۀ دنیا سرای ترک است و آدمی برای مرگ است، چا»افزاید که ادامه می

ه او را از دنیا بگسالند و روحی طلب می کند که وی را از عقبی برخوردار کند کند کود از خداوند در خواست تقوایی میخ ۀنام

توفیق ده ۀ ال» .خواهد که در دین مستحکم باشد و از دنیا بیزار و روی گردانازی دیگر باز از خداوند توفیق میو در فر( 464:همان)

 (همان)« .دار تا سرگردان نشویمعقبی ده تا از دنیا بیزار شویم و بر راه . تا در دین استوار باشیم
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-مال و ثروت را عین دنیا تلقی نمیزر و سیم و انواع  ،یکی از بزرگان دین اهلل میبدی نیز، به استناد گفتهالدین فضل رشید   

انجام مرد اما در عین حال سر .داند و بر این باور است که دنیا جمله حسرت و بادِ سرد استو اوعیه دنیا می کند بلکه آن را ظروف

نازان و روشن و خندان و شادان »آن ها در آن روز  یر می کند که در روز قیامت چهرهدین دار دنیا گذاررا به نقل از قرآن چنین تصو

رویهایی دارند آن روز گرد »کند که از به نقل از قرآن چنین تصویر میاما فرجام کار دنیا دار دین گذار را ب( 39-38/عبس)«.است

« کفّوا ایدیکم»وی در تفسیر عبارت شریفه ( 206:13725میبدی ( )41-40/عبس) «.بر آن نشستهۀ ریکی خاک و سیاآلود، تا

دست از دنیا باز دارید و در شهوات برخود فرو ببندید و مال و جاه دنیا »گوید که معنی این جمله آن است که می( 77و/ نساء)

و در تایید و ( 214:همان)« .ل است محنت است و آنچه افزودنی است عقوبت استآن چه حرام است لعنت است آنچه حال. براندازید

دامن دیانت خویش فراهم گرفتی »گذشت ن حضرت، هر وقت که به دنیا بر میآورد که آمی( ع)یق مطالب خود سخنی از علی تصد

سری سقطی نیز بر این باور است که خدای متعال دنیارا  (213:همان)  «.غُرّی غیری یا دنیا فَقَد تَبَتُّکَ ثالثاً: ترسان ترسان و گفتی

( 176:1374قشیری . )از اولیاء و اوصیاء بازداشته و دوستی او را از دل آنها بیرون کرده است چرا که آن را بر ایشان نپسندیده است

ند و افّ از حسرت وی چون برگردد و های دنیا چون بر کسی اقبال کافّ از این شغل: نیز گفته است -یابوعلی ثقف –و عارفی دیگر 

-اما یکی از مسبوط( 19:همان. )بودعاقل آن است که میل به چیزی نکند که چون اقبال کند مشغله باشد و چون برگردد حسرت 

 اردی استاند مومریدان و سالکان الی اهلل دانستهترین مطالبی که در مذمت دنیا و آفات آن ذکر شده و توجه بدان را از اهم واجبات 

در مال و جاه دنیاوی نیز چند صفت » :که نجم رازی بر شمرده و آنها را طی ده آفات و صفات نکوهیده مورد بررسی قرار داده است 

و طغیان غفلت و بعد است از .. .اول طغیان است: صفات ذمیمه و آفات که در مال و جاه دنیا حاصل است... ذمیمه و آفت مودع است

و اعراض روی از خدا گردانیدن است و به هوا ... اعراض است ،مسی .و بغی فساد و ظلم است بر بال د و عباد.. .ستبغی ا ،دوم. حق

و تفاخر فخر و خیال کردن ... پنجم، تفاخر است. فرعون را بود  چهارم، کبر و عجب است چنانک. مشغول شدن و کفران نعمت کردن

ششم، تکاثر است و تکاثر مباهات نمودن و الف زدن است به . ان و فراموش کردن حقبر اقران و تکبر و ترفع جستن بر اخو  است

و مشغولی تضییع عمر است در جمع و حفظ مال و صرف و خرج آن در .. .هفتم، مشغولی است.بسیاری مال و از خدای غافل شدن

و صدقه و   ل منع حقوق مال است از زکوهو بخ.. .هشتم، بخل است. تحصیل مرادات دنیوی و مستلذات نفسانی و تمتعات حیوانی

مدد اخوان وصله رحم و اجابت سایل و اکرام ضیف و اکرام جار و توسع نفقه بر عیال و خدم و خول و تعهد علما و صلحا و تفقد غربا 

مال در طلب جاه و  و فرمان حق و تضییع  خالف رضای خدایو تبذیر اسراف است در انفاق بر. ..نهم، تبذیز است. و ضعفا و امثال آن

غرور، دل بر دنیا نهادن است و به مزخرفات او فریفته شدن و .. .دهم، غرورست. منصب و سخاوت برای شهرت و صیت و ثنای حق

از خیر النساج نیز نقل ( 505:1371-503نجم رازی )« .آخرت و مرگ و حساب و ترازو و صراط و ثواب و عقاب فراموش کردن

 و لیکن برستم از این دنیای گنده از این مپرس » :خدا با تو چه کرد گفت: به خوابش دیدند و پرسیدند ،شده است که پس از مرگ

داند؛ چنان که از زبان نده ای را، در فراخی دنیای وی میهای دشمن داشتن بفضیل عیاض نیز از نشانه( 70:1374قشیری )« .شما

دوست دارد اندوهش بسیار دهد و چون دشمنش دارد دنیا بر وی فراغ  گفتی که خدای عزوجل چون بنده را»وی آمده است که 

 (24:همان)« .کند

پردازد و مسأله دنیا و نقد و بررسی آن می صاحب کتاب التصفیه فی احوال المتصوفه در مبحث زهد به طور مستوفی به   

به فایده زندگانی خویش برسد بایستی که در را بچشد و ۀ خواهد ذوق طریقت االکند که انسان مومن وقتی که میمیاستدالل 

فضول دنیا زاهد شود و دل از حب حطام او و قید حرص زخارف خالص دهد و روی به مهم دین آرد که دنیا خانه آفت و منزل 

رم و دل افزاید که صورت دنیا نوی در ادامه می( 59:1368قطب الدین ابوالمظفر . )محنت و محل غرور و فنا و مقام رنج و غناست

باشد در گوید هر که در این دنیا سبک بارتر لذا می .شودهرکه از آن بخورد هالک می. ه استنشین است اما در حقیقت زهر کشند

در ادامه ( 61:همان)« .حَاللُها حسابٌ و حَرامُها عذابٌ: السالمبه قول مهتر علیه »اهد بود چرا که تر خوتر و راحتآخرت فراغ بال

روزی سید علیه »شود که به روایتی از حضرت رسول متمسک میارزش بودن دنیا ر تایید مطالب خود در خصوص بیه دنویسند

مَن اَرادَ اَن یَنظُرَ اِلی الدّنیا فَلِیَنظُر اِلی هذِهِ » :ای دید آنجا افتاده گفتای رسید، جیفهرفت، به مزبلهماعتی از صحابه میالسالم با ج

 و از این روست که معتقد است وقتی آدمی بر (همان)« .د که دنیا را بیند گو در این مردار نگر که مثل دنیاستالجیفهِ هر که خواه
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شود و از مردم مرده دل نیز طلب حق و سلوک راه و چون مردار خوار شد، مرده دل میشود حب دنیا حریص شود مردار خوار می

در احوال باال و پایین آن  ی که ظلمات دنیا و کدورات آن را به خوبی بشناسد وپس در نتیجه انسان مومن، بایست. حق درست نیاید

اِنَّ : به فتوای مصطفی علیه السالم»مل کند تا بداند که این دنیا منزل گاه و سرای گذر است و ارزش دل بستن ندارد چرا که نیک تأ

بنابراین تمام سعی و هم وی باید بر این معطوف باشد که از این منزل هر چه ( همان)« .اهلل لَم یَنظُر اِلَی الدُّنیا مُنذُ خَلَقَها بُغضَاً لَهَا

و از این روست که خداوند متعال هم این دنیا را سرای لهو و لعب خوانده است پس بنابراین، زندگانی این عالم در . سبکبارتر بگذرد

. اندریدهآن را فراموش کرد آن است که مومنان را برای بازی نیاف ای که درخور دقت است و نبایدواقع بازی و سرگرمی است اما نکته

دل را از حب دنیا نگاه باید داشت که چون حب حطام دنیا بر دل وی مستولی شود حریص و »گوید مومن بر این اساس است که می

حُبُّ  :دد و نور معرفت منقطع کند کهبخیل و شحیح و دراز امل شود و در حرام افتد و دلگیر گردد و آن گه ظلمت حرام ابر دل گر

هر که زاهد »و  گرددمرتبه زهد نایل می شود و زاهد میو بدین ترتیب است که مومن به ( 61-64: همان)« .ۀٍالدُّنیا راَسُ کُلِّ خَطیئ

مَن زَهدَ فِی الدُّنیا هَانَت »مصائب و نوایب و مکاره روزگار بر دل وی آسان گردد چنانکه رسول علیه السالم خبر داد  شود در دنیا همه

دهد و به استناد روایتی از وستی آخرت را مورد تأکید قرار میالدین سهروردی دشمنی دنیا و دشهاب( 64:همان)« .صیباتعَلَیه الم

گوید که آن حضرت می( 414:4942سهروردی )« شیم است مستجمع محاسن اخالق و مستوعب مکارم»که ( ص)رسول خدا 

به دشمنایگی دنیا و دوستی .. .کنم تراوصیت می» :ب به معاذ جبل فرموده است و در ضمن آن اشاره کرده است کهوصیتی خطا

یعنی دشمنی با دنیا و ترک دلبستگی به آن مطلبی از سهل عبداهلل نیز  ،در این راستا( همان)« .آخرت و ترس حساب و شمارگاه

عقل، هزار سهم »:وی گفته است. کندد قرار داده و به روشنی تبیین میییرد تأاهمیت موضوع را چند برابر موذکر شده است که 

از ابراهیم ادهم نیز روایت شده است که از ( 444:همان)« .است و هر سهمی را هزار اسم است و عنوان هر اسمی ترک دنیاست

اندر حکایت است که ابراهیم »که و است چنانعدم رغبت به دنیا و آخرت و فراغت از هر د ،شرایط نیل به مقام والیت و ولی بودن

به دنیا و عقبی رغبت مکن فاما خود را از : گفت. خواهم: تا تو ولیی باشی از اولیای خداوند تعالی؟ گفتاۀ خوا: ادهم مردی را گفت

 (926:4931هجویری )« .کونین فارغ گردان قاصد برای محبت حق تعالی

 مدح دنیا 

چنان را دارد که کشتزار آخرت باشد هم این اعتقاد است که حقیقت دنیا، استعداد و شایستگی آنمصنف مرصاد العباد بر    

. ا هفت صد تخم بیرون آوردکه زمینی استعداد آن را دارد که انواع بذرها و حبوبات را در خود پرورش دهد و از هر یک تخمی، صد ت

د که مزرعت آخرت باشد و تخم اعمال صالحه در وی اندازند تا فردا یکی انقت دنیا را هم مستعد آن گردانیدهگوید در حقیلذا می

انّما یوفی الصابرون »نهایت بردارند که الی سبع مائه ضعف، و باشد که بی الحسنه بعشر امثالها»داده تا صد تا هفتصد بر دارند که 

پر مغز به نقل از یکی از عرفا، گرفتاری روح در همین نجم رازی در حکایتی ظریف و ( 444:4914نجم رازی )« .اجرهم بغیر حساب

پر ۀ بدن و حضور انسان در دنیا را چنان ستوده و به تصویر کشیده است که اگر فردی در این دنیا یک بار سبوی پیرزنی را از آب چا

در نیشابور حکایت -هلل رحمه ا-شیخ محمد کوف » :کند از هزاران سال تسبیح و تقدیس در حظایر قدس عالم باالتر و واالتر است

ها آمدم روح مرا بر آسمانم میکردی که شیخ علی موذن مرا دریافته بود که او فرموده مرا بر یادست که از عالم قرب حق بدین عال

-می ی را از مقام قرب به عالم بعداگفتند دیگر باره بیچاره. گریستندگذرانیدند به هر آسمان که رسیدم اهل آن آسمان بر من بمی

خوردند و بر ها میرسانند بر آن تاسفدنیا میآورند و از فراخنای حظایر قدس به تنگنای زندان سرای فرستند و از اعلی به اسفل می

به عزّ خداوندی ما که در مدت . ندارید فرستادن او بدان عالم از راه خواری اوستشودند خطاب عزت بدیشان رسید که مپبخمن می

دلوی آب در سبوی پیرزنی کند او را بهتر از آنک صدهزار سال در حظایر قدس به ۀ ان اگر یک بار بر سر چاعمر او در آن جه

شما سر در گلیم کل حزب بما لدیهم فرحون بکشید و کار خداوندی من به من بازگذارید که انّی . سبوحی و قدوسی مشغول باشد

که دنیا سرای عبرت گیری و  اند آن استبت دیگری که برای دنیا قائل شدهثهای ماز ویژگی( 413:441:همان)« .اعلم ماال تعلمون

ا لذ( 446:4911:امام علی) «.مَا اَکثَرَ الِعبَر و اقل االعتَبار»نیز آمده است که( ع)پذیری است هم چنان که در کالم حضرت علی عبرت

خواند چنان که نقل شده را به عبرت گرفتن از دنیا فرا میهلل گذارد و عارفان و رهروان طریق الی احاتم اصم انگشت بر این نکته می

عزوجل  –تو را خدای  ،اگر یار خواهی: است کسی که عازم سفر بود، از وی خواست که او را وصیتی کند و حاتم در جواب وی گفت
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مرگ ۀ عبادت خدا بس و اگر وعظ خوا ۀدنیا بس و اگر  کار خواۀ کرام الکاتبین بس و اگر عبرت خوا ،یار بس و اگر همراه خواهی  -

سهل بن عبداهلل نیز زندگانی دنیا را که در جستجوی حقیقت باشد بر حیات عقبی که در حصول  مراد ( 233:4911عطار . )بس

کند که در سایه ر این دنیا می داند و یادآوری میباشد ترجیح و تفضیل می نهد زیرا که حصول مراد در عقبی را ثمره خدمت د

نکته مهم دیگری که عین ( 919:4934هجویری ) .دمت این جهانی است که قربت جاودانی اخروی دست یافتنی خواهد بودخ

توان به لقاء است که در این دنیا میۀ رفت االکند آن است که دنیا جایگاه معرفت خداوند است و لذا با معالقضات بر آن تاکید می

در آخرت خواهد بود چرا که به ۀ رویت اال قدمه و زمینهمۀ القات از آن جاست که همین لقای االنائل آمد و اهمیت این لقاء و مۀ اال

( 91:4961عزالدین محمود کاشانی . )توانند باری تعالی را رویت بکنندو اهل سنت در روز آخرت مومنان میزعم بسیاری از عرفا 

چه . خم لقاء اهلل است در آخرتخود را ساخته کن که معرفت در دنیا تمعرفت ! ای عزیز» :گویدبنابراین به همین خاطر است که می

و من کان فی هذه الدنیا اعمی فهو فی اآلخره »از خدا بشنو . گویم هر که امروز با معرفت است فردا با رویت استشنوی؟ میمی

بشنو که  –علیه السالم  –از مصطفی .ویت خداهر که در دنیا نابیناست از معرفت خدا، در آخرت نابیناست از ر «اعمی و اضلّ سبیالً

پس  «النک لم تعرفنی فی دارالدنیا»ندا آید که مرا مخوان که تو خود در دنیا مرا نشناختی  ،یکی در قیامت گوید که یا رب»:گفت

را فراموش کرده باشد و کند او هر که نفس خود را فراموش . همین معنی دارد« نَسُوا فَاَنسَاهُم انفسَهم»در آخرتم چگونه شناسی؟ 

مَن عَرَفَ نفسَه عَرَفَ ربَه و مَن عَجَزَ عن مَعرفِه نَفسِه فَاَحرای اَن یعجزَ عَن معرفه ». که نفس خود را یاد آرد او را با یاد آورده باشدهر

-59ن القضات عی.)سعادت ابد در معرفت نفس مرد بسته است به قدر معرفت خود هر یک را از سعادت نصیب خواهد بود« ربّه

های فراوانی که خداوند متعال برای ایت خداوند رحمان با انسان، نعمتپیر هرات در رساله کنز السالکین در باب عن( 60:1373

بیند که شهرستان دنیا را بازار او اوند نسبت به انسان را در این میشمارد و یکی از عنایات  خدانسان در نظر گرفته است را بر می

آخرت و مایحتاج سرای جاویدان خویش را فراهم آورد و در سرای دیگر به  تواند توشهن میه است که طبعاً از این بازار انساقرار داد

 (13:4964انصاری، .)عیش و آرامش نائل شود

که به تعبیر کند زیرا معتقد است و منال دنیوی را کامالً طرد نمی رشید الدین فضل اهلل نیز در عین انتقاد از دنیا، مال   

 ،میبدی. )های دنیوی است که سعادت اخروی حاصل شدنی و قابل استحصال استه همین نعمتقرآن مجید، به وسیل

208:1372.) 

 مرتبط با دنیا مطالب متفرقه

 صفات و خصوصیات دیگری نیز برای دنیا ذکر شده است که طبعاً بیانگر جایگاه دنیا در ،در مطاوی جمالت و سخنان عرفا   

 :شودبه مواردی از این دست اشاره می ذیالً. تواند باشدین موضوع میذهن و ضمیر آنها نسبت به ا

 عقوبت دنیا -

ده است که داند چنان که نقل شوط به چشیدن عذاب و عقاب دنیا میابراهیم ادهم وصول به درجه صالحان و پاکان را من   

 (26:1374قشیری )« .نی تا عقوبت دنیا اختیار نکنیصالحان نبی درجه»:خدا گفت به مردی در طواف خانه

 اموال و اسباب دنیوی بخشیدن همه -

کران و توکل محض نسبت به باری تعالی است چنان که از خالوی نیشابوری که ز خصوصیات برخی از عرفا سخاوت بیا   

حمد بن حسن نام، همه دنیائی خود برو پاشیده وی را مریدی بود م»دارای والیات ظاهر و کرامات بسیار بوده، روایت شده است که 

 ( 292:1370جامی )« .بود

 فرجام دوستی دنیا

دوستی آخرت از آن دل »از ابو سلیمان دارانی روایت شده است که هر گاه دلبستگی و دوستی دنیا در دلی خانه کند    

 (.40:1374قشیری )« .برفت



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

789 
 

 برهنه از دنیا بیرون شدن -

وقتی مردم پیراهن من به صدقه بدهید : مریدان خواستند وصیتی کند، گفت. ت نزع و احتضار بودمعروف کرخی در حال   

 (91:همان)« .خواهم که از دنیا بیرون شوم برهنه هم چنان که در آمدم برهنهکه من همی»

 من از کجا، دنیا از کجا -

خواجه »آورده است که ( ص)نقل از پیامبر اکرم های آن به در مرصاد العباد در خصوص بی اعتنایی به دنیا و فریبندگی   

من از کجا ؟ دنیا از کجا ؟ من آنم که در مقام سدره هر چه در خزانه غیب جواهر و نفایس ملک و ملکوت بود جمله بر من : گفتمی

از کنان از دروازه عدم عرضه کردند به گوشه چشم همت به هیچ چیز باز ننگریستم بلکه نقد وجود نیز در آن قمارخانه کم زدم و پرو

 (122:1371نجم رازی )« .باز شدم ،به آشیان اصلی او ادنی

 جزع در مصایب دنیا -

های دنیا ناشکیبایی و بی قراری کند گرفتار مصایب دینی خواهد بود لذا می ن عمار معتقد است هر که در مصیبتمنصور ب   

آرزوی دنیا را ترک گیر تا »افزاید روست که میاز همین « .ایب دین افتدهر که جزع کند از مصایب دنیا، زود بود که در مص» :گوید

با این موضوع  نیز در پیوند( ع)المومنین علی امیر(408:1370عطار )« .از غم راحت یابی و زبان را نگه دار تا از عذر خواستن برهی

 (441:1370امام علی )« .مَن کبّر صغار المصائب ابتاله اهلل بکبار ها»فرماید در نهج البالغه می

 خردمندی و زیرکی -

ند که فریب دنیا را نخورد لذا داداند که دلبسته دنیا نباشد و زیرک را کسی میرفا نیز عاقل و خردمند را کسی مییکی از ع   

نیا را دوست خردمند آن است که د: همه گفتند.. .و زیرک کی است...هفت صد مرد عالم را پرسیدم که خردمند کی است» :گویدمی

 (238:1370عطار )« .ندارد و زیرک آن است که دنیا او را نفریبد

 نگاه چند بعدی به دنیا

ترین و مفصل ترین مطالب را در خصوص دنیا ابراز کرده است و از آنجا ازی، یکی از عرفائی است که متنوعیحیی بن معاذ ر   

دارد که حاصل نگاه ژرف و در ب قابل تعمقی بیان مینکات جالب توجه و مطالکند لذا از هر بعد که از چند زاویه به دنیا نگاه می

دنیا جایگاه اشغال است و »: عین حال هنرمندانه اوست نسبت به موضوع، که ماحصل آن سخنان تامل برانگیز جمالت ذیل است

جمله دنیا از اول تا آخر در برابر یک »: و گفت «.اِما بهشت و اِما دوزخ پیوسته میان مشغولی و بیم است بنده، تا بر چه قرار گیرد؟

زنهار تا از دکان . دنیا دکان شیطان است» :گفت« .پس چگونه بود جمله عمر در غم بودن از بهر اندک نصیبی از او. ساعته غم نیرزد

شد، هرگز باهوش نیاید مگر هر که از آن مست . دنیا خمر شیطان است»: و گفت« .او چیزی ندزدی که از پس درآید و از تو بازستاند

دنیا چون عروسی است و جوینده او چون مشاطه اوست و زاهد در »: و گفت« .در میان لشکر خدا، روز قیامت، در حسرت و ندامت

و در آخرت عذاب است و . در دنیا اندیشه است و غم»:و گفت« .وی کسی بود که روی وی سیاه کند و موی او بکند و جامه او بدرد

کنید بر شما این پوشیده نیست که هر از من شکایت می»: فرماید کهمی –جل و عال  -پس از او راحت کی بود که خداوند . عقاب

از ! ای عجب. در کسب کردن دنیا ذل نفوس است و در کسب کردن بهشت عز نفوس است» :و گفت« .دو جهان مراست و من شما را

شومی دنیا تو را بدان درجه است که »: و گفت« .زی که جاوید و باقی نخواهد ماندکسی که اختیار کند خواری و مذلت در طلب چی

یکی آن که ترک دنیا کند . عاقل سه تن است»: و گفت« مشغول می کند تا به یافت چه رسد -عزوجل –آرزوی آن تو را از خدای 

را  -عزوجل –پیش از آن که در لحد رود و آن خدای پیش از آن که دنیا ترک او کند و آن که بنیاد لحد نهد و گور را عمارت کند، 

 (368-367: 4911عطار )« .راضی گرداند پیش از آن که بدو رسد

 طلب کردن دنیا نصیب خود را از شیخ ابوسعید ابی الخیر -
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بود و دهیم که در آن دنیا به سراغ شیخ آمده طیف از ابوسعید ابوالخیر قرار میحسن ختام مطلب را، حکایتی بسیار ل   

گونه روایت شده از زبان یکی از نوادگان شیخ بدینکیفیت مواجهه شیخ با این موضوع . نصیب و حصه خود را از او می طلبید

-برفت و هیچ حال شیخ بیرون نمییک روز نمار پیشین از وقت می. دیهر روز تا شیخ با جماعت حاضر نیامدی، قامت نگفتن»:است

ه شیخ را دیدند در دهلیز سرای خود ایستاد. شود و جماعت منتظرندیعالم کند که وقت نماز فوت مکسی در رفت تا شیخ را ا. آمد

تا شیخ بیرون آمد . نماز دیگر ببایست. چون شیخ بیرون نیامد نماز پیشین بگزاردند. دیدنددر جایی که مصلحت سخن گفتن نمی

هرگز از شیخ این ارتکاب نیامده بود و نماز شما از وقت نرفته، »سوال کردند که . عرق بر جبین وی نشسته و تغیری در وی ظاهر

مدتی در دنیا مقام کردی و » :گفتنیا آمده بود و دامن من گرفته مید» :شیخ گفت «سبب چه بود که نماز پیشین حاضر نیامدیت؟

رآینه گام رحلت تو نزدیک آمده است هعمری دراز یافتی هرگز به من نظر نکردی و از شرف التفات تو محروم بودم و وقت رفتن و هن

بسیار تکلف کردم و هر جهدی که در وسع آمد بجای آوردم تا مگر از وی رهایی یابم مسیر « باید که مرا حصّی و نصیبی باشدمی

شد که بعد از آن خواجه مفضل را چندان نعمت و ثروت . را به وی دادم تا دست از من بداشت –مفضّل  –نشد تا به ضرورت فرزند 

چنان که در مدت حیات نُه بستر اطلس بیفکندندی هر شب که بخفتی و . کسی حساب آن ندانست و از منعمان و متنعمان عهد شد

 (411-414: 4914جمال الدین ابو روح)« .تجمل دیگر در خور این بودی

 گیرینتیجه

به . شده است وایات اسالمی مورد توجه واقعدنیا و مباحث پیرامون آن از جمله موضوعاتی است که در قرآن مجید و ر   

برخی عرفا تعاریف گوناگونی از دنیا کرده و هر یک نتیجه . ای که بیش از صدبار در قرآن از این واژه بحث به میان آمده استگونه

انسان و خدا باشد، دنیا  چه را که حجاب بیناز جمله عبید اهلل رازی هر. اندعباراتی توجه برانگیز ابراز کردهتامالت خویش را در 

عین القضات درجه و منزلت دنیا را کمتر از پر پشه . های آن را عین دنیا تلقی کرده استته و شمس تبریزی نیز تن و خواستهدانس

عرفا بسیاری از . داند که حتی شایسته نیست درباره آن سخنی گفته شودنیز، دنیا چنان بی قدر و مقدار میدانسته و بایزید بسطامی 

: چنانکه یکی از عرفا معتقد است ؛اندض از آن را مورد تاکید قرار دادهدر مذمت دنیا داد سخن داده و عدم وابستگی به دنیا و اعرا

در همین راستا نجم  .ست خداوند به آن نگاه نکرده استدنیا چنان مورد خشم و بغض خداوند است که از زمانی که آفریده شده ا

ت از پرداختن به دنیا برحذر داشته و آفات و صفات نکوهیده آن را به طور مفصل طی ده صفات و آفات ذمیمه رازی مریدان را سخ

تواند محل پرداختن به ریسته و دنیا را از آن جهت که میای دیگر نگبرخی از عرفا از زاویه. داده استمورد بررسی و گوشزد قرار 

گیری آن جایگاه پند آموزی و عبرت ،مزرعه آخرت باشد شایسته مدح و ستایش دانستهکارهای نیک و اعمال صالح و به تعبیر دیگر 

 .اندرا مورد تاکید و تصدیق قرار داده

است که شایان دقت و قابل تعمق گذشته از ذم و مدح دنیا مطالب متنوع دیگری نیز در ارتباط با دنیا از سوی عرفا بیان شده 

های دنیا را موجب گرفتاری دینی دانسته و یحیی معاذ رازی در مصیبتجزع و بی تابی  عرفا نتیجهاز جمله، یکی از . شدتواند بامی

و  وی شومی دنیا. گردد که هرگز به هوش نخواهد آمدرا شراب شیطان خوانده است که هرکه از آن بخورد چنان مست می نیز دنیا

دارد چه رسد به آن که به آنها دست باز میرا از پرداختن به خداوند  داند که صرف طلب آنها انسانمتعلقات آن را چنان گسترده می

 .پیدا کند
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 «خسرو و فرهاد»مدیریت تعارض در مناظره 
(برگرفته از رساله دکتری) 

 نازیال یخدانساز                                                                                                                             

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 دکتر پروانه عادل زاده

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 دکتر کامران پاشایی فخری

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 چکیده

تواند موجیب  کنترل شده و در حد متوسط باشد میدادهای مهم رفتار سازمانی، مدیریت تعارض است، تعارض اگر یکی از روی

دهد که دو یا چند نفیر از افیراد در مقابیل یکیدیگر قیرار گیرنید، زییرا        تعارض زمانی رخ می. و افراد گرددخالقیت و نوآوری در گروه 

پذیرترین سیطح علیم جهیت انعکیاس مفیاهیم       متون ادبی به عنوان انعطاف. متفاوت است های آنها ها، اهداف و ارزش نیازها، خواسته

متنوع و القاء این مفاهیم به مخاطبان است، لذا الزمۀ همگام شدن با این مفاهیم نو، ایجاد بستر و محیطی مطلیوب و مناسیب بیرای    

 .بروز افکار تازه، خالقیت و نوآوری در استنباط از مفاهیم ادبی است

ای، یکی از این بسیترهایی اسیت کیه سییطرۀ مفیاهیم بیدیع را بیاالخص در         سرو و شیرین، منظومۀ کم نظیر نظامی گنجهخ

هایی است کیه بیه زیبیایی در     گسترد، مدیریت تعارض و تضاد از جمله مفاهیم و مقولهخسرو با فرهاد برای مخاطب خود میمناظرۀ 

ها و چگونگی میدیریت آنهیا    ستار برآنیم که با استخراج و بررسی مهمترین این تعارضخسرو و شیرین بازتابانده شده است؛ در این ج

ترین اصول مدیریتی تبیین و روشن  در مناظره خسرو و فرهاد، دیدگاه نظامی را دربارۀ چگونگی حل تعارضات، با استفاده از کاربردی

 .سازیم

 رهادمدیریت تعارض، تضاد، خسرو و شیرین، خسرو، ف: هاکلیدواژه

 :مقدمه

های اریخی، وقایع مهم جاری و فرآوردهناپذیر زندگی انسان است، با مروری گذرا و سطحی بر رویدادهای ت تعارض جزء جدایی

دهید کیه چگونیه تعیارض یکیی از مهمتیرین و       ای زندگی اجتمیاعی هسیتند، نشیان میی    ه هایی از واقعیت فرهنگی که مبین گذشته

ای معتقدند که در حال حاضر تعارض موضوعی است که فکر انسان را  دهد، بنابراین اگر عدهکیل میترین وجوه زندگی را تش ستهبرج

هیای شخصییتی، انتظیارات و     هیای مختلیف فرهنگیی، تفیاوت     زمینه. اند بسیار به خود مشغول کرده است ادعایی پوچ و بیهوده نکرده

هیای متمیایز از    هیا، خطیرات و انگییزه    ی گردد، از این رو، وجود تفیاوت ادراکات متفاوت، منجر به ایجاد تعارض مابین افراد و گروه م

 .کندناپذیر می های سازمانی اجتناب رضیکدیگر در افراد، بافت سازمانی را در برابر تعا

ها تأکید دارند که دو طرف تعیارض   های مختلفی از سوی متخصصان برای تعارض ارائه شده است، برخی از این تعریف تعریف

هیا   کنند؛ در زیر چند میورد از ایین تعرییف    ور عمدی برای ناکام کردن یکدیگر و ممانعت از رسیدن به اهداف یکدیگر تالش میبه ط

 .بیان می گردد

های اساسی مربوط به سازمان یا بیا هیم    تعارض وضعیتی اجتماعی است که در آن دو یا چند نفر دربارۀ موضوع» -

 (6: 4932شرمرهون به نقل از رضائیان، )« .دهندی خصومت احساسی نشان میکدیگر قدرتوافق ندارند یا نسبت به ی
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را خنثیی  ( ب)های  گیرد تا تالشانجام می( الف)آگاهانه به وسیلۀ تعارض فرآیندی است که در آن، نوعی تالش  -

بیدان  ( الیف )ینکیه  شیود ییا ا   در مسیر نیل به هدف خود مستأصل میی ( ب)کند؛ البته از راه سد کردن راه او که در نتیجه 

 (.143: 4914رابینز، )افزاید  وسیله بر میزان منافع خود می

هاست که منتهی به رفتیار   ها و یا سازمان تعارض، فرآیند ادراک و یا احساس هر گونه ناسازگاری در درون و یا بین افراد، گروه

 (. 464: 4914میر کمالی، . )پنهان و یا آشکار متعارض در دو طرف گردد

های بارزی از رو و شیرین را، شاید بتوان نمونههای عاشقانه آن  از جمله، خسر و منظومهیات غنی زبان فارسی به ویژه اشعاادب

مدیریت تضاد میان فردی دانست؛ در این ارتباطات، تعارضات میان رقبای عاشق که به زبان فخیم و زیبای شیعر بییان میی گردنید،     

رهاد و اش، تعارضات میان فتفاده از شگرد خارق العادۀ شاعریسازد و نظامی با اسنده صد چندان میادبی را در خوان لذت خوانش اثر

های علم مدیریت تضاد و تعارض آشنایی کامل و وافر داشته اسیت و لیذا   کشد که گویی با تمامی مؤلفهخسرو را طوری به تصویر می

خسرو و شیرین علیی  »سازد؛ گذشته از این ه را در خوانندۀ اثر بیشتر میاظرآمیختگی این دو عنصر یعنی شعر و تعارض، جذابیت من

میک  )« .شاعر از پیشینۀ تاریخ ایران، جامعۀ عصر شاعر، حکمت، فلسفه، موسییقی و نجیوم اسیت   ۀ دهندۀ آگارغم جنبۀ هنری، نشان

هیای متنیوع و پنهیان تفکیراتش را در     الییه  دهد کیه کار نظامی به او این امکان را میو این سطح چند بعدی اف( 499: 4914دونالد، 

 .اشعارش آشکار سازد

ای با عنوان جستار حاضر متعددی نگاشته شده است اما مقالهکنون مقاالت تا« خسرو و شیرین»نظومۀ عاشقانۀ در خصوص م

ای منظومیۀ خسیرو و   هکال نمود این تعارضات میان شخصیتکه دربردارندۀ نظریات مدیریتی باألخص مدیریت تعارض، همچنین اش

های مدیریت بنابراین بر آن شدیم تا مؤلفه. دنمایر از این نظر کامال نو و بدیع میشیرین باشد، صورت نپذیرفته است؛ و پژوهش حاض

ر تعارض را با مناظرۀ خسرو و فرهاد تطبیق داده، میزان انطباق این معیارها را با توجه به الگوهای تضاد و تعارض بسینجیم؛ بیه دیگی   

 :گویی به دو سؤال استبیان تحقیق حاضر در صدد پاسخ

 از کدام نوع اند؟« مناظرۀ خسرو و فرهاد»تعارضات موجود در  (4

 کدامند؟( خسرو و فرهاد)دالیل بروز تعارضات میان دو عاشق  (2

« خسیرو و فرهیاد  »به ویژه مناظره « خسرو و شیرین»های زیرین و پنهانی داستان ن مقاله، بیشتر آشکار ساختن الیههدف ای

ر شیدن  است؛ با در نظر گرفتن این فرضیه، آنچه بیش از هر موضوع دیگر، در مفهوم مناظره سایه انداخته و نیازمند واکیاوی و آشیکا  

 .باشداست، مبحث تضاد و تعارض می

 .ابتدا الزم است قبل از ورود به مبحث اصلی، با برخی اصطالحات و سطوح مدیریت تعارض آشنا گردیم

 :وح تعارضسط

اند ولی همۀ آنها دربرگیرندۀ این  پردازان رفتار سازمانی، بر اساس معیارهای خود سطوح مختلفی از تعارض را ارائه کردهنظریه

های میان فردی و میان  میان گروهی در بحث های رفتار سازمانی تأکید بیشتر بر تعارض( 9میان فردی ( 2شخصی ( 4: سطوح است

 (.932: 4944کینیکی و کرتینر، / 923: 4913اده و مهروژان، محمدز. )گروهی است

هیایی کیه در آنهیا     داند و معتقد است سیازمان  دیوید کمرون تعارض میان فردی را بخش اساسی و فراگیر زندگی سازمانی می

بیین فیردی تعارضیی    تعیارض  (. 1: 4949کمرون، )شوند  های رقابتی با شکست مواجه می تضاد کمتری وجود دارد، عموماً در محیط

کرمیی و  )« .هیای متفیاوت هسیتند    های ارتباطی و دیدگاه ها، آرزوها، سبک دهد که دارای ارزش بین دو یا چند فرد رخ می»است که 

 (.14: 4942گودرزی، 

وفیق  ای م ای که بتواند این تناقض را به نحو کنترل شده پیش برد، جامعه تعارض و تضاد الزمۀ تحرک و پویایی است و جامعه

ای الزم است تأثیری؛ زمینه همان تعارض اشیاء و افیراد جهیان    دهد، زمینه ای رخ می همواره و در همه جا، وقتی حادثه». خواهد بود

های شخصیتی، نیازها، باورها، انتظیارات و ادراکیات متفیاوت، بیروز تعیارض       وجود افراد مختلف با ویژگی( 99: 4931سروش،)« است

دو دسته ابزار برای مدیریت تعارض وجود دارد؛ دسته نخسیت، موجبیات تعیارض کیه تحرییک      . ناپذیر می کند میان افراد را اجتناب

اند که در این جستار، تأکید ما بیشتر بر روی دسته نخست یعنیی  های حل تعارضتۀ دوم، شامل تکنیککنندۀ تعارض هستند و دس
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د مختلیف در  هیا و عقایی  آن نظرییه هایی است که در  آوردن موقعیتمنظور از تحریک تعارض فراهم ». موجبات تحریک تعارض است

تحریک تعارض ممکن است این انگیزه و فرصت را در . شوند تا به وسیلۀ یکدیگر مورد سنجش قرار گیرندمعرض قضاوت گذاشته می

 (.992: 4914 گرنفین،)« .اند، آشکار سازندنظرهای خود را که مخفی نگه داشتهکارکنان ایجاد کند که اختالف 

استفادۀ مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنیین علیل خلیق کننیده و کسیب مهیارت در اداره و       

های علل خلق کننده و کسب مهارت در اداره و کنترل آن است کیه  ز به عنوان یکی از مهمترین مهارتکنترل آن ایت که البته امرو

 .آیدشمار می های مدیریت بهمهمترین مهارت ز به عنوان یکی ازالبته امرو

 مدیریت تعارض و سبک های آن

عمیوالً  شیود و م های مدیریت تعارض یاد میود دارد که از آنها به عنوان سبکگویی به تعارض وجطور کلی پنج روش پاسخبه

 :ها غالب استهر فرد در یکی از این سبک

های این روش این ویژگی. است الیق خویش بدون توجه به دیگرانسبکی که در آن فرد دنبال اهداف و ع: رقابت .4

موقعییت   فرد هر گونه قدرتی را که به نظر برسد برای بیردن در . است که اوالً غیر مشارکت جویانه و ثانیاً قدرت مدار باشد

 .گیردخاص مناسب است به کار می

و اهداف خویش جهت تحقیق اهداف و ارضای فرد از عالیق . این سبک نقطه مقابل رقابت است(: تسلیم)سازش  .2

گی اسیت ولیی بیاز هیم مشیارکت      ویژگی مهم این روش از خود گذشیت . کندای دیگران صرف نظر و چشم پوشی مینیازه

 .جویانه است

کند نه عالیق و اهداف دیگران را و بیشیتر سیعی بیر آن    د اهداف و عالیق خود را دنبال میزمانی که فر: اجتناب .9

 .موقعیت تعارض طفره رود و یا آن را به تعویق اندازددارد که از 

در اینجا همکاری شامل تالشی به منظور کار با دیگر افیراد  . این سبک نقطه مقابل سبک اجتناب است: همکاری .4

 .برای یافتن راه حلی است که موجب تحقق اهداف هر دو فرد بشود

ابل قبول برای هر دو طرف است کیه موجیب تحقیق    هدف مصالحه یافتن برخی تدابیر و راه حل های ق: مصالحه .3

به عبارتی این سبک بینابین رقابت و سیازش قیرار دارد و نسیبتاً مشیارکت     . نسبی منافع و تحقق اهداف هر دو طرف بشود

 .جویانه است

 روش های ایجاد تعارض کار کردی

 :عبارتند ازکردی که در عمل اثر بخشی آنها به اثبات رسیده است دو فن ایجاد تعارض کار

 روش نقادی (4

 روش مناظره ای (2

. این روش، اقدامی وقتیگراسیت ». کردی ایجاد شده بین خسرو و فرهاد از نوع دوم یعنی روش مناظره استکه نوع تعارض کار

شییدند  کوافالطون و پیروانش می. گرددفلسفی جدل در یونان قدیم باز می ریزی شده به مکتبرهیافت ویژه ایجاد تعارض برنامه این

ممکین  « پیروزی در مناظره»ای این است که یکی از موانع روش مناظره. آوردندها را از طریق کشف مواضع مخالف به دست حقیقت

 (61و  66: 4932رضائیان، )« .است اصل موضوع را تحت الشعاع خود قرار دهد

 بحث و بررسی 

فتن هر کدام از ایین  هایی دارد که نادیده گرو تأثیر و جذابیت بانی، موسیقاییهای خاص ذوقی، زهر اثر ادبی و هنری، زیبایی

از . شود آن اثر ادبی یا بخت و اقبال خود را در مورد قبول شدن از دست بدهد و یا نسبتاً از مخاطبان آن کاسته شودعناصر سبب می
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ییام ییک اثیر هنیری را زودتیر از ارائیه شیدن آن        سوی دیگر شعرا و نویسندگان و به طور کلی اربابان هنر، تأثیر گذارند و مردم نیز پ

 امروزه در. گذار هنرمندان استبا مخاطب ذوق و هنر رسا و تأثیر یابند و فطرت پاک و صادقانۀ مردم های دیگر درمی موضوع به شیوه

ریتی و در کیل، نقید در   شناسی و زیبایی شناسی وجود دارد، نقد مدیهای تاریخی، اجتماعی، روانکنار نقدهای مختلفی که در زمینه

-ی بیش از هر چیز دیگیری بیه چشیم میی    در تفکرات نظام 4آزادی. حوزه های میان رشته ای، امری الزم و ضروری به نظر می رسد

 .دهدروانشناختی  وگاه مدیریتی سوق میخورد؛ این آزادی اندیشه، نظامی را گاه به سوی مفاهیم عشقی، تاریخی، فلسفی، 

 و و شیرینتلخیص داستان خسر 

چیارچوب  . این داستان سرگذشت عشق خسرو و پرویز، پادشاه ساسانی، با شیرین، شاهزادۀ ارمنی، برادرزادۀ بانوی ارمن است

دیم جیویی شیاپور، نی   بانوی ارمن، بیه راهنمیایی و چیاره    اصلی این داستان چنین است که خسرو، شاهزادۀ، ایران و شیرین، برادرزادۀ

شیکر  هیای میریم و ش  نیه دلربیایی  . رسندله قهر و آشتی، سرانجام به هم میآیند و بعد از یک سلسر برمیخسرو، به جستجوی یکدیگ

خسرو بسته اسیت، بیه دام وسوسیه     دارد و نه دردها و نیاز فرهاد کوهکن، شیرین را که دلش به مهرخسرو را از عشق شیرین باز می

عشق شیوریدگان و   -قعیو دردی دارد که قصۀ عشق بزرگان را چاشنی عشق واپایان غم انگیز سرنوشت دو دلداده، سوزی . اندازدمی

-خویش، رقیب او نیز هسیت؛ کشیته میی    که در دل( شیرویه)خسرو شب هنگام در کنار شیرین به دست فرزندی : دهدمی -نامردان

د، سنگ تراش خبره و زبیر دسیت   در خالل داستان و در هنگامۀ دل باختگی خسرو به شیرین، فرها(. 421: 4914زرین کوب، )شود 

بنیدد و  میی  کند که ادراک از او رخت بیر لین دیدار آنچنان او را مدهوش میاین او. بازدالقات با شیرین، دل در گرو او میروزی در م

شود بایید   پرسد و متوجه میسخنان شیرین را از خدمتکارانش میآید، هنگامی که از نزد او بیرون می. دفهمدستورات شیرین را نمی

زد کیه در میدت ییک میاه،     ن با عشق و عالقه تیشه بر کوه میی فرهاد آنچنا. جویی از سنگ، از چراگاه تا محل اقامت شیرین بنا کند

ها افتیاد و  ار ساخت که داستان او بر سر زبانچنان پر تب و تاب و بیقر عشق شیرین فرهاد را آن. جویی در دل سنگ خارا ایجاد کرد

ای که با او داشت، فهمید توان برابری با عشق او را نسبت را به نزد خود خواند و در مناظرهفرهاد . این دلدادگی آگاه شدخسرو نیز از 

فرسیتد و   از سنگ میی ۀ خسرو فرهاد را به کندن کو. پس تصمیم گرفت به گونه ای دیگر او را از سر راه خود بردارد. به شیرین ندارد

نخسیت بیر آن   . روداد نیز بی درنگ به پای آن کوه میفره. انجام دهد، شیرین و عشق او را فراموش کند قول می دهد اگر این کار را

 .پردازده کندن کوه با یاد دالرام خود میکند و سپس بقش شیرین و شاه و شبدیز را حک مین

 مدیریت تعارض در مناظرة خسرو و فرهاد

ان فیردی اسیت کیه در ادامیه     از نوع تعارض کارکردی میی ( خسرو و فرهاد) در مناظرۀ خسرو با فرهاد، تعارض میان دو عاشق

ارضیات کیه در قالیب    شود با بررسی مهمترین علل این تعارض و شرح و بسط این دالیل، دیدگاه نظامی را، نسبت به این تعتالش می

-و آن را میدیریت میی   ا تضادها سازگاری داردداند که بنظامی علناً خردمند را کسی می. میابد، تبیین و روشن سازیمناظره نمود می

 :کند

 (264، 4943نظامی، )« خردمند آن بود کو در همه کار                   بسازد گاه با گل، گاه با خار»

 انواع تعارض

 کند که هر بخش ییا  این تعارض هنگامی بروز می». دهد تعارضی است که در بین دو سطوح مختلف حوزه رخ می: افقی( الف

رضیائیان،  )« .ها یا گیروه هیای دیگیر را نادییده بگییرد     های بخشهای خود تالش کند و هدفی دستیابی به هدفتیم کاری فقط برا

4932 :96) 

 :تواند موجب بروز تعارض افقی شود عبارتند ازعواملی که می
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 .محیطشان یکسان است: محیط (4

 .اهداف در تعارض افقی تقریباً نزدیک به هم است: هدف (2

 .ختار فکرشان هم نزدیک به هم استسا (9

 .منظور هر قدر محیط بزرگتر باشد اندیشه هم بزرگتر است: اندازه و بزرگی محیط (4

تواند بیه دلییل ارتباطیات    این تعارض می». ن دستی وجود داردست از تضادی که بین باال دستی و پاییا عبارت: عمودی( ب

کیه  ( 96: همیان )« .بیروز کنید  ( تعیارض شیناختی  )ها شکیفیت اطالعات و ارز ناقص، تعارض در هدف یا عدم توافق بر سر کمیت و

 .تعارض شکل گرفته در مناظرۀ خسرو و فرهاد از این نوع، یعنی عمودی است

 :های این تعارض عبارتند ازعمده ویژگی

خیود در میورد   فهمنید شمیسیا در کتیاب    تعارض در نهایت حرف هم را هم نمیی دو طرف : اختالف از نظر روحی و روانی (4

هیای اخالقیی و میذهبی    آید و آموختیه ر تربیت به وجود میشود امّا فرامن بر اثنهاد با کودک متولد می»: گویدفرامن می

شمیسیا،  . )فرامن معیاییر اخالقیی و وجیدان ماسیت    . فرامن امیالِ مکروه و ناپسند را به ناخودآگاه واپس زده است. اوست

-نیمه آگاه و ناخودآگاه تقسیم میی  ه روان یا ذهن هر انسان را به سه زمینۀ خودآگاه وطور کو فروید همان( 221: 4914

 .نهاد، من و فرامن: کندصیتی را نیز به سه قسمت تقسیم میکند، ساختار شخ

نیل به  خسرو و فرهاد  دارای حاالت و روحیات روانی کامالً متفاوت با هم هستند که این تفاوت آنها را به دو مسیر مجزا برای

ممتحن )« .خارج کرده و به دنیایی دیگرگون ببردۀ تواند هنرمند را از حیطۀ خود آگاخیال و رؤیا می». دهدوق میعشق و معشوق س

 (431: 4931و کمالی با نیانی، 

 آری، چو خواب آید، کجا خواب؟: هر شبش بینی چو مهتاب؟                                 بگفت: بگفتا

فوق خسرو با پیش کشیدن مسأله خیال و خواب درصدد منصرف ساختن فرهاد از عشق شییرین اسیت چیرا کیه بیا      در بیت 

کند که معشیوق او حتّیی   نگرد امّا فرهاد بیان میبه این مسأله می( شوق را می بیندکه در رؤیا و خیاالتش مع)دیدگاه درونی خویش 

 .نائل شدفراتر از آن است که بتوان در خواب و رؤیا به آن 

 :داندبه جمال معشوق را فقط در خیال میامّا در جایی دیگر چارۀ وصل 

 آن کس نداند جز خیالش: چونی از عشق جمالش؟                             بگفت: بگفتا

ن گیردد ایی  تعیین میی « درون گرا»و « برون گرا»ما چگونگی نگرش ما نسبت به جهان توسط گرایشات « خودآگاهی»بیشتر 

-ترین جزء فرضیه یونگ اسیت، بیه مفهیوم دیگیر، علیم روان     سازد شناخته شدهاد نگرش جهان را نمایان میگرایشات که طرق متض

کیه  ییا دو سینخ شخصییت را    « خودآگیاهی »گیری پذیرفته است، این گرایشات دو جهتشناسی جامعیت این گرایشات را به خوبی 

 .نمایدهمگی با آن آشنا هستیم فرا می

شخصیی میردم آمییز     کنید، چنیین  ان بیرونی و واقعیت عینی توجه میگرا برخوردار است به جهصی که از گرایش برونشخ»

ذهنی متوجه اسیت   گرا به زندگی درونیبرد، بالعکس، انسان درونصانه از مصاحبت با سایرین لذت میرسد که خالاست و به نظر می

و بیه نظیر    سازدرا نمایان می -نی در برابر درونیبرو -دو گرایش دو جهت مخالف این. ستنگر، کناره گیر و خجالتی او احتماالً درون

 (16: 4933دوان، )« .توان در این دو دسته قرار دادیونگ کلیۀ افراد را می

هیای عینیی   ش معطوف به جهان بیرونی و واقعیتگراست چنانچه تمام نگاه و تفکرین تعریف خسرو دارای شخصیتی برونبا ا

 .گراستارای شخصیتی درونفرهاد د ،است و در مقابل
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 اندازم این سر زیر پایش: بگفت                          سرایش         در   خرامی گر : بگفتا                           

 این چشم دیگر دارمش پیش :گر کند چشم تو را ریش؟                                بگفت: بگفتا                           

 این از خدا خواهم به زاری: هر چه داری؟                                 بگفت گر بخواهد : بگفتا                           

 نین کاراز دوستان ناید چ: طبع بگذار                                  بگفت  از  دوستیش : بگفتا                           

 (294: 4943نظامی، )

های تعریف شده در نظر فرهاد کامالً متفاوت که ایین  قه بندی شده در نظر خسرو با ارزشهای طبارزش: هااختالف ارزش (2

البته اگر کمی دقیق و عمیق به ایین مسیأله بنگیریم    . سازدبات تعارض میان فردی را فراهم میشاخصه به نوبۀ خود موج

های مشخص شده برای هیر  روانی دو عاشق دارد چرا که ارزش نوعی ریشه در اختالف حاالت روحی واین شاخصه نیز به 

واهر و مادیات است حیال  های شکل گرفته و دارای اهمیت در نظر خسرو بیشتر ظارزش. تابع ناخودآگاه فردی اوست فرد

پیوند خورده ( شیرین)ح معشوقش خود را با روتر است او روح تر و نامحسوسهای مد نظر فرهاد بسیار متعالیآنکه ارزش

 .بیندمی

 آسودگی بر من حرام است: آسوده شو، کاین کار خام است                         بگفت: بگفت                       

 وری چون توان کرد؟از جان صب: بگفت د                         در    درین  کن  صبوری  رو : بگفتا                       

 از عاشقی خوشتر چکار است؟: از عشق کارت سخت زار است                          بگفت: بگفت                       

 دشمنند این هر دو بی دوست: بگفتا جان مده، بس دل که با اوست                         : بگفتا                       

 از محنت هجران او بس: غمش می ترسی از کس؟                           بگفت  در : بگفتا                      

 (293و  294: 4943نظامی، )

 :تضاد از نظر قدرت و مقام

براسیاس ایین   . گردد و اختالف طرفین از نظر قدرت و مقام استهایی که موجب ایجاد تعارض میترین شاخصهیکی از اصلی 

 .گردد ، انواع معینی از تعارض پدیدار میروابط قدرت

 و شبکه قدرت نوع دوم 2شبکه قدرت نوع اول

ایین تعیارض از   . اسیت  (فرهاد)و فرد ضعیف ( خسرو)این شبکۀ قدرت بیانگر رابطۀ بین فرد قدرتمند »: شبکۀ قدرت نوع دوم

کنند استقالل بیشتری رند و افراد ضعیف تالش مید درآوکوشند دیگران را تحت کنترل خوشود که افراد قدرتمند میآنجا ناشی می

 .کسب نمایند

ر سیاختار  ها استفاده از سبک رهبری خاص نظیر سبک حمایتی یا تغییآمیزتر مدیریت این تعارضهای موفقیتبه هر حال راه

فته از نظر اختالف قیدرت  گونه که پیداست تعارض شکل گر همان( 43: 4932رضائیان، )« .توان ذکر کردبه سمت عدم تمرکز را می

 .در مناظرۀ خسرو و فرهاد از نوع دوم است یعنی تعارض میان شخص قدرتمند و شخص ضعیف

و خسرو با قطعیت تمام از قدرت خودآگاه است و با تکیه بر این تفکر در مناظره با فرهاد سخنانش نییز رنیگ و بیوی مکنیت     

 :گویدمقام به خود می گیرد چنانچه می

 «انده خرند و جان فروشند: آنجا به صنعت در چه کوشند؟                        بگفت: بگفت»                          

 (299: 4943نظامی، )

و در جایی دیگر معشوق را دارایی فرض می کند که فقط شخص قدرتمند می تواند آن را صاحب گردد و از فرهاد می پرسید  

حتّی عشق را نییز مقولیه ای پایبنید و وابسیتۀ قیدرت و      ( به چنگ آوردن)بیاورد؟ و با لحاظ جملۀ اگر کسی غیر از تو او را به چنگ 

 :مکنت برمی شمارد
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 آهن خورد، ور خود بود سنگ: گر کسیش آرد فرا چنگ؟                           بگفت: بگفتا                         

 این از خدا خواهم به زاری: ر چه داری؟                            بگفتگر بخواهد ه: بگفتا                         

 (294: همان)از دور شاید دید در ماه : بگفت                           راه؟    او  سوی  گر نیابی: بگفتا                         

 .داندعشوق را فقط از دور دیدن او میم و فرهاد که خالی از هر گونه مال و مقام و قدرت است چارۀ نیل به

 : تضاد در مفهوم عشق

ر منیاظرۀ  ای عمیق بر سراسر داستان خسرو و شیرین سایه گسترانیده است و چنانچیه خواهید آمید د   عنوان بن مایهعشق به

مجیزا و دارای   گیردد؛ خسیرو و فرهیاد و شخصییت کیامالً     مل تعارض میان دو معشوق محسوب میی ترین عافرهاد با خسرو نیز اصلی

نظیامی  ». سیازد را بیشتر و زیباتر آشکار می اند که توصیف هنرمندانۀ نظامی این اختالف شخصیتی تفکرات و روحیات کامالً متفاوتی

یوسیفی،  )« .های داستان و نمایش افکار و رفتار هر یک از آنها بر طبق منش هر یک کامالً کامییاب شیده اسیت   در پروردن شخصیت

4946 :411) 

عشق خسرو به شیرین عشیق در زنیدگی زناشیویی یعنیی عشیق      ». منش عشقی خسرو با منش عشقی فرهاد در تناقض است

-ه در دنیای خاکی و زمینی سیر نمیی مجازی مرد به زن و زن به مرد مطرح است در حالی که عشق فرهاد به شیرین عشقی است ک

و رابطۀ فرهیاد  ( در لیلی و مجنون)عشق فرهاد شبیه عشق مجنون در خسرو و شیرین . کند بلکه عشقی است ورای دنیای محسوس

 .هر دو عشق معنوی دارند. با شیرین شبیه رابطۀ لیلی با مجنون است

غالمرضیایی  )« .میرد غلتد و مییدن خبر مرگ محبوب از کوه فرو میفرهاد با شن. مرگ مجنون هم به مرگ فرهاد شبیه است

 (249تا ص  293از ص  4911با تلخیص، 

انید امّیا   هیر دو عاشیق  عشقی که خسرو به شیرین دارد با عشق فرهاد در تناقص است و این ریشه در روحیات دو عاشق دارد، 

جویید درسیت نقطیه مقابیل دنییای زهید و        ای که نظامی در خسرو و شیرین میمدینۀ فاضله»! ا و عشق فرهاد کجاعشق خسرو کج

دنیایی که در آن خسرو بیه خیاطر   . اندیشدانسان در آن جز به عشق و کام نمیدنیایی که  .ریاضت و عزلت و اندوه حزن االسرار است

کند؟ او عاشقی است امّا فرهاد به خاطر عشقش چه می( 33: 4941رضایی اردانی، )« .کنداش را فراموش میروانهعشق، حشمت خس

 .ترین تفاوت عشق میان خسرو با فرهادو این است عظیمکند ارائی اش یعنی جانش را هم فدا میکه به خاطر عشق شیرین تنها د

 از عشقبازان این عجب نیست: بگفت      نیست                ادب   در   جان فروشی  : بگفتا                    

 جان از دل تو می گویی من از: شدی عاشق بدین سان؟                    بگفت  از دل : بگفت                    

 از جان شیرینم فزون است: شیرین بر تو چون است؟                     بگفت  عشق : بگفتا                    

 آنگه که باشم خفته در خاک: بگفت    کی کنی پاک؟                 ز مهرش   دل   : بگفتا                    

 از عاشقی خوشتر چه کار است؟: بگفت ر است                      از عشق کارت سخت زا: بگفت                    

 (294و  299: 4943نظامی، )

 گیرینتیجه

مناظره خسرو و فرهاد، بخشی از منظومه بسیار زیبای خسرو و شیرین، در فراسوی محتوی جیدال عشیقی مییان دو عاشیق،     

-نگوییم بیش از مفهوم عشق ولی بیه انیدازه آن خیود را  بیاز میی     دارای مفاهیم عمیق مدیریتی است؛ مفهومی که در این میان اگر 

هیای  بردارنده بارزترین شیواهد و شاخصیه  های انجام یافته، مناظره خسرو و فرهاد در طبق بررسی. نمایاند، بحث تضاد و تعارض است

 :توان نتیجه گرفتها در مناظره مذکور میاین شاخصه مدیریت تعارض است و از انطباق

 .رض در این مناظره از نوع کارکردی میان فردی استتعا(4
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 .باشدارض کارکردی از نوع فن مناظره میفن ایجاد شده در این تع(2

دسیتی رخ  ست از تضادی کیه بیین باالدسیتی و پیایین     ا نوع تعارض از لحاظ سطح بروز تعارض، عمودی است و آن عبارت(9

 .دهدمی

ت و مقیام و  ها، تضاد از نظر قدررهاد، اختالف از نظر روحی و روانی، اختالف ارزشعمده دالیل بروز تعارض میان خسرو و ف(4

 .باشدتضاد در مفهوم عشق می

های مدیریت تعارض با مناظره مذکور منطبق است و توان اظهار داشت، اکر مؤلفهنتایج برگرفته از این پژوهش، می با توجه به

 .باشدای از جمله مدیریت تعارض می رشتههمسو شدن آن با الگوهای میان  این نشانگر منعطف بودن محتوی آثار ادبی و

 :ها پی نوشت

کند به این معنیی کیه   مکتب را مکتب آزادی هنر معرفی میآزادی یکی از اصول مکتب رمانتیسم است که این  اصل( 4

 (64:4931حاتمی، طغیانی و . )تواند آزادانه به تصویر بکشدکه بخواهد میهنرمند بخشی از زندگی را 

تیوان در   ای از این نیوع رابطیه را میی   نمونه. نگر تساوی قدرت طرفین استنخستین رابطه، بیا: شبکه قدرت نوع اول(  2

ها در جهت بهینه سازی بخشیی اسیت و    تمایل رفتاری اعضای هریک از پروژه. تعارض میان افراد دو پروژه متفاوت مشاهده کرد

کوشد قدرت خود را بیه قیمیت از دسیت رفیتن قیدرت       یافت برد و باختی تأکید دارند و هر طرف میدر برخورد با مسائل بر ره

 (43:4932رضائیان،. ک.ر.)طرف مقابل به حداکثر برساند

 منابع

، شماره آرش: ای ادبیات میان رشته، ترجمه گیتی خوشدل، «(انسان فردیت یافته)الگوی یونگ»(. 4933.)دوان، شولتز .4

 .32تا ص  12ص بیست و یک، 

مؤسسه مطالعات : ، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهرانمدیریت رفتار سازمانی(. 4914. )رابینز، استیفن پی. 1

 .و پژوهش های بازرگانی

نظامی گنجوی، « لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»تطبیقی منظومه -نقد تحلیلی»(. 4941. )رضایی اردان، فضل اهلل .9

 .442تا ص  41، شماره یازدهم، ص هشنامه ادب غناییپژو

 .سمت: ، چاپ هفتم، تهرانمدیریت تعارض و مذاکره(. 4932. )رضائیان، علی. 1

 .سخن: ، تهران(درباره زندگی، آثار و اندیشه نظامی) پیر گنجه در جستجوی نا کجا آباد(. 4914. )زرین کوب، عبدالحسین. 0

 .حکمت: ، تهرانتضاد دیالکتیکی (.4931. )سروش، عبدالکریم. 6

 .انتشارات فردوسی: ، تهراننقد ادبی(. 4914. )شمیسا، سیروس. 7

پژوهشنامه ادبیات ، «رابطه ادبیات و اخالق با رویکردی به آثار نظامی گنجه ای»(. 4931)طغیانی، اسحاق و حافظ حاتمی. 3
 .42تا ص  69، سال سوم، شماره دهم، صتعلیمی

 .فردابه: ، تهرانداستانهای غنایی منظوم از آغاز شعر فارسی دری تا ابتدای قرن هفتم(. 4911. )حمدغالمرضایی، م. 3

 .46تا ص  16، شماره دوازدهم، صمجله مدیر ساز، «مدیریت تعارض»(. 4942.)کرمی، مرتضی و احمد گودرزی. 45

: مهدی الوانی و حسن دانائی فرد، کرج ، ترجمه سیدمدیریت تعارض(. 4949. )وتن. ای. کمرون، کیم اس و دیوید. 44

 .مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

، ترجمه علی اکبر (مفاهیم، نظریه ها و کاربردها)مدیریت رفتار سازمانی(. 4944. )کریتنر/ رابرت، آنجلو / کینیکی. 41

 .پویش: فرهنگی و حسین صفر زاده، تهران

 .مروارید: جمه سید مهدی الوانی و غالمرضا معمار زاده، تهران، تررفتار سازمانی. (4491. )گریفین، مورهد. 49

 .دانشگاه عالمه طباطبائی: ، تهرانرفتار سازمانی نگرش اقتضایی(. 4913).محمد زاده، عباس وآرمن مهروژان. 41



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

811 
 

و یونگ و تطبیق معشوق درونی طرفه بن عبد با آراء کارل گوستا»(. 4931)ممتحن، مهدی و مهدی رضا کمالی بانیانی. 40

تا ص  439، سال سوم، شماره ششم، ص (پژوهش ادب عربی)فصلنامه لسا مبین، «فروید در قصیده رائیه در وصف معشوقه اش

241. 

 .33تا ص  44، شماره نوزدهم، ص مجله دانش مدیریت« مدیریت تعارض»(. 4914) .میر کمالی، سید محمد. 46

، تصحیح و حواشی وحید دستگردی، به کوشش مسه نظامی گنجه ایخ(. 4946. )نظامی گنجه ای، الیاس بن یوسف. 47

 .قطره: سعید حمیدیان، تهران

 .، تصحیح وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، قطرهخسرو و شیرین(.  4943.)-----------------------. 43

 .انتشارات علمی: ، تهرانچشمه روشن(. 4946. )یوسفی، غالمحسین. 43
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 اخوان ثالث« آواز کَرَک»های شعر کی  نقابتحلیل رتوری
 احمد یزدی

 (مسئول  نویسنده)ایران ،واحد سبزوار -دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی

 امیراحمدی بوالقاسمدکتر ا

 استادیار زبان و ادبیّات فارسی واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسالمی، ایران

 حمید انصاری

 ایران ،واحد سبزوار -کتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی د

 چکیده

معاصر بر ذوق و ذهن آنان گذاشته،   سیاسی و اجتماعی جامعه  ن معاصر و نقشی که شرایط پیچیدههای هنری شاعرا خالقیّت

 .های غیرمستقیم و رمزی ذکر کنند را با بیان های خود ها و آرمان ها، دغدغه باعث گردیده است که شاعرانِ نواندیش معاصر، تجربه

های خود از منبعِ اسطوره، دین،  شاعر معاصر با فراخوانی نقاب .نقاب، شگردی است  برای بیان غیرصریح اندیشه های شاعران

  های معترضانه ندیشهه و نمادین اعالوه برآن که توانسته است پوشید ،ادبیّات، تصوّف، فولکلوریک، عناصر طبیعی و ابداعات شاعرانه

، پلی استوار بین (نقاب)سعی نموده است با این شگرد  ،خود را در فضای رعب و وحشت و سانسور عصر حاکمانِ خودکامه بیان کند

های  حضور انواع هنرورزی  ا توجّه به اینکه شگرد نقاب، عرصهب .سنّت و مدرنیته برپا کند که مانع گسست فرهنگی در جامعه شود

 .ترین شگردهای بالغی نوظهور ادبیّات معاصر استو مدرن است، یکی از اعتالیافته یککالس
اخوان ثالث، عالوه برپی بردن به ابعاد فنّی و هنری « آواز کَرَک»های شعر  در این مقاله سعی شده است با تحلیل نقاب      

 .ان ثالث در شعر معاصر پرداخته شودهای سیاسی واجتماعی اخو امیدها و ناامیدی ،ها ها، به تجربه این نقاب

 .نقاب، آواز کَرَک ،شعر معاصر، اخوان ثالث :هاکلیدواژه

 مقدّمه

  و گاه، فراملّی به شعر و اندیشهها و باورهای ملّی کهن  ها، سنّت معاصر، با پیوند نگاه نو خود با اسطوره  شاعرانِ برجسته

 ذاتیِ وجهۀ  یل برخورداری از دو عنصر برجستهماهیتاً به دل» ،ما  میراث گذشته .اند خویش، اصالت هنری و اعتبار معنایی بخشیده

، بارها مورد توجّه شاعران اندیشمند و هنرورز معاصر بوده (41: 4934و قبادی،   زاده قاسم)«زیباشناسی و تأکید بر امر قدسی و ازلی

شاعر با  ،در این شگرد ادبی.است( persona)ند، تکنیک نقابز یکی از شگردهایی که شاعر معاصر را با گذشتگان پیوند می .است

لوریک، ابداعی و همچنین با فراخوانی عناصر ای، تاریخی، دینی، صوفیانه، ادبی، فولک های اسطوره ذات پنداریِ خود با شخصیّت هم

های  رتوریک ،ک گویی، بینامتنیتگفت و گو، ت،شخصیّت پردازی :طبیعت به عنوان نقاب و  با به کارگیری  عناصر و فنونی همچون

خویش را در خویش پیدا کرده، به  ،شاعر معاصر با تکنیک نقاب. پردازد های خود می ها و آرمان به بیان غیرمستقیم اندیشه.. .هنری و

حاکمان پردازد و با این شگرد از خطر تفتیش عقاید و آسیب سانسور اثر خویش توسط  می( نقاب)بازگویی خویش از زبان دیگری 

که  است برای جلوگیری از اینۀ ای است برای اکتشاف یا تعریف خود، را نقاب وسیله»از دیدگاه نقد جدید  .ماند خودکامه در امان می

 and).«های دید خویش به بیراهه کشانده شود صاحب نقاب یا هنرمند از نمایش خویش آسیب ببیند و یا به خاطر محدودیت

preminger,1993:901 brogan) 
های گذشته و میراث مردمی، فشارهای سیاسی و اجتماعی به ویژه،  مهدی اخوان ثالث به دالیلی همچون گرایش به سنّت

گیری ،گرایش به اصول داستان نویسی مدرن و بهره4992مرداد  24حضور قاطع دستگاه تفتیش و سانسور در جامعه بعد از کودتای 

را ]4[، باوری عامیانه«آواز کَرَک»او در شعر . ر شعر خود از تکنیک نقاب بهره برده استد ،از اصول زیباشناسی هنر کالم روایی

کرک، نقابی است که اخوان ثالث برای . پردازد دهد و به خلق اثری رمزآمیز، چندصدا و اجتماعی می مبنای الهام  خود قرار می
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 ،ها ای زیباشناسانه، شکست این نقاب، بدون هراس و با شیوهگزیند و از پس  های خود برمی ها و آرمان ها، دغدغه نمایش تجربه

 .کند اش را بیان می های خود و جامعه ها  و آرمان ناامیدی
های زیر  های شعر اخوان ثالث به نتیجه اند پیرامون نقاب پردازی در شعر معاصر،  به ویژه، نقاب پژوهشگران این مقاله کوشیده

 : دست یابند

 .و نقاب پردازی در شعر معاصرتبیین تکنیک نقاب   -4

 .تحلیل کارکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شگرد نقاب در شعر معاصر  -2

 .تحلیل رتوریکی  نقاب در شعر اخوان ثالث  بر اساس نقدهای نو  -9

 .مهدی اخوان ثالث «آواز کرک»های  تحلیل نقاب  -4

 تحقیق  پیشینه

پردازی در شعر معاصر فارسی صورت نپذیرفته است و اطّالعات کلیِ  تاکنون تحقیق مستقلّی پیرامون تکنیک نقاب و نقاب

به عنوان  .ی ادبی استها های تخصّصی نظریّه گها، و فرهن ها، دانش نامه نامه های بالغی، واژه منحصر به کتاب ،موجود در این موضوع

جمال و میمنت ) هنر داستان نویسی  نامهواژ ،(4943 ،میمنت میرصادقی) هنر شاعری  واژه نامه، (4939شمیسا،) بیان :مثال

و ( 4944،سبزیان و کزازی) فرهنگ نظریه و نقد ادبی ،(4941سیما داد،) فرهنگ اصطالحات ادبی ،(4911میرصادقی،

 .از این جمله هستند( 4931مدرسی،)فرهنگ توصیفی نقد و نظریّه های ادبی

 :دو شاخه تقسیم کرد توان بهتحقیق در موضوع نقاب را می  به طور کلی، پیشینه

مطرح شده  و به تحلیل کارکردهای این کهن الگو در آثار ادبی « الگو کهن»ها نقاب به عنوان یک  هایی که در آن پژوهش -4

روضانیان و باقری فرد، )« نقد و تحلیل کهن الگوی نقاب با توجّه به رفتارهای مالمتی» :مانند.پرداخته شده است

ات حافظ شیرازی بر اساس تحلیل غزلیّ»، (4943،سجادی راد)«یونگ در غزلیّات سنایی  بررسی نقاب و سایه»، (4943
فروزنده )«بررسی کهن الگودر شعر اخوان ثالث»، (4931باقری خلیلی و محرابی کالی،) «یونگ.ک.نقاب و سایه ک  نظریّه

محمّدی و )«های موالنا در غزلبررسی تطبیقی کهن الگوی نقاب در آراء  یونگ و ردّ پای آن  »، (4931و سورانی،

 (. 4934اسماعیلی،

ۀ پیشین(. حاضرۀ رویکرد مقال)ها به نقاب به عنوان یک تکنیک و شگرد ادبی نگاه شده است   هایی که در آن پژوهش  -2

تحقیقی این شاخه، در ادبیات فارسی ضعیف است و تحقیقاتی هم که صورت گرفته کلی و گذراست و گاه نیز در تحلیل 

 همراه با تحلیل دو نقاب در شعر)کارکرد نقاب در شعر »: مانند.رفته اند]2[خطا های نقاب به تشخصیّ

، (4932،روشنفکر و دیگران)«نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین پور»، (4943عباسی،)«(سرشک.م

 .(4939قدّوسی و صدقی، )«کارکرد محوری نقاب دینی در شعر شاملو و ادونیس»

 ی لغوی و اصطالحی نقابمعن

( «ع ق ن»ابن منظور، ماده )ما تتقنع به المرأهُ من ثوب تغطّی راسها و محاسنها) «القناع»نقاب، صورتک، سیماچه، معادل 

به معنی حجاب، پرده، آلتی به صورت حیوانات یا اشخاص که بر »نقاب، . غربی است( masquerade,masque,mask)عربی و 

. ای دیگر از خود به دیگران بنمایانندو چهره( 419: 4941داد، )« ل حقیقی خود را بدان وسیله مخفی سازندچهره نصب کنند و شک

فتحی، )« و یا شخصیت اطالق گردید (persona)گردد که با گذشت زمان بر شخص های بسیار دور بازمی کاربرد آن به زمان»

. تنگاتنگی با باورها و اعتقادات قومی اقوام گذشته داردۀ دارد و رابطکارگیری نقاب، ریشه در اعماق تاریخ  به  .(213: 4346

س نقاب در بین اقوام بدوی تا تقدّ.توان به هنرهای نمایشی یونانیان قدیم متصل گردانید کارگیری نقاب را می  های به سرچشمه
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. اند پنداشته می( 4949:13 ،بدوئن)« یری و نیاخدا، قهرمان اساط: ی موجودی ابَرطبیعیتجلّۀ نقاب را به مثاب»ی بوده است که حدّ

 ؛(Anubis)  سر، انوبیس  عقاب ؛(Horas)هوراس »اند که نقابدار باشند از قبیل  کرده مصریان قدیم بیشتر خدایانی را پرستش می

  (4949:66 ،بدوئن)«سراسب ؛(Apet) اپت ؛ورزاوسر،(Hathor)هاتهورسر،   شغال

های قدیم با نقابی که بر نامه نامه است، شخص در نمایش تئاتر و نمایش ز اصطالحات حوزهحی، نقاب یکی ااز نظر اصطال

در پشت  ای است که شاعر با کمک آننقاب وسیله ،در اصطالح نقد جدید» .پرداختزد به ایفای نقش خود در نمایش میصورت می

که  پردازد  بی آنهای معاصر خود مینقل ایده و افکار و تجربه نان بهگردد و از زبان آسنّتی پنهان می  های فراخوانده شدهچهره

ست البته در مفهوم جدیدتر نقاب دیگر نه وسیله که خود آن شخصیّت سنتی ا ،اصلی خود را برای مخاطب بنمایاند بخواهد چهره

( 444:4931ایوکی،نجفی ).پردازد ود میهای معاصر ختجربه ،خواند و از کانال او به نقل غیرمستقیمکه شاعر او را در شعرش فرا می

م خود را در زبان کند و صدای مستقی حیوانات و اشیا حلول می ،گیری از نقاب در وجود اشخاصمعاصر با بهره  شاعر و نویسنده

که مربوط به ذهنی مخاطب   یکی پیشینه ؛دنکه دو تجربه در یک جا گرد آید ساز ای پنهان میآن نقاب به شیوه پذیرنمادین و تأویل

این دو تجربه در یک نقابِ ناب  .خاص شاعر که قصد بیان آن را دارد   راخوانده شده است و دیگری تجربهحیوانات و اشیا ف ،اشخاص

 .رسند به توازن می

  زمینه های اخذ نقاب

ای، تاریخی، ادبی، صوفیانه، ورهاسط) های سنّتیهای اخذ نقاب، فقط مختص چهرهمنتقدان ادبی به این پرسش که آیا زمینه        

برخی این تکنیک . اندهای گوناگون داده، پاسخدشو های خیالی را هم شامل میاست یا عناصر طبیعی و شخصیّت( دینی، عامیانه

کارکرد دانند و معتقدند که اگر جز این باشد، نقاب اثربخشی الزم را ندارد و از  های سنَتی میادبی را تنها، منحصر به شخصیّت

پیوندد و تجربه نشان داده که شاعران از های سنّتی به عرصه ظهور میعموماً نقاب در شخصیّت»شود،  هنری آن کاسته می

: 2116عشری زاید، .)«های ماندگار، فراگیر و قابل تجدید دارنداند و داللتاند که در طول تاریخ نمونه گشتههایی بهره برده چهره

های تر از چهرهشمول نقاب را گستردهۀ ، دایرجابرعصفورو  عبدالوهّاب البیاتیتقدان معاصر همچون برخی دیگر از من(446

هایی که خود با نیروی تخیّل ابداع کرده و نیز عناصر طبیعی، نقاب شخصیّت  بینند که شاعر به چهرهانعی نمیدانند و مسنَتی می

 .های خود را شهرها و رودها برگزیده است، بسیاری از نقابعبدالوهّاب البیاتیمثالً . بزند

( function)های سنَتی باشد و چه اخذ شده از نیروی تخیَل شاعر و چه عناصر طبیعی،نقشاصل نقاب چه برگرفته از چهره

قاب، ن  ست که ارزش هنری نقاب از سرچشمهو آنچه در فرایند نقاب مهم است، آن ا کند می ایفا خاصّ خود رادر راستای هدف شاعر

توانایی شاعر بر حُسن گزینش نقاب و مهارت او در تعامل با آن نهفته است به همین علت، اصالت تاریخی و »گیرد، بلکه  نشأت نمی

رجایی، حبیبی، )« آن باشدۀ دابداعی و شکل کاری او در بیان تجربهو کمۀ اکوت توجیه کنندهتواند ضامن موفّقیّت شاعر و نقاب نمی

4931 :44.) 

 گام های رسیدن به یک نقاب هنری

وار وگذرا های تلمیحهای سنَتی، عناصر طبیعی و ابداعات شاعرانه، جهت کاربرد در تکنیک نقاب با فراخوانیفراخوانی چهره

کنار با »کند و گاه ای تنگاتنگ با مورد فراخوانده شده برقرار میشاعر در تکنیک نقاب عالوه بر فراخوانی، رابطه. متفاوت است

گوید؛ یعنی از این طریق شاعر قصد دارد وجودی مستقل از خود خلق گذاشتن ذات خویش از خالل آن نقاب سخن می

 :برای رسیدن به این اتَحاد و توازن در تکنیک نقاب، شاعر باید مراحل زیر را طی کند(. 96: 4312البیاتی، )«.کند

در شعر (. 431: 4331عشری زاید، )های شاعر تناسب داشته باشد بهها و تجرهای آن با ایدهای که ویژگیچهرهانتخاب  -4

به دالیلی  احمد شاملو. های دینی، صوفیانه و عناصر طبیعی کاربرد فراوان داردگیری از نقاب شخصیتمعاصر بهره
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ی خود هااین شخصیت دینی را متناسب با ایده ،(ع)حضرت ابراهیمۀ همچون چندصدایی بودن و تأویل پذیری اسطور

روایت در شعر، با نقاب عناصر ۀ مندی به شیواخوان ثالث به علَت عالقه. گزیده است دیده است و به عنوان نقاب بر

این گونه «هاگرگ»اخوان در پس نقاب  .گو شده است و این عناصر را به عنوان نقاب برگزیده استوطبیعی وارد گفت

 :کند دغدغه هایش را بیان می

زمین و آسمان با / ها ی باد، زوزهکشد ی مانند سگ/ هوا تاریک و توفان خشمگین است/ و تر ت و برف آلودهزمین سرد اس»ی 

 (16: 4931اخوان ثالث، )« ما به کین است

 (431: 4331عشری زاید، .)سو باشد های شاعر همها و ایدهای خاص که با تجربهنقاب به شیوههای تأویل ویژگی  -2

من این آواز پاکت را در این غمگین ./ خوانیخوب می! کرک جان...»ی / ؟....چه امَیدی؟ چه ایمانی... دبدب...بده»ی         

 (434: 4931اخوان ثالث، )« ...ت پرواز خواهم دادهای سوخته لچو بوی با/ آباد خراب

ها بعد از به از خالل این ویژگیهای نقاب و یا بیان داشتن ابعاد جدید شاعر بر ویژگی جدیدی از تجربهافزودن ابعاد   -9

-گیری از زبان رمزی و چند الیه در تکنیک نقاب، راه تأویلشاعران با بهره(. 431: 2116عشری زاید، )تأویل بردن آن 

های سنّتی، جان چهرهگذارند و عالوه بر این با دمیدن روح نو درکالبد نیمهپذیری و گسترش ابعاد هنری متن را باز می

گیرد، به عبارت دیگر شعری که از شگرد نقاب بهره می. کنندها را در شعر معاصر روشن مییدتری از آن چهرهابعاد جد

ها و یقابل توجّه این است که تغییر و تأویل باید در راستای همان ویژگ  نکته. است( open Text)متنی گشوده 

من تمام امکانات بالغی قدیم را از ». خریب کننده آنسنَتی و یا عنصر طبیعی باشد نه ت  های پیشین آن چهره داللت

لحاظ سادگی و سالمت و دقَت، درستی و قدرت این نیرو را در اختیار این حس و حال و تپش و تأمّل امروزی گذاشتم و 

 (.62: 4914اخوان ثالث، )در این مسیر قراردادم 

قفس تنگ است و در ./ ستتنها بال و پر، بال نظر بسته نه./ ستره هر پیک و پیغام و خبر بسته...بدبد...بده.... »ی 

 (432: 4931اخوان ثالث، )               «...ست بسته

 دالیل گرایش شاعران معاصر به تکنیک نقاب 

گردد که پژوهشگر در پی کشف دالیل گرایش شاعران وجود تکنیک نقاب در شعر معاصر و کارکردهای گوناگون آن باعث می

 :شود از میان دالیل گوناگون به تحلیل دالیل زیر بسنده می. ین تکنیک در شعر معاصر باشدمعاصر به ا

 پذیری از شعر غرب تأثیر -4

 objective)«اشتراک عینی»ۀ شاعران معاصر فارسی تحت تأثیر ادبیّات غرب و گاه شعر معاصر عرب و به ویژه نظریّ      

correlative) های خود را در به این نتیجه رسیدند که باید عواطف، احساسات و اندیشه.( م4363 -4444) الیوت. اس. تی

ملکی و نویدی، .)فردی خارج شده، عمومی و چند صدا گردد  هفضایی هنری و غیرمستقیم بیان کنند تا صدای شعرشان از دایر

چنین  اشتراک عینی و هم یری از نظریهگها با بهره آن(293: 4934؛ ملکی و نویدی،  49: 4934؛ اکبری بیرق و سنایی، 443: 4941

اند، تکنیک نقاب را با هنرمندی در شعر های معاصر توانستهای، و گاه اسطوره آفرینی از چهره های تاریخی، اسطورهگرایش به سنّت

نیما )یست خواهد نشان بدهد و تصویر کند؛ زیرا دانستن کافی نهنر می: منظور اساسی هنر، یک چیز است». معاصر جای دهند

نیز بر این مفهوم تأکید می (نیمایوشیج  آرش، ویژه  مجلّه 2  شماره)«عینیت و ذهنیت»  اخوان ثالث در مقاله(. 93: 4943یوشیج، 

 (.963:4943حقوقی،)«ترین فضای شعر معاصر دانست دادنی توان نشان می»ورزد به همین دلیل است که فضای شعر او را 

 های زیباشناسانهانگیزه -1
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. انه باشدهای شاعر تواند میدان انواع هنروزیکنیک نقاب، چون دستی در دست سنّت دارد و دستی در دست مدرنیته، میت

پردازی، چندصدایی متن، نمایش، بینامینت،  وگومندی متن، شخصیت آفرینی، ابهام آفرینی، گفتپردازی، اسطورهاسطوره

به عنوان مثال . های شاعر در تکنیک نقاب هستند از جمله هنروزی... .های شاعرانه و رتوریک آمیزی،نمادپردازی، نمادآفرینی، تناقض

جمعی   فردی او به احساس و اندیشهۀ شگردد که احساس و اندیکند، باعث میهنگامی که شاعر در تکنیک نقاب از نماد استفاده می

فرهنگی و تاریخی   شوند که پشتوانههایی انتخاب میاسطورهگاه این نمادها از . های دیگران پیوند بخوردتبدیل شود و با تجربه

 . بخشد سترگ و استواری دارند و این خود به تکنیک نقاب غنا می

 فشارهای سیاسی ـ اجتماعی  -9

 :ندارد« دستی به جام باده و دستی به زلف یار»شاعر معاصر،

/ با استخوان خویش/ درد و امید مردم را/ زند،لبخند می/ ماو با لبانِ مرد:/ با دردهای مشترک خلق/ شاعر امروز/ بیگانه نیست

 (                                                                      442 :4932شاملو، )زند پیوند می

 های بیانی،شیوهپردازد، یکی از این های غیرمستقیم به انتقاد از مشکالت میخویش، با بیان  شاعر معاصر برای اصالح جامعه

ای و تاریخی گذشته و عناصر طبیعی و ابداعات شاعرانه، با آن ها وارد های اسطورهتکنیک نقاب است، شاعر با فراخوانی شخصیت

ها و فشارهای صاحبان قدرت کند و از آسیببیان می« حدیث دیگران»خویش را در « سرّ»شود و طی این گفت و گو،  می گفت و گو

تکنیک ( 41: 4946کهنمویی پور و رهبر، )« .کند اسطوره، نقش استتاری دارد و از سدّ سانسور به راحتی عبور می»اند مدر امان می

های سنّتی و نقاب زدن به گیری از شخصیت ترین بهره های انتقادی کاربرد دارد که شاید بتوان گفت که اصلینقاب، تا حدّی در بیان

 .اسی و اجتماعی داردسی انگیزه ها در شعر معاصر، آن

 گرایش به سنّت -1

های تلمیح، نقل ای از شاعران به شیوهعدّه. های گوناگون با سنّت و میراث کهن ادبی در تعامل هستندشاعران معاصر به شیوه

نو در ۀ ها رابیر سنّتگیرند و با تعای با هنرمندی آگاهانه، از سنّت الهام میپردازند و عدّهبه تعبیر سنّت در شعر خود می.. .و درج و

این وابستگی به سنت و احیای آن، عالوه بر حفظ کیان و هویّت ملّی، بر دیگر عناصر سازنده شعر تأثیر ». سرایش شعر می گشایند

 های ناگهانی و عمیق و بیرون از اعتدال بکاهد و هم تأثیر عوامل دیگر را تقلیلگذارد و باعث می شود که هم از تغییر و تحول می

پورنامداریان، )« ابتذال جلوگیری کند تا از در افتادن شاعران در چالهای کُند سازد  آوری را تا اندازههای شتابان تجدّد و نودهد و گام

فراخوانی . پردازد های خویش میهای گذشته به بیان اندیشهت که شاعر با الهام گیری از سنّتای استکنیک نقاب شیوه.) 93: 4941

به  احمد شاملوهای تاریخی و اساطیری ایرانی گرایش دارد، به شخصیت اخوان ثالثدر بین شاعران معاصر متفاوت است؛ ها  سنّت

با  نیمایوشیجامّا . پردازد های دینی و عرفانی میبه شخصیت شفیعی کدکنیکند و های مسیحی و یونانی توجّه میاسطوره

 .                                                       زندهایش بر چهره می های خویش را برای بیان دغدغه است او نقاب اسطوره ها، شاعری اسطوره آفرینگیری از سنّت الهام

 اعتنایی به فضای غنایی گری افراطیبی -0

ازد تا ای سپنهان دارد و از آن عواطف وسیله شاعر معاصر در تالش است تا عواطف و احساسات شخصی خود را در شعر

ها و شویم حضور اندیشهت به نوآوری، هر چقدر که به شاعران نوگرا نزدیک میدر سفر شعر از سنّ .شعری شایسته خلق نماید

. آورد ای را فراهم میهای اجتماعی، تاریخی و اسطورهحضور اندیشه  تکنیک نقاب، زمینه. شودیشتر میعواطف غیرشخصی در اشعار ب

-دیگر شاعران را به انتقاد می  خود و یا شیوه گذشته  گری در شعر هستند و شیوه غنایی  ، منتقدان شیوهخود شاعران معاصرگاه 

 .کنداحساس شرمساری می ،«های فراموش شدهآهنگ» گری خود در مجموعه غنایی  از شیوه احمد شاملو. گیرند
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 نقاب در شعر اخوان ثالث  

هیای هنیری، سیاسیی،     هیای خیود و بیا انگییزه    برای بیان افکار، احساسات و دغدغه( ش.هی 4963-4911)مهدی اخوان ثالث         

تیوان در زبیان   هنری او از کاربرد تکنیک نقیاب را میی   انگیزه. شعر خود بهره برده است اجتماعی، فرهنگی و ادبی از تکنیک نقاب در

هیای سیاسیی و   انگییزه . وجیو کیرد  اگون روایتگری او جستهای گونها و همچنین شیوه نمادین، چند الیه، مبهم و چند صدای نقاب

 24اییران بعید از کودتیای     از فضای تیره و استبدادی جامعیه  های رمزآمیز و تمثیلیاجتماعی او از کاربرد شگرد نقاب، تصویرسازیی

خشیونت،  »سیاست و اجتماع هدر حوز. باشد اامیدی و شکست میو عدم اتَحاد و همدلی در مردم جامعه و رواج یأس و ن 4992مرداد 

کودتا و  با وقوع. قبل را دچار سرخوردگی، جنون، آشفتگی فکری و روحی ساخت  ری از مبارزان و انقالبیان دورهفشار و اختناق، بسیا

هیای قبیل   نگروه اول نه تنها از آمال و آرما: شوندطور کلی نویسندگان ی و شاعران ی به دو گروه تقسیم می  های پس از آن بهدر سال

هیا  دیگیر، سیال   دسته. شوندماعی و فرهنگی آن میهای اجتآیند و مبلَغ برنامهگردانند، بلکه به خدمت رژیم در می از کودتا روی می

هیا در آثیار   بعد از کودتا، با وجود سکوت ظاهری و برکنار بودن از مبارزات آشکار سیاسی، نگاه خود را متوجّه جامعیه سیاختند، ایین   

ود به صورت صریح یا به صورت پوشیده در قالب تمثیل و نماد به این رخداد مهم تاریخی پرداخته و اعتراض و مخالفت خیود  ادبی خ

 (. 43: 4931بزرگ بیگدلی و دیگران، )«اندرا منعکس کرده

، سنَتی و عامیانه جستایفرهنگی کاربست نقاب در شعر اخوان را باید در گرایش زیاد او به فراخوانی باورهای اسطوره  انگیزه

قابیل  ( 41: 4943احمیدی،  )«گریز از سینَت / دیالکتیک وابستگی به »شعر مدرن اخوان با فرهنگ گذشته بر اساس   رابطه. وجو کرد

و  را آغاز کرد، امَا کمال بخشیدن بدین راه و رسمۀ را نیما»نیمایی است،  شیوه ثالث، دلبسته از یک سو، اخوان. تبیین و تفسیر است

و از سیوی دیگیر،   ( 414: 4934شفیعی کدکنی، ) «معرفی راستین علمی آن و نشان دادن نمونه استوارش به دست اخوان انجام شد

سیاسیت او در قبیال سینَت،    . و فرهنیگ عامیه دارد   شاهنامههای فرهنگی و ادبی گذشته به وییژه  بندی استواری با سنّتاخوان پای

جیمیز،  )«پیوند حداکثری و گسست حداقلی»گیرند؛ یعنی ادبی برای یک اثر مدرن در نظر میهمان شرط اساسی است که منتقدان 

، زمسـتان نمادین و اجتماعی  و رسیدن به زبان و اندیشه ارغنونهای گریی رهایی ذهن و ذوق اخوان از تغزَل و غنایی(. 43: 4913

کنید و چیون   اخوان در ابتدا، شیعر را بیا تغیزَل شیروع میی     ». اوستدیگر کاربرد نقاب در شعر   انگیزه از این اوستاو  آخر شاهنامه

آورد از ایین رو از  گذارد و به سوی شعر اجتماعی روی میگویی را پشت سر میتغزَلۀ یابد، مرحلتفکَرات اجتماعی در ذهن او راه می

آید و شیاعری   های تازه بر میوجوی افقجستشود با این همه از همان آغاز جوانی به  رود و شاعری اجتماعی میتغزَل به حماسه می

 (                  441:4911کوب،زرّین) «شوداجتماعی می

 «آواز کَرَک»های هنری نقاب  تحلیل تکنیک  -4

 کرک و دالیل گزینش این نقاب 4-4

شناخته ( coturnix)نام علمی کتورنیکس »است که با ( phasianidae)تذرویان ۀ ترین پرنده از خانواد بلدرچین، کوچک  

و نیز .]بَدبَدهِ: های فارسی، مثالً کرمانیدر فارسی جدید و در برخی از گویش. در فارسی کالسیک به کرک معروف است. شده است

(. 29: 4911حداد عادل، )« ترین نام این پرنده در ایران استای اصالً ترکی است که اکنون رایجو بلدرچین واژه[ در گویش سبزواری

ای گندم از مال به ناحق دانه»کرک، نشانگر این است که کرک، ( بَدبَدهِ)های ایرانی و باورهای عامیانه، آوای سه هجاییافسانهدر 

عادل،   حداد)«یعنی کار بَد،بد است« بَدبَده»کند که کارِ بد خود پشیمان شده، دایماً تکرار می کودک صغیری خورده سپس از این

اخوان ثالث به  .شود آوری میفصاحت کرک معروف است و در باور عامیانه، خوردن تخم این پرنده باعث زبان پربانگی و(. 24: 4911

های هنری با این نقاب، تعامل سازنده و مفید برقرار کرده تا تجربهۀ دالیل زیر کرک را به عنوان نقاب شعری خود برگزیده و به شیو

 :شعری خود را بیان کند

آمیز  شاعر و ناامیدی او از فضای بد و خفقانۀ های انتقادی و معترضانبا اندیشه( بدبده)نایی آواز کرکتناسب آوایی و مع -

-ها و ناکامیبه تناسب موضوع که گزارش دردناک حسرت»اخوان،  .هجری شمسی 4992مرداد  24بعد از کودتای ۀ جامع
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های سیاه دهند در جامهای دردناک سر میکدام نغمه خوان که هرگر و مرثیه نوحهۀ هاست، کلمات مانند گروها و شکست

 (.34: 4911شفیعی کدکنی، )«گذرند و ماتمی خویش با آرامش و دردمندی از پیش چشم خواننده و یا گوش شنونده می

« رگنبد دوّا»در جای جای شعر تا به حدّی که در ...( بدبد... بده)موسیقایی شدن فضای شعر با تکرار متناسب این آواز  -

 .شود ذهن و ذوق مخاطب طنین انداز و ماندگار می

هایی از این گونه  نمونه. شودپیروی از سبک نیمایوشیج در سرایش این گونه شعر که صدای پرندگان در آن شنیده می  -

ۀ ، شب پر(433: 4941نیما یوشیج، )، در شبِ تیره(494: 4941نیما یوشیج، )خواند خروس می: شعرهای نیمایوشیج

 (321: 4941نیما یوشیج، )ل نزدیکساح

در شعر نقاب، صدایی ». آوری کرک با فصاحت و هنرمندی شاعری که این نقاب را برگزیده استتناسبِ فصاحت و زبان  -

 (.3: 4334مجاهد، )« های درونی منِ شاعر و شخصیت فراخوانده استدوگانه وجود دارد که در یک زمان، بیانگر نهفته

توجه به عقاید ». ها و باورهای عامیانه باعث گزینش این نقاب از منبع فولکولوریک شده استبه افسانه عالقه اخوان ثالث  -

شود این خصوصیت را با ها از مسایل زندگی، در شعر او به روشنی دیده میو نوع تلقی آن( قاصدک، آواز کرک)رایج مردم

 (334:4931شفیعی کدکنی، )«آمینمرغ » ،«داروگ»بینیمنیز می نیما یوشیجرنگی خاص در شعر 

 «آواز کرک»ساختار نقاب   1-4

تکنیک نقاب است، زیرا این ساختارها، ابزار مناسبی برای بیان غیر   درامی بهترین ساختار برای عرضه ساختار داستانی و     

های گوناگون  تند و او به شیوهداستانی هس های اخوان ثالث، بیشتر به شیوهنقاب. های شاعر و نویسنده استمستقیم اندیشه

گویی اخوان، تنها در نقل حوادث نیست بلکه در تنظیم حوادث، قدرت داستان». ها را اعتال بخشیده استپردازی، این نقاب داستان

ای است که از ذهنیتی مدرن خبر حاصل هم به گونه. پردازی استانتخاب شروع، میانه، پایان و نیز شخصیت

گویی است بین شاعر و کرک که در واقع نقاب شاعر است و شاعر از پس این وگفت« آواز کرک»(. 444: 4911گلشیری،)«دهد می

ا مشخّص نیست و پیش از شود که شخصیت آن در ابتدشعر با سخنی شروع می. پردازد های خود میها و ایدهنقاب به بیان تجربه

هنری در داستان ( suspension)، قرار نگرفته است و این خود تعلیق ساختار نمایشی شعر، نام شخصیت گوینده( ی) خط تیره

 (.49: 4944الج، )«بخشدها به کشش و عالقه مخاطب تداوم میکند و این پرسشهایی در ذهن مخاطب طرح میپرسش»است که 

 (      434:4931اخوان ثالث،) «...چه امیدی؟ چه ایمانی؟... بدبد... بده»ی 

 :شاعر با گفتنِ. پردازدگو، خود شاعر است که با نقاب کرک به سخن گفتن میوگفتشخصیّت دوم این 

سازد و خواننده به شخصیت اوّل داستان که شعر را از تعلیق و ابهام رها می ذهن خواننده« .خوانیخوب می! انکرک ج... »ی 

محسوب ( Paratextuality)ورده است و نوعی پیرامتنیت نوشتی که در پایان شعر آالبتّه اخوان ثالث با پی. بردکرک است پی می

وگوهای بین شاعر و گفت. شود، فهم متن را از سوی خواننده سمت و سو داده است و از پریشانی و تعلیق ذهنی او کاسته استمی

گویی هم آواز « ...بدبد.. .بده»کرک با آواز دو پهلوی . های اخوان ثالث دارندها و دغدغهها، ایدهکرک، نقش اساسی در بیان تجربه

المثل را اخوان، گاه یک نام تاریخی، تعبیر و ضرب». دهد که اوضاع، بَدِبَد استدهد و هم فریاد اعتراض سر میخود را سر می

 های هنری و ناامیدانهوابِ پرسشاخوان، در ج(. 466: 4934طاهری،)«دهدبازسرایی حکایت حال انسان معاصر قرار میۀ پشتوان

زیبایی کار در این است که »دهد، جوابی مبهم و رندانه می( verbal irony)با آیرونی واژگانی ...( چه امیدی؟ چه ایمانی؟)کرک 

 (.436: 4941مشرّف، )« خواند و این هر دو را در یک جا جمع کرده استکرک، آواز بدبد را خوب می

 (  434: 4931اخوان ثالث، ) .خوانیخوب می! کرک جان. ..»ی / «...چه امیدی؟ چه ایمانی؟... بدبد...بده»ی 

هایی است که بعداز امید فراوان به یک جریان دلخواه، به در تحلیل شخصیت کرک باید گفت که کرک، نقابِ انسان     

دند و لبخندها و گرسازد که از هر ایمان و پیمانی دلسرد میها را چنان ناامید میشوند و این شکست، آنشکست سختی دچار می

 :دانند آمیز و بسته میبینند و فضا را خفقان سوگندها را دروغ می
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-قفس تنگ است و در بسته/ ستنه تنها بال و پر، بال نظر بسته/ ستره هر پیک و پیغام و خبر بسته... بدبد... بده... »ی 

                (                            432: 4931اخوان ثالث، )«   ...ست

های انتقادی خود را اندیشه، بهترین شیوه برای بیان 4992مرداد  24اخوان ثالث در فضای سانسور و ارعاب بعد از کودتای 

خویش   شکنِ جامعه سته، دروغین و پیماندر تکنیک نقاب با زبان نمادین، غیرمستقیم بر فضای ب. داندهای نقابْ گونه میروایت

تر درستکنایه که از همان آغاز پیدایش شعر نو، به سبب اختناق رضاشاهی، در شعر نیما راه یافته بود، اکنون  این رمز و» ،تازد می

که  زمستان شعر نمادین و لحن حماسی و اندوهبار اخوان در کتاب. است مهدی اخوان ثالثاین نحله،  شود، نمایندهفهمیده می

 (.24: 4914لنگرودی، )« شودتر سطوح باالترِ روشنفکران میرِ عمیقگفت، زبان حالِ قشها سخن میاز اعماق شکست

غمگین »کرک را در « آواز پاک»او قصد آن دارد . دل کرک است فکر و هم او هم. شخصیت دوم این شعر، خود شاعر است

تفاوت دیدگاه کرک و شاعر در . دآواز ده« شهر»خویش، آن آواز را به « پرستوهای آه»آواز با  اش پرواز دهد و همجامعه« آبادخراب

جفت »عتمادورزی را حتّی به های اخویش دارد و پایه ناامیدانه به اوضاع جامعهۀ نگااین است که کرک، روشنفکری منتقد است که 

 :بیندخود لرزان می« پیوند تشنه

و حتّی دلنشین آواز جفت / در لبخندروغین است هر سوگند و ه./ دروغین بود هم لبخند و هم سوگند...بدبد... بده... »ی 

 (432: 4931اخوان ثالث، )« ...پیوند تشنه

زدن »بودن و « در دنجی فراهم»و « با خود نشستن»امّا شاعر که شکست را تجربه کرده است و ناامیدی را آزموده است به 

سی تا پنجاه به دلیل فضای خاص  دهه هیسندگان معاصر به خصوص در فاصلشاعران و نو». میل دارد« ای دور از گرانان پیمانه

 (491: 4943محمّدی و سرانجام، )«.اندسیاسی، اجتماعی به تأمّالت خیّامی گرایش بسیار داشته

ای ی دور از گرانان ی هر شبی زدن پیمانه/ خوشا با خود نشستن، نرم نرمک اشکی افشاندن،/ خوانیخوب می! کرک جان»ی 

 (439: 4931، اخوان ثالث)« .کنج شبستانی

غمگین »خواهد از خود بیرون شود و شاعر معطوف به رهایی در دو بعد متناقض است؛ از سویی می ، اراده«آواز کرک»در 

به شهر آواز / آواز پرستوهای آه خویشتن پرواز خواهم دادهم/ من این غمگین سرودت را» - :آواز دهد« شهر»کرک را به « دسرو

                                                                                                                                                                                                                                                         (                432: 4931لث، ثا اخوان)«...خواهم داد

او با هنرمندی این دو . است« نرم نرمک اشکی افشاندن»و « با خود نشستن»اش معطوف به انزوا و و از سوی دیگر، اراده

زیرا اضداد در زیبایی رام  ،زیبایی برای هنرمند چیزی بیرون از تمامی سلسله مراتب است» ،تناقض را به تفاهمی ادبی رسانیده است

زین عزی». است خیّامهای رهای او به اندیشه  اقضات هنری در شعر اخوان، عالقهیکی از دالیل این تن(. 314:4914نیچه،) «ندشو می 

 (.243:4934شفیعی کدکنی، )« است خیّاماسالمی برای او،  تاریخ ایران در دوره چهره

 :«آواز کرک»های هنری نقاب رتوریک 9-4

های  عادت است از طریق بازنمایی چیزهای آشنا به شیوه غلبه بر عوارض کرخت کننده»هنر، و  های شعریکی از هدف         

رتوریک هر ». در شعر است( defamiliarzation)های آشنازدایی یکی از شیوه(. Retoric)رتوریک (. 413: 4944الج، )« ناآشنا

های گوناگونی که در درون های آن تا التفاتآن، تا اوج و حضیضساختار شعر است از شروع آن گرفته تا ختم  نوآوری در حوزهنوع 

با تحلیل (. 293: 4934شفیعی کدکنی، )« ...تواند آشکار شود، از غیبت به خطاب از خطاب به غیبت، از متکلم به غایب وشعر می

ر عصر ما، اخوان ثالث، خداوند ابداع در شع»رسیم که و اشعار دیگر اخوان ثالث به این نتیجه می« آواز کرک»های نقابِ رتوریک

این متن را به « آواز کرک»های هنری در اخوان با آفرینش رتوریک(. 294: 4934شفیعی کدکنی، )« های خیره کننده استرتوریک

ک نقاب های بنیادین ی پذیری و نمادین بودن از جمله ویژگیپذیر تبدیل ساخته است، چندالیگی، تأویلاثری چند بُعدی و تأویل

آغاز (. 43:4931صدقی و باغبانی، )« های امروزین شاعر استای برای بیان تجربهنقاب شگردی بالغی، رمزی و وسیله». هنری است

در  (صدای پرندگان)آغازگر این شیوه سرایش شعر . «...بدبد... بده»: شودکرک آغاز می با صدای دگرگون شده« آواز کرک» نقاب

براهنی، )«زایی نیما سروده شده استآواز کرک تا حدی به تقلید از شب پره و آن شعر زیک و زیک». است یجنیمایوشمعاصر، ۀ دور

4914 :442.) 
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ای لحظه/ زیک زایی! زیک و زیک/ دهد آهسته صفا/ وندر آن دام دل افسایش را/ در شب تیره چو گوری که کند شیطانی

 (433: 4941نیما یوشیج، )جا   به نیست که بگذاردم آسوده

بر پشت شیشه                                                                                                     کوبدممی دم به دم/ ساحل نزدیکۀ شب پر/ گم کرده راهش در شب تاریک!... چوک و چوک

 ( 321:4941نیما یوشیج،)

در پس نقاب خروس، چهاربار در فواصل هنری خاصی از شعر،  نیما یوشیجکه « دخوانخروس می»و شعر نمادین و رمزآمیز 

 دهد و عاقبت،سر می« درون نهفت خلوت ده»را از « قوقوقولی»آواز 

 (  496:4941نیما یوشیج،)خواند خروس می. صبح آمد/ گشاده شد دل و هوش! قوقوقولی

در این است که اخوان ثالث با شگردی خاص و به قصد  نیمایوشیجهای های اخوان ثالث با آواز نقابتفاوت آواز نقاب

کند، این تغییر یکی از اصول تکنیک نقاب است،  هایش دگرگونی جزیی ایجاد می رسیدن به هدف هنری و اجتماعی خود در نقاب

-اش این است که داللتزمههای معاصر خود در آورد السنّتی را به خوبی در خدمت تجربه اعر اگر قصد داشته باشد یک چهرهش»

« ...بدبد... بده»است را به « بدبده»اخوان ثالث آواز کرک را که در اصل (. 429: 4931نجفی ایوکی، )« های جدیدی به آن ببخشد

از  اوضاع عصرش را به آواز و به تکرار« بودن بد»کند و هدف این تغییر این است که دهد و سخن را چند الیه و ایهامی می تغییر می

 .        پس نقاب کرک به مخاطبش تفهیم کند

 «...چه پیوندی؟ چه پیمانی؟... بد بد.. .بده... »ی 

 «آواز کرک»کارکردهای آپوریا در  نقاب  -4

اخوان »دهد  کاربرد آپوریا نشان می.در این شعر است( aporia)، کاربرد آپوریا «آواز کرک»های دیگر نقاب از جمله رتوریک

تمهید »نویسی است و آپوریا از اصطالحات هنر داستان( 296: 4911باباچاهی، )«.رن در داستان نویسی برخوردار استاز ذهنیّتی مد

ها خیلی وقت. گوید تأکید بورزدمناسبی است برای راوی تا مخاطب را کنجکاوتر کند یا بر غیر عادی بودن داستانی که دارد می

ناتمام یا ادا کردن ناقص که معموالً با چند ۀ آپوسیوپسیس یا تخفیف، به معنی جمل آپوریا با صنعت دیگری همراه است به نام

هنری بوده است، ۀ از جمله نویسندگانی که در آثار داستانی خود از آپوریا بهر( 963: 4944الج، . )«شودمشخص می)...( نقطه

 (.4339) نام ناپذیرلندی است به ویژه در رمان نویس ایرشاعر و رمان.( م 4343ی  4316) ،(Samuel Beckett)ساموئل بکت 

کاربرد آپوریاهای شاعرانه در . هنری آن است (plurisignation)ارزش ذاتی و هنری تکنیک نقاب در ابهام و چند معنایی 

آپوریا در رویکرد پساساختارگرایی ». شودمتن می( undecidability)نقاب باعث عدم قطعیّت معنا و تعیّن ناپذیری 

(Poststructuralism )های متعدّد و مناسبات معلّق معناییمتن را دارای حفره»(peck,cohy,1984:144 )اخوان . کند می

 جوهره»الیه کرده است ابهامی که ، متن را آراسته به ابهامی هنری و چند «آوازکرک» ثالث با کاربرد آپوریاهای هنری در متن نقابِ

 .(91: 4941فتوحی، )« شودبرای متن ادبی، ارزش و فضیلت محسوب میادبیّات ناب و ماندگار است و 

هییای هنییری در شییعر و سییه نقطییه. از جملییه آپوریاهییای هنییری اخییوان ثالییث اسییت« آواز کییرک»در مییتن )...( سییه نقطییه 

تکیاپو منجیر بیه     ایین . داردگیذارد و ذهین و ذوق خواننیده را در مسییر اثیر بیه تکیاپو وا میی        داستان مدرن امروز، میتن را بیاز میی   

 .شودبرداشت از متن می در((pluralismتکثّرگرایی 

 .خوانیخوب می! کرک جان... »ی /«....چه امیدی؟ چه ایمانی؟... بدبد...بده»ی 

 «آواز کرک»در نقابِ )...( کارکرد هنری انواع سه نقطه -1  

« مرد و مرکب»،«وگو گفت»آغاز شعرهایِ . است اخوان  ن شیوه از شگردهای خاص و برجستهای: هاآغاز مصراع سه نقطه -

 :«گفت و گو». اخوان ثالث نیز بر این شیوه است« خوان هشتم»و 

                                                                                                                            (423:49اخوان ثالث،)ست و به راه اوفتاده سیل بارانی آمده/ امحتی شنیده./ ستباری، حکایتی... »ی 

گوهر آجین کبود پیر باز آمد     / روز رفت و شب فراز آمد/ گَردها خوابید/ راه از آیند و روند آسود: گفت راوی.. .:«مرد و مرکب»

                                                                                                                                                             .                                         (                                                  24: 4943اخوان ثالث، )
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 (                             64:4916ثالث، اخوان. )کرد سرمای دی بیدادها می سورت/ آن شب :گفتم داشتم می/ یادم آمد، هان ...:«خوان هشتم»

رساند که داستان ما از اوّل قصّه سه نقطه آغاز به کار، حداقل این را می» :توان گفتمی)...( «سه نقطه»رتحلیل کارکرد د

شود تا شعر به مرز سمبل نزدیک صّه و سبب میذهنیّتی مدرن است در نقل ق ود و این نحوه شروع، نشان دهندهششروع نمی

 (.                                                                                434: 4911گلشیری، )«شود

                                                             (                                                        434: 4931اخوان ثالث، . )خوانیخوب می! کرک جان... » -

                      (                                                                                                                      432: 4931اخوان ثالث، . )ستره هر پیک و پیغام و خبر بسته.. .بدبد... بده...» -

کار، وارد متن شده است و برای  خواهد برد که گویی او از میانه ذهن و ذوق خواننده با خوانش هنری متن به این نکته پی  

گوی کرک و شاعر از قبل از حضور ما در متن، ورسیدن به آغاز متن و چشش لذّت ادبی باید به تکاپوی ذهنی و ذوقی بپردازد،گفت

ایم و شاعر، این اجازه را به ما داده گو وارد متن شدهوگفت  اند و ما از این صحنهها کردهلدرد د ،شده است و آن دو با همشروع 

 .است که خود آغازگر متن باشیم

با توجّه  .شود آواز کرک دیده می« ...بدبد... بده»در چهار موردِ )...( کاربرد سه نقطه این شیوه :هامیان مصراع سه نقطه -ب

اخوان ثالث نیست که از ۀ کرک انعکاس صدای دردناک و معترضان« ...بدبد... بده»به مقدّماتی که در مورد تکنیک نقاب گفته شد، آیا 

رسد؟ اخوان ثالث به این درک رسیده است که گفتنی را باید چه جور گفت که اثر بگذارد، به همین پس نقاب کرک به گوش می

هایی سه نقطه. امّا رهایِ کرک، انعکاس داده است ،ها، دردها، انتقادها و ناامیدهای خود را در آواز به ظاهر کوتاههعلّت، طومار دغدغ

 .معنایی و آزادی درک بخشیده است آواز کرک آمده به متن توسعه هکه در میان

 (                                                                                                                            432: 4931اخوان ثالث، )                  دروغین بود هم لبخند و هم سوگند                          .. .بدبد... بده»ی 

ه این درک و دریافت شوند و ما را بهای پایانی باعث تداوم جمله در ذهن میسه نقطه :هاهای پایان مصراعسه نقطه -پ

 .اند اند که به دالیل گوناگون گفتنی نبودهها به جای چیزی نشستهرسانند که سه نقطهمی

 :کندرا این گونه رها می« خوان هشتم»اخوان ثالث،پایان ِشعر

                                                                                                    (              14:4916اخوان ثالث، )« ...لیک./ خواستتوانست او، اگر میمی/ گویدشک راست میقصّه بی

. بار در سخنان شاعر چهاربار آن در سخنان کرک و سه. پایانی استفاده شده است هفت بار از سه نقطه« آواز کرک» در شعر

. توان دالیلی سیاسی و اجتماعی نیز برای آن در نظر گرفتقطه ذکر شد، میعالوه بر دالیل هنری و ادبی که برای کاربرد سه ن

ره هر پیک و پیغام و خبر ... بدبد... بده... »ی :  کندگونه توصیف میاخوان ثالث، فضای خفقان و استبداد و تک صدای عصرش را این

                                                                                                                                                                                                      (                                                                                                                            432: 4931اخوان ثالث، )... ستقفس تنگ است و در بسته ./ستنه تنها بال و پر، بال نظر بسته./ ستبسته

غیر  اخوان با این شیوه. هاستتاری آننقش است« آواز کرک»های شعر های کاربرد سه نقطه در پایان مصراعیکی از علّت

از سدّ سانسور شدید حاکم بر جامعه به راحتی عبور کرده است و از پس  زبانی که نوعی خود سانسوری محتاطانه و هنرمندانه است،

 .های خود را انعکاس داده استها و آرماننقاب کرک، تجربه

شور و هیجان : شود گذرد، بارور می شعر او مدام از وقایع و حوادث سیاسی که در کشور می. اخوان یک شاعر سیاسی است»

اند، های بیگانه در کارها دخیلزدگی بعد از آن، تصور این که دست مرداد، حالت انتظار و بهت 24 ها و احزاب قبل ازمردم و دسته

های مردم در طول سالیان، دوبار زندانی مرداد، انعکاس نارضایی 24های پس از دلی جوانان در سال انعکاس یأس عمیق و شکسته

 (.434: 4913بهبهانی، )« ت و رویدادهای کشورشان حس کنندشود که مردم حضور او را همراه با سرنوششدنش، موجب می

 (                                                                                                   432: 4931اخوان ثالث، )« ...چه پیوندی؟ چه پیمانی؟... بدبد.. .بده... »ی 

 گیریجهنتی

چنین رویارویی و های هنری خویش و هم خالقیّت کشف ری نوظهوری است که  شاعران معاصر برای پردازی، شگردِ هن نقاب

برای دست یافتن به یک نقابِ ناب، شاعر معاصر باید این . گیرند معاصر پیش می  های زندگی پیچیده ها و آسیب دغهمبارزه با دغ

ای، تاریخی، دینی، صوفیانه،  اسطورهای  وقی و ذهنی خود به انتخاب چهرهگام نخست این است که با توجّه به نیاز ذ :ها را بردارد گام

ی فردی و ها در گام دوم، شاعر با توجّه به خواسته. برگرفته از عناصر طبیعت دست زند  لوریک، ابداعی و گاه چهرهادبی، فولک
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  أویل، ابعاد جدیدتری از آن چهرهبعد از ت ،گام سومدر . فراخوانده شده برای نقاب بپردازد  هبه تأویل چهر اجتماعی با تغییری جزئی

 . را به مخاطب بنمایاند

های  مهدی اخوان ثالث به دالیلی همچون گرایش به میراث و باورهای گذشته، فشارهای اجتماع و سیاسی، انگیزه

تکنیک نقاب را در ،ی از رومانتیک افراطیالیوت و رهای.اس.تی« عینی اشتراک«  ه ویژه نظریّهزیباشناسانه، اثرپذیری از ادبیّات غرب ب

ند و به این نتیجه دست  ا اخوان ثالث پرداخته« آواز کرک»های  پژوهشگران در این جستار به تحلیل نقاب .شعر خود به کار برده است

ها،  هنری به بیان شکست گیری از فنون شعری و عناصر داستانی توانسته است با بیانی غیرمستقیم ویافته اند که اخوان ثالث با بهره

های هنری توانسته  گیری از انواع رتوریک با بهره«آواز کرک»اخوان در شعر  .های فردی و اجتماعی خود بپردازد ها و آرمان ناامیدی

ام و خبر ره هر پیک و پیغ.. .بدبد.. .بده» -» :های اجتماعی و سیاسی خود را به گوش مخاطب برساند ها و آرمان ها، ایده تجربه ،است

آمیز سیاسی و اجتماعی جامعه نیز در گرایش اخوان ثالث به تکنیک نقاب  های فردی، فضای خفقان عالوه بر خالقیّت« .بسته ست

نقش هنری و اجتماعی خود را به خوبی ایفا کرده است و از آسیب حاکمان خودکامه تا  ،اثر داشته است، اخوان ثالث با این شگرد

 . استحدّی در امان مانده 

 ها پی نوشت

ها به فراموشی سپرده شدند این  اند، امّا وقتی این آیین های مقدّس پیوند داشته ها در گذشته با آیین بسیاری از افسانه -4

های عامیانه و سرودهای فولکلوریک تبدیل  های شفاهی به زندگی خود ادامه دادند و به روایت ها به صورت روایت افسانه

 (.913: 4934بهار،)« شدند

  هاسی است در مجلّاهلل عبّ حبیب  نوشته که«(سرشک.م همراه با تحلیل دو نقاب در شعر)کارکرد نقاب در شعر »  مقاله  -2

این مقاله به بررسی انواع   دهنویسن. به چاپ رسیده است 4943بهار  ،432  بیات و علوم انسانی مشهد، شمارهاد  دانشکده

نقاب » :به معرّفی دو نقاب از شعر کدکنی می پردازد  پرداخته است در نهایت.. .واره نقاب و استع نقاب، کارکردهای نقاب،

در این مطلب است که گفته  (عبّاسی)مقاله  آنچه قابل نقد است خطای نویسندهامّا .  «امخیّنقاب »و « اهلل حروفی فضل

نقاب خیام را  ،آهوی  کوهی زاره دومه  مجموعه« مرثیه های  سرو کاشمر»از دفتر « زندیق زنده»سرشک در شعر»:است

خود  و همچنین اشاره (زندیق زنده،روشنِ راوند)با توجّه به اشاره های درون متنی شعر« زندیق زنده»امّا. «کند اختیار می

بعدها متوجّه شدم که ابن راوندی تحت تأثیر زبان ...»:آمده است«استاد ما ادیب ۀسیر»ۀ که در مقال(کدکنی شفیعی)شاعر 

زندیقِ "تا آنجا که من می دانم شعر ...وجود ندارد( عاقلِ عاقل و جاهلِ جاهل)ارسی بوده است و در عربی این گونه تکرار ف

خواندن شعر عربی ابن )جرقّه های آغازی اش از سر درس ادیب و طرز خواندن او ة دوم آهوی کو هزارهدر کتاب "زنده 

با توجّه با این اشاره (.49:4941،شفیعی کدکنی) «ها بعد سروده شد ا و ساله شکل گرفته بود تا سال،در ذهن من (راوندی

               .ق. ه 243کسی نیست جز ابن راوندی متوفّی به سال  «زندیق زنده»ها 

 کتاب نامه

 .دارالصادر :قم به کوشش یوسف خیّاط، .لسان العرب ..(ق4444).محمد بن مکرم ،ابن منظور .4

 زمرک: تهرانچاپ دوازدهم، . ساختار و تأویل متن. (4943. )احمدی، بابک .2

 .زمستان :تهراند،چاپ هفتم .سه کتاب(. 4916. )مهدی اخوان ثالث، .9

 زمستان :تهران ،چاپ اول .زیر نظر مرتضی کاخی .(گفت و گوها)صدای حیرت بیدار(. 4942. )اخوان ثالث،مهدی .4

 .زمستان:رانچاپ هجدهم، ته .از این اوستا .(4943 ).اخوان ثالث،مهدی .3
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مهدی   یادنامه)اگه غروب کدامین ستاره ن، «های نو و معاصر شعر اخوانجنبه»(. 4911. )باباچاهی، علی .4

 صص.بزرگمهر :تهران ،چاپ اول،سحر دریایی ویراستار محمد قاسم زاده، ،(اخوان ثالث
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المسیح بعد الصلب بدر شاکر ۀ صیدتکنیک نقاب در ق»(.4931.)حبیبی،علی اصغر.رجایی،نجمه .24

 .444-43صص،تابستان،یکۀ شمار،سال سوم.ادب عربیة مجل«السیاب

یادنامه مهدی )ناگه غروب کدامین ستاره  ،«(امید. م)اخوان ثالث »(. 4911.)حمید ،زرّین کوب .22

 .443-33صص .بزرگمهر :تهران ،چاپ اوّل ،سحر دریایی ،ویراستار محمّد قاسم زاده،(اخوان ثالث

 نگاه: ، چاپ یازدهم، تهرانشعرها: مجموعة آثار، دفتر یکم(.4932.)شاملو، احمد .29

یادنامه )ناگه غروب کدامین ستاره ، «تحلیلی از شعر امید»(.4911.)شفیعی کدکنی، محمدرضا .24
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 ت دو باب از بهارستان و گلستانمقایسۀ زمان روایی در حکایا

 (بر اساس نظریة ژرار ژنت)
 لیال یعقوب خانی غیاثوند

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان 

 چکیده

ن داستان و متن معنا ارانه میابنابراین در روایت، زمان در پرتو روابط گاهشم. های اصلی متن روایی استزمان یکی از مولفه

زمان داستان در معنای توالی خطی رخدادها، یک برساخت قرار دادی است که سلسلۀ حوادث داستان در بطن آن طی یک  .یابدمی

منظور . زمان درون متنی و زمان برون متنی: اما در علم روایت ما شاهد دو گونه زمان هستیم. اتفاق می افتد( ...یک روز، ماه و)زمان 

در واقع زمان برون متنی همان زمانی است که صرف خواندن . زمان درون متنی یا زمان متن نه بعد زمانی، بلکه بعد حجمی است از

ولی . پردازدیک متن می کنیم یا به عبارت دیگر زمانی است که در بستر آن راوی به توضیح یک صحنه یا توصیف یک رخداد می

ریمون کنان از روایت شناسان . افتدای است که حوادث داستان در آن اتفاق میزمان تقویمی ی یا زمان روایت مدتزمان درون متن

از نظر ریمون کنان رابطۀ بین حجم و زمان به سه صورت . می نامد« پویایی یا سرعت»معاصر رابطۀ بین حجم و زمان در روایت را 

، شتاب مثبت (مطالب و زمان اختصاص یافته به آن در روایت تعادل بین حجم)پویایی ثابت یا معیار: شوددر روایت آشکار می

 هنگامی که یک قسمت زیادی)و شتاب منفی( هنگامی که یک قسمت کوتاه از متن به مدت زمان درازی از داستان اختصاص یابد)

بهره گیری از منابع تحلیلی و با  –پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی (. از داستان اختصاص داده شودۀ از متن به مدت زمان کوتا

 . در حکایات دو باب از بهارستان و گلستان می پردازد( سرعت)کتابخانه ای به بررسی و مقایسۀ انواع پویایی

 زمان روایی، شتاب مثبت، شتاب منفی، گلستان، بهارستان، ژرار ژنت :هاکلیدواژه

 مقدمه 

زمان، همانند خطی است متشکل از لحظه هیا، لحظیه هیایی    گذر پیوستۀ . زمان یکی از واقعیت های انکارناپذیر زندگی است

گیره خیورده   « زمیان »همچنان که زندگی ما با . دهندمنحصر به فرد و تکرار ناشدنی که به هم پیوسته اند و زنجیر زمان را شکل می

ری بیه قیدمت انسیان اولییه     روایت و داستان عم(. 24: 4931جاهد خواه و رضایی،)است، در روایت نیز حضور زمان انکار ناپذیر است

انسان های اولیه هنگیامی کیه خسیته از شیکار و     . نیز پا به عرصۀ وجود گذاشت« روایت»با خلق اولین انسان ها : توان گفت می. دارد

تنهیا بیه میدد تعلییق و دلهیرۀ داسیتان بییدار        . زدنید  میی   های وحشی دور آتش حلقه ها و ماموت دست و پنجه نرم کردن با کرگدن

سالحی که شهرزاد با استفاده از آن . بوده است« روایت و داستان»عامل اصلی و ستون بقای « بعد چه خواهد شد؟»  جملۀ. ندندما می

را به عنوان ابزاری کارآمد برای فیرار از میرگ بکیار    « تعلیق و انتظار»دانست چگونه  او می. توانست هزار و یک شب از مرگ فرار کند

 . برد

در هزار و یک شب حکایت مساوی با زندگی و غیاب حکایت میرگ  »: رزش سالح انتظار در روایت می گویددر بارۀ ا تودوروف

« زمیان »توان یافت که خالی از عنصیر  یابد و هیچ روایتی را نمینمود می« زمان»هر روایتی در بستر (. 34: 4944تودوروف،) .«.است

بنابراین زمان جزء جدایی ناپذیر روایت ». کند، در وهلۀ اول عامل زمان استیدر واقع آنچه یک متن را تبدیل به متن روایی م. باشد

« زمیان »(. 24: 4931جاهید خیواه و رضیایی،    )« است و شالوده و مبنای هر روایت به تصویر کشیدن رخداد ها در قالب زمان اسیت 

در . ان ساختاری روایی به خود می گیرداست که داست« زمان»بستری است که روایت در طول آن حادث می گردد و به کمک عامل 

در یک متن (. 44: 4963فورستر، )« داستان نقل حوادث به ترتیب توالی زمان است»: می گوید Foresterفورستر . ام. همین زمینه ای

ییی و سیاختار   باعیث ارتبیاط روا  « زمیان »آن می آید، در واقع در این جیا  « سپس»افتد و رویداد دیگری روایی یک رویداد اتفاق می

ریمیون  )« بنابراین در ادبیات روایی، زمان در پرتو روابط گاهشمارانه میان داستان و متن معنا می یابد». تسلسلی وقایع گردیده است

حیال اگیر   . زمان همیشه در حرکت است و رویداد های سپسین نسبت به رویداد های پیشین فاصیلۀ زمیانی دارد  (. 62: 4941کنان، 
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دهد، حادث شیدن  ستان و حکایت را نیز بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که آنچه به این رویداد ها ساختار روایی میرویداد های دا

چرا اسناد مربوط به جنگ سرد یا متن اخالق اسپینوزا روایی نیسیت؟ زییرا ایین متیون ماننید      . است« زمان»این رویداد ها در قالب 

عالوه بر ایین در  . بر خوردار نیستند( این سپس آن)ی و همانند داستان از خط سیر روایی داستان و حکایت دارای رابطۀ علّی و معلول

گییرد یعنیی داسیتان و حکاییت دارای زمیان درون متنیی       متون روایی مثل داستان و حکایت حوادث در بستر زمان روایی شکل می

دارای زمان روایی نیست و فقط از زمیان بیرون متنیی بیر     ( اسناد و اخالق اسپینوزا)و برون متنی است در حالی که این آثار ( روایی)

دهد؛ بیان حوادث مرتبط در بستر زمان روایی است و از آنجیا کیه ایین دو    بنابراین آنچه به یک متن ساختار روایی می .خوردار است

را از  «زمیان »میی تیوان عامیل    پیس  . متن فاقد زمان روایی و رابطۀ علّی و معلولی بین حوادث است، متن روایی به شمار نمی آینید 

 : توان گفت که دو نوع زمان در هر متن روایی وجود داردپیرو این بیانات می. ویژگی های اصلی متن روایی دانست

 زمان درون متنی(. الف

 زمان برون متنی(. ب

نی زمانی که به وسیلۀ آن یع: شود و زمان برون متنیمحتوی زمان بدان سان که در داستان باز نمایی می: زمان درون متنی»

زمیان درون  : به زبان ساده تر می تیوان گفیت  (. به نقل از چتمن. 6: 4944عبداللهیان و حدادی، )« کندمخاطب داستان را دنبال می

مثال یک سال از زندگی یک شخصیت یا چندین دوره را شیامل میی شیود    . متنی مدت زمانی است که روایت داستان در بر می گیرد

البته بسته به نظر روایت شناسیان زمیان بیرون    . کنیمکه زمان برون متنی مدت زمانی است که صرف خواندن یک متن می در حالی

مثال در داستان . توان نشانه ها را نیز بر شمرداز مولفه های اصلی زمان برون متنی می. متنی بستگی به سرعت خوانش افراد نیز دارد

مثال از روی لباس شخصییت  . ی زمان برون متنی را با کمک نشانه های مختلف تشخیص می دهیممصوّر زمان درون متنی نداریم ول

برای نمونه وقتی داستان مصوّری مربوط بیه دورۀ قاجیار میی بینییم از روی     . پی به زمان برون متنی داستان می بریم.. .ها، ابزار ها و

 .     می بریم( ارعصر قاج)طرز لباس پوشیدن شخصیت ها پی به زمان برون متنی 

های وسییع و   ن زما)زمان کیهانی  -2..( .ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، ماه و)زمان تقویمی  -4 :زمان در داستان بر چهار گونه است

زمیان رواییت    -4( تاکهای نامساوی و ذهین و حافظیه   تیک)زمان حسی  -9( گسترده مربوط به مقاطع مختلف آفرینش و سیر جهان

توان در یک داستان کوتاه گنجانید و ییا در    گاه یک عمر یا یک هزاره را می. گذرد و تابع قواعد داستان است استان میزمانی که در د

کتاب های گلستان به قلیم سیعدی و بهارسیتان    (. 444: 4944پور،  مندنی)یک رمان بزرگ تنها یک ساعت از زندگی را بررسی نمود 

اره از آثار برگزیدۀ نثر فارسی دانسته شده اند، بررسی حکاییات ایین دو کتیاب بیر پاییۀ      نوشتۀ جامی به دلیل داشتن نثر مرسل همو

عوامل سبب ساز شتاب مثبت و منفی روایی نشان می دهد که از میان حالت های سه گانۀ تداوم زمان رواییی، سیهم عوامیل ایجیاد     

روایات گلستان و بهارستان با وجود برخیورداری از نثیر   کنندۀ شتاب منفی و شتاب ثابت در این حکایات بیش از دیگر عوامل است و 

لذا انتخاب باب هیای هشیتم از ایین دو کتیاب صیرفا      . مرسل و ساده رنگ و بوی ایجاز و اعتدال را در حکایات خود حفظ کرده است

نیات اسیت و از نظیر    سلیقۀ شخصی نویسنده گان است و بنا بر تشخیص این که این باب در بهارستان به دلیل این که حکاییت حیوا 

بررسی عوامل زمان روایی مناسب تر است انتخاب گردید و دلیل انتخاب باب هفتم گلستان نیز تنها به دلیل سلیقۀ شخصی و ذوقیی  

غالمحسیین زاده و همکیاران   : در زمینۀ بحث زمان در روایت پژوهش هایی در ادبیات فارسی انجام شده است به عنوان مثیال   .است

به بررسیی زمیان در برخیی از    ( 4941)امامی و همکار . در مثنوی پرداخته اند« اعرابی و درویش»رسی زمان در روایت به بر( 4946)

. به بررسی زمان حکایت در داستان های هزار و یک شب پرداخته انید ( 4944)عبداللهیان و  همکار. حکایت های مثنوی پرداخته اند

جاهد جاه و همکار نییز بیه بررسیی تیداوم زمیان رواییت در       . مان سووشون پرداخته استبه بررسی عامل زمان در ر( 4941)اردالنی 

در مورد ویژگی های سبکی و زبانی گلستان سعدی مقاالت زیادی نوشته شده اسیت  . حکایت های فرعی کلیله و دمنه پرداخته است

در مورد گلستان سعدی انجام نشیده اسیت و از حسین    اما پژوهشی که به بررسی تداوم زمان و عوامل وابسته به آن بپردازد تا کنون 

های دیگر پژوهش حاضر این است که چون بهارستان جامی به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده اسیت، لیذا پیژوهش حاضیر بیه      

بیاب از    در حکاییات دو ( سیرعت )تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای بیه بررسیی و مقایسیۀ انیواع پوییایی      –شیوۀ توصیفی 

 :و در صدد است تا در حین پژوهش به سواالت زیر پاسخ دهد. بهارستان و گلستان می پردازد



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

816 
 

 مولفه های زمان روایی بر اساس نظریۀ ژرار ژنت چگونه در ادبیات داستانی نمود می یابد؟. ( 4

 ی یابد؟بر اساس این نظریه انواع پویایی در حکایت های بهارستان و گلستان چگونه نمود م(. 2

 آیا با این که بهارستان به تقلید از گلستان نوشته شده است، تفاوتی در مولفه های زمان روایی بین آنها دیده می شود؟ (. 9

 سیر تحوالت ساختار داستان از کالسیسیسم تا مدرنیسم

یت شناسیان و منتقیدان   و چگونگی حضور آن در داستان، یکی از موضوعات مهم علم روایت شناسی است و توجه روا« زمان»

و مایکیل تیوالن   ( 4349)، شیلومیث ریمیون کنیان    (4341)روایت شناسان معاصر از جملیه ژرار ژنیت   . را به خود جلب نموده است

در داسیتان ییاکوب   « زمیان »در بارۀ اهمیت موضیوع  . در روایت و مطابقت آن با زمان واقعی پرداخته اند« زمان»به بررسی ( 4344)

زمان برای انسان ها مقوله ای اساسا مهم است، اما مفهوم زمان آن قدر میبهم اسیت کیه تعرییف آن در عمیل ممکین       »:گویدمی لوته

« فقط چیزی نیست که مولف در بارۀ آن می نویسد، بلکه عامل بر سازندۀ داستان و گفتمیان هیم بیه شیمار میی رود     « زمان»نیست،

ستان خطی طولی است، معموال از نظمی مشخص بر خوردار است همیان گونیه   از آنجا که مفهوم زمان در دا(. 61و12: 4944لوته، )

بیه طیوری کیه فورسیتر در تعرییف داسیتان میی        . که در عالم واقع زمان دارای توالی خطی است در عالم داستان نییز چنیین اسیت   

پیس از میرگ   ۀ از دوشینبه و تبیا  در مثل، ناهار پس از چاشت و سه شنبه پس  -داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان»:گوید

این تعریف فورستر به خوبی نشان می دهد که اتفاقات داسیتان دارای تیوالی زمیانی    (. 99: 4963فورستر،)«می آید و بر همین منوال

ییای  از نظر ژرار ژنت هر گفتمان روایی دارای نظم زمانی اسیت، امیا زمیان در دن   . است و بر اساس نظم و ترتیب زمانی اتفاق می افتد

 از جمله خصوصیات زمان در دنیای واقع این است که. واقع با زمان در دنیای داستان و روایت متفاوت است

 . آغاز و پایان آن مشخص نیست( الف»

 (گذشته، حال و آینده.)خط سیر منظمی دارد( ب

زمیان  : دسته تقسییم میی شیود   اما در دنیای روایت و داستان زمان به دو (. 6 :4944جاهدجاه،)« سرعت یک نواختی دارد(ج

همچنین زمان دستخوش و بازیچۀ داستان نویس است و بر خالف زمان واقعی دارای نظم خاصی نیست، آغاز و . داستان، زمان روایت

اگر به تاریخچۀ داستان پردازی و روایت شناسی بنگریم، مشاهده خواهیم نمود که . پایانش مشخص است و سرعت یک نواختی ندارد

یعنیی داسیتان تلفیقیی از ایین سیه      . بود( ساختار)ان کالسیک، داستان کوتاه دارای وحدت های سه گانۀ زمان، مکان و طرح در دور

. عامل بود به طوری که زمان، مکان و طرح با یکدیگر در ارتباط و دارای ساختاری همگون بودند یعنی بین آن ها وحدت برقیرار بیود  

را شیامل  ( متن روایی)در این نمودار داستان . هندۀ وحدت سه گانه بین سه عنصر داستان استالگوی داستان کوتاه فریتاک نشان د

وارونیه اسیت کیه در    ( v)این خط سیر به صیورت  . است« فرود -نقطه اوج و د -گره افکنی؛  ج -مقدمه چینی؛ ب -الف»: چهار نقطه

 .کنیم شکل زیر مشاهده می

 

 

 

 الف                                                        ب                                                   

                                                                                                                         

 

 (31: نظریۀ های روایت. )خط سیر داستان(. 4)شکل 

 ج
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اگر چه در ایین  . ی استالگو به خوبی مشخص گردیده است که رخدادهای داستان دارای نظم زمانی، ساختاری و مکان در این

توان پی به عامل مکان در داستان برد، اما از آنجا که این الگو مربوط به داستان کالسیک است و در دوران کالسیک بیین  نمودار نمی

در ایین  . ابراین این الگو نشان می دهد که داستان از نظم زمانی و ساختاری برخیوردار اسیت  این سه عامل در داستان رابطه است، بن

نشان داده شده است که وقایع در بستر زمان و بر اساس توالی زمانی اتفاق افتاده است، یعنیی  ( از نقطۀ الف تا د)الگوی سیر داستان 

ژرار ژنت نیز مدعی نظم روایی رویداد ها در داستان بود و هر گونیه اخیتالل    .اتفاق افتاده است.. .ابتدا مقدمه چینی بعد گره افکنی و

بر اساس نظریۀ ژرار ژنت، گذر زمان در دنیای واقع بیر اسیاس نظمیی    . در نظم روایی رخدادهای داستان را زمان پریشی نامیده است

در روایت، گاه نظم بر  اساس نظمی خدشه ناپیذیر  اما . خدشه ناپذیر و در مسیری که از حال به سوی آینده می رود، شکل می گیرد

اما در روایت گاه نظیم بیر اسیاس خواسیت و تصیمیم راوی نادییده       . و در مسیری که از حال به سوی آینده می رود، شکل می گیرد

پیچی از این خیط  وی وفادار ماندن روایت را  به خط سیر زمان تقویمی معیار ثابت نظم در نظر گرفته و هر گونه سر. گرفته می شود

اما الگوی سیر زمانی  منظم در داستان کوتاه طبق ساختار سیر روایی (. 1: 4931جاهدخواه، )سیر منظم را زمان پریشی نامیده است

بر اساس الگوی فریتاک و نظریۀ ژنت ثابت نماند و کم کم با گذشت زمان نویسنده زمان داستان را به هم ریخت، یعنیی توانسیت بیا    

نویسندگی زمان داستان را دچار اختالل نماید، عالوه بر زمان وی مکان را نیز در داستان دچار اخیتالل کیرد، در نتیجیه    شگرد های 

یعنی اگر نویسنده در طول داستان به گذشته فالش بیک میی زد ییا از آینیده     . نیز در داستان متحوّل شد« مکان»، «زمان»همراه با 

. بیود « طیرح »اما نویسنده یک عنصر را نتوانست به هم برییزد و آن  . استانی جدیدی می شدسخن می گفت، ناخودآگاه وارد مکان د

با بررسی صد قصه از نقاط  ابتدا والدیمیر پراپ. یعنی ساختار داستان با عوض شدن مکان و زمان همچنان ساختار ویژۀ روایی داشت

است، اما بعید هیا ایین نظرییه توسیط منتقیدان       ( کارکرد)اری خویشک 94مختلف دنیا به این نتیجه رسید که ساختار داستان دارای 

در ایین  . گریماس از روایت شناسان معاصر این خویشکاری ها را تقلیل داد و به ساختار زیر دسیت یافیت  .داستان دچار تغییراتی شد

کیه در قصیه پهلیوانی را     ۀمیثال پادشیا  . شخصیت یا نیرویی است که کنشگر را به دنبال هدفی می فرستد کنشگر فرستنده. 4الگو 

در اینجیا  . کسی است که از عمل کنشگر سود میی بیرد   کنشگر گیرنده. 2. برای دزدیدن پرنسس و آوردنش به قصر فرستاده است

، معموال مهم ترین شخصیت داستان است کیه عملیی را   کنشگر. 9. پادشاه کنشگر گیرنده است زیرا از آوردن پرنسس سود می برد

، هیدفی اسیت کیه کنشیگر بیه      شی ارزشی. 4. در این جا پهلوان کنشگر اصلی است. ه سوی شی ارزشی می رودانجام می دهد و ب

، کسی است که جلوی کنشگر در رسیدن به شی کنشگر بازدارنده. 3.در اینجا پرنسس شی ارزشی داستان است. سمت آن می رود

بیه وی  ( پهلیوان )رنسیس کسیانی هسیتند کیه از رسییدن کنشیگر      در اینجا می توان گفت اطرافیان و مراقبیان پ . ارزشی را می گیرد

 .جلوگیری می کنند
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 شش منطقة داستانی بر اساس الگوی گریماس(. 1)شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (07: 4936آستین،: )ماخذ

د وییژه خویشیکاری   کیارکر  94گریماس به تبعیّت از پراپ که پیش تر هفت نقش روایی را در عین اصرار بر تبعیّیت آنهیا از   »

: 4949توالن، )«معرفی کرده بود، پیشنهاد کرد تا دسته بندی های کلّی حاکم بر تمام روایت ها فقط متشکل از شش نقش باال باشد

بیه دو  ( زمیان پریشیی  )تحوالت زمان . در الگوی گریماس نیز مکان و زمان دچار تحول شد اما طرح داستان همچنان ثابت ماند(. 42

 : ستان اتفاق می افتدصورت در دا

 (Antisepsis)پس نگاه 

 (Prolepsis)پیش نگاه

 .عبارتست از یاد آوری رخدادی داستانی در جایی از متن که رخدادهای بعدتر پیش تر نقل شده اند: پس نگاه

« زمیان » پیس عنصیر  (. 13و 14: 4944لوته، )تمهیدی روایی است شامل اشاره به رخدادی که بعدا رخ خواهد داد: پیش نگاه

« زمیان »دومین عاملی که ژرار ژنت در بحیث  . یکی از عناصر سه گانۀ ساختار داستان کوتاه بود که در کنار مکان دچار دگرگونی شد

ریمیون کنیان،   )«نسبت میان طول مدت زمان داستان و زمان بیان رواییت آن اسیت  »تداوم، . است« تداوم»به آن اشاره کرده، عنصر 

در رواییت  « چه میدت؟ »یاد می کند و آن را در پاسخ به پرسش « دیرند»از این عنصر به عنوان دیگری به نام لوته نیز (. 19: 4941

زمان داسیتان و  : از آنجا که در هر داستان دو زمان وجود دارد(. 12: 4944لوته، )« پاسخ به پرسش چه مدت؟: دیرند»: بیان می کند

مدت زمانی است که بیه  ( روایت)رخ دادن حوادث داستان شده است، اما زمان بیان زمان روایت، زمان داستان، زمانی است که صرف 

البته اگر چیه سیرعت   . طور متوسط برای خواندن متن صرف می شود و می تواند با تعداد کلمات و سطر های متن اندازه گیری شود

: در همیین زمینیه ییاکوب لوتیه میی گویید      . کیرد  خواندن افراد با یکدیگر فرق دارد نمی توان برای زمان روایت مرز مشخصی تعیین

زمیان  »پاسخ به این پرسش که متن روایی چه مدت طول می کشد واقعا غیر ممکین اسیت، چیون در اینجیا تنهیا معییار و مییزان        »

عید زمیان   از همین رو به دلیل این که نمی توان بٌ(. 16: 4944لوته، )« است که آن هم از خواننده به خواننده متفاوت است« خواندن

 کنشگر

 اری دهندهی

 مفعول

 اارزشی

 بازدارنده

فرستند

 ه

 گیرنده
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و  (حجیم )را در داستان محاسبه کرد، ژرار ژنت و ریمون کنان بعد زمانی متن را با حجم آن ترکیب کرده اند و از مقایسۀ زمان بییان  

 : زمان روایت حالت های سه گانۀ زیر پیش می آید

 شتاب ثابت

معموال زمانی به وجود می آید که رواییت،   این حالت. آن تقریبا یکسان است( روایت)در این حالت زمان داستان و زمان بیان 

بیان نمایشی یکی از تقسیم بندی ها ی مبحث حالت هیای رواییت اسیت    . شکل نمایشی به خود بگیرد یا به شیوۀ دیالوگ ارائه شود

دها مساوی بیا  در این حالت زمان بیان رخدا(. 14: 4944لوته، . )که به بیان جریان پیوسته ای از حوادث جزئی و کلّی گفته می شود

یعنی بین زمان و بیان در داستان تساوی برقرار می گردد و از زیان گویی و کم گویی در رواییت پیردازی خبیری    . زمان داستان است

ناب ترین گونیۀ  ». راوی به همان اندازه که الزم است سخن می گوید، یا به توصیف صحنه ها و رخدادهای داستان می پردازد. نیست

قطعیه ای از داسیتان   (: 14: 4944همیان،  )« اسیتفاده میی کنید   « گفتگو»در متونی دیده می شود که مولف از ( بتشتاب ثا)صحنه 

حالیت شیتاب ثابیت را در میتن     « گفتگو»در این قطعه شخصیت ها با استفاده از عنصر ( 4324)اثر ارنست همینگوی « آدمکش ها»

پیس  ».«هنوز اماده نشیده ».«سوس سیب و پوره سیب زمینی می خورم من کباب راسته خوک با: مرد اولی گفت»: ایجاد کرده است

جورج به ساعت پشت پیشخان نگاه . «این شام است ساعت شش آماده می شود»جورج توضیح داد ».«چرا توی این کاغذ نوشته اید؟

ریمیون کنیان،   )« اسیت  این ساعت بیست دقیقه جلیو « ».االن بیست دقیقه از پنج گذشته»:مرد دوم گفت. «ساعت پنج است». کرد

این قطعه بیشتر حالت نمایش نامه دارد تا داستان، زیرا عامل پیشبرد روایت در آن بیشتر گفتگو است تا روایت پردازی (. 13: 4941

 :عالوه بر دیالوگ دو عامل دیگر نیز در شکل گیری شتاب ثابت در داستان دخیل است. و دخالت راوی در آن اندک است

 بسامد مفرد بیان نمایشی و 

پاسخ به پرسش چند وقت یکبار »بسامد در گفتمان روایی، . است بسامد مفردسومین عامل ایجاد شتاب ثابت در داستان، 

از نظر ژنت، بسامد نسبت میان دفعات وقوع رخدادهای . بسامد جزء زمانی مهمی از داستان روایی است(. 12: 4944لوته،)« است؟

 : است و سه نوع یسامد وجود داردداستان با دفعات روایت آن ه

 .واقعه ای که یک بار روی داده، یک بار بیان شود(: روایت یکه)بسامد مفرد (. الف

 .واقعه ای که یک بار روی داده، چند بار بیان شود(: روایت مکرر)بسامد مکرر (. ب

: 4944، لوتیه، 61-64: 4941تیوالن،  )رددواقعه ای که چند بار روی داده، یک بیار بییان گی   (: روایت موجز)بسامد بازگو (. ج

گلستان »به عنوان نمونه بنگرید به حکایت زیر از . اینک مثال هایی از شتاب ثابت می آوریم که دارای بسامد مفرد است(. 44-41

خدمت ادیب . این فرزند توست، تربیتش همچنان کن که یکی از فرزندان خویش: پسری را به ادیبی داد و گفتۀ پادشا»: «سعدی

ملیک، دانشیمند را   . شیدند ۀ کرد و متقبّل شد و سالی چند بر او سعی کرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بالغت منتی 

بیر رای خداونید روی زمیین پوشییده نمانید کیه       : گفت! مواخذت کرد و معاتبت فرمود که وعدۀ خالف کردی و وفا به جا نیاوردی

در این حکایت بسیامد مفیرد و گفتگیو باعیث ایجیاد شیتاب ثابیت در        (. 421: 4941سعدی، )تربیت یکسان است و طبایع مختلف

همچیون آن سیگ کیه بیر لیب      »: همچنین در کلیله و دمنه حکایتی آمده است که دارای شتاب ثابت است. داستان گردیده است

است، به شره دهان باز کرد تا آن را پنداشت که دیگری . جوی، استخوانی یافت، چندان که در دهان گرفت، عکس آن در آب بدید

اگر چه شتاب منفی نیز به صورت کم رنگ دیده می (. 39: 4919منشی، )« نیز از روی آب برگیرد، آنچه را در دهان بود به باد داد

ت، دارای شیتاب  شود ولی از آنجا که این داستان حالت نمایشی دارد و به بیان واقعه ای می پردازد که تنها یک بار اتفاق افتاده اس

 .ثابت است

 شتاب مثبت

از « خالصه، حذف و بسامد بیازگو »(. 13: 4944لوته، )در این حالت زمان بیان رخدادها، کوتاه تر از زمان داستانی آن است

 .ابزار های ایجاد کنندۀ شتاب مثبت است
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می کنیم، زمیان رواییی آن انیدک     در واقع وقتی در یک متن وقایع مربوط به یک هفته را در یک خط بیان :خالصه( الف 

است در حالی که زمان داستانی آن خیلی زیاد است، یک هفته روز ها و ساعت ها وقت می گیرد همان گونه که وقایع مربیوط بیه   

میثال در ابتیدای رمیان خنیده در تیاریکی اثیر       . زندگی یک شخصیت که سال ها طول کشیده است، در چند خط بیان میی گیردد  

آلبینوس مردی بود ثروتمند، محترم و . روزی روزگاری در برلین آلمان مردی به نام آلبینوس زندگی می کرد»: استناباکوف آمده 

خوشبخت؛ یک روز زنش را به خاطر دوشیزه ای جان ترک کرد، عاشق بود، عاشقش نبودند، و زندگی اش فاجعیه آمییز بیه پاییان     

در این قطعه از رمان زمان زیادی از داستان تنها در چند خیط بییان   (. 14: 4941ریمون کنان، )«تمام داستان همین است. رسید

مردم سیه روز و سیه   »: یا مثال در قطعۀ داستانی زیر اتفاقات سه روز و سه شب، تنها در دو خط روایت گردیده است. گردیده است

قطه از دریاچه پارو می زد و دریاچیه را بیه   شب پدر را می دیدند که بدون لقمه ای غذا یا ذره ای چشم بر هم گذاشتن، در همان ن

 .آن است( روایت)در شتاب مثبت بر اساس دو مثال اخیر زمان داستان بیشتر از زمان بیان« دنبال پسرش زیر و رو می کرد

اختصاص یک تکه بلنید  ». در این حالت بخشی از زمان داستان حذف می گردد و راوی به بیان آن نمی پردازد :حذف( ب 

میثال هنگیامی کیه در ییک داسیتان میی       (. 14: 4941ریمون کنان، )«از داستان شتاب منفی نام داردۀ ن به مدت زمان کوتااز مت

، نویسینده  «سال ها بعد مردم پیرمرد را می دیدند که تنها راه بیابان را در پیش می گرفت و بیه سیمت کلبیه میی رفیت     »: خوانیم

بخشیی  « سال بعد 21»یا در فیلم هنگامی که بعد از واقعه ای ناگهان نوشته می شودبخشی از زمان داستان را نادیده گرفته است 

بیان قطع می شود، اما زمان ادامه می یابد تا »چنانکه به تعبیر سیمور چتمن . از زمان و وقایع داستان در فیلم حذف گردیده است

متن نشان میی دهید کیه از    : حذف آشکار( الف: ی گیردحذف به دو صورت انجام م(. 3: 4934جاهد خواه، )« از داستان عبور کند

از آن روز حدودا یک سیال گذشیته   »: مثال هنگامی که راوی در داستان می گوید. روی متن چه مقدار از زمان داستان پریده است

حیذف  (ب. را در برگرفتیه اسیت  « حدود یک سال»در این جا همان گونه که مشاهده می کنیم میزان حذف مشخص است و « بود

در این حالت هیچ اشارۀ مستقیمی به تغییر یا گذر زمان داستان نمی شود و بیشتر از بافت و زمینۀ داستان به آن پیی میی   : پنهان

باید بگوییم بر خالف حذف آشکار که میزان حذف در داستان مشخص است، در حذف پنهان میزان میزان (. 13: 4944لوته، )بریم

 .از ویلیام فاکنر« خشم و هیاهو»از خوان رولفو یا « پدروپارامو»ستان مثال در دا. حذف مشخص نیست

 (روایت موجز)بسامد بازگو (ج

یکی دیگیر از عیواملی کیه باعیث ایجیاد شیتاب       (. 61: 4949توالن، )واقعه ای که چند بار روی داده است، یک بار روایت شود

نویسنده واقعه ای را که به طور متداول هیر روز اتفیاق میی افتید،      در این روش. مثبت در روایت پردازی می شود، بسامد بازگو است

اثر مارسل پروست بسیاری از وقایع از جمله آداب « در جستجوی زمان از دست رفته»مثال در رمان بزرگ . تنها یک بار بیان می کند

از ابراهیم گلسیتان اگیر چیه    « لنگ»در داستان  یا. دینی اگر چه هر روزه اتفاق می افتند، اما نویسنده یک بار به بیان آن می پردازد

پس بسامد بازگو نوعی فشرده . حسن و منوچهر هر روز مورد تمسخر بچه ها قرار می گیرند، راوی تنها یک بار به بیان آن می پردازد

 .گویی در داستان است که باعث می شود زمان روایت کمتر از زمان داستان گردد

 شتاب منفی

اختصاص »همچنین( جاهدخواه)«زمان بیان رخدادها، طوالنی تر از زمان داستانی آن است»شتاب منفی  در کاهش سرعت یا

شتاب منفی بیشتر در داسیتان  (. 14: 4941ریمون کنان، )«از داستان شتاب منفی نام داردۀ یک تکه بلند از متن به مدت زمان کوتا

و « آینیده نگیری  »، «گذشته نگیری »، «تفسیر»، «توصیف زیاد»ندۀ آن، نویسی مکتب کالسیسیم دیده می شود و از عوامل ایجاد کن

عامل اصلی کاهش سرعت، عمل ذهنی یا گیذر کنید زمیان در    »: مانفرد جان از روایت شناسان معاصر می گوید. است« بسامد تکرار»

داسیتان نویسیی کالسییک    در (. 4: 4934جاهید خیواه،   )«ذهن شخصیت است، که از آن به زمان درونی یا ذهنی تعبیر شیده اسیت  

از « لرد جیم»مثال در رمان . معموال نویسندگان صفحات زیادی از داستان را به توصیف یا تفسیر یک واقعۀ ساده اختصاص می دادند

ژوزف کنراد یک واقعۀ ساده مثل مثل حرکت جیم از یک سمت رودخانه به سمت دیگر صفحات زیادی از متن را به خود اختصیاص  

در . از ویکتور هوگو توصیفات زیاد متن باث ایجاد شیتاب منفیی در داسیتان گردییده اسیت     « بینوایان»مچنین در رمان ه. داده است
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توصییف، بسیامد تکیرار    : از محمود دولت آبادی دارای عوامل شتاب منفیی مثیل  « کلیدر»ادبیات داستانی ایرانی نیز رمان هایی مثل 

را نییز  « گذشیته نگیری و آینیده نگیری    »در داستان عالوه بر توصیف و تفسیر می تیوان  از عوامل اصلی ایجاد شتاب منفی . است(...و

بیه  »بیرای مثیال رمیان    . فالش بک یا گذشته نگری از جمله عواملی است که باعث ایجاد شتاب منفی در داستان می گردد. برشمرد

این دو عامل باعث ایجاد شتاب منفیی در داسیتان   . اثر ویرجینیا وولف دارای گذشته نگری و آینده نگری است« سوی فانوس دریایی

 . گردیده است

مثال در آثار حماسیی آینیده نگیری عامیل اصیلی      . در ادبیات داستانی فارسی نیز شاهد وجود این دو عامل در داستان هستیم

ره شناسان نوعی آینیده  مثال در داستان رستم و اسفندیار، پیش گویی مرگ اسفندیار توسط ستا. ایجاد شتاب منفی در داستان است

همچنین در داستان نویسی معاصر فارسی نیز شاهد وجیود  . نگری در داستان است که باعث ایجاد شتاب منفی در متن گردیده است

از ابراهیم گلستان هنگامی که ارباب برای پسرش چیرخ میی خیرد و    « لنگ»به عنوان مثال در داستان . این عامل در داستان هستیم

از حمل منوچهر پسر ارباب بر دوش خود ناامید می شود شب ها در خلوت می نشیند و وقایع داسیتان در ذهین وی    حسن نوکر وی

آخرین عامل ایجاد شتاب منفی در داستان . این گذشته نگری در داستان باعث ایجاد شتاب منفی در داستان گردیده است.می گذرد

و ریمیون کنیان،    61: 4949، تیوالن،  41، 4944لوتیه، )« اده، چند بیار بیازگو شیود   یعنی آنچه یک بار رخ د»ابزار بسامد تکرار است، 

4941 :41.) 

 بررسی انواع پویایی در باب هفتم گلستان

و در ایین  . یکی از خیزش های علمی معاصر در ادبیات داستانی و فارسی تطبیق آثار کهن با نظریه هیای ادبیی جدیید اسیت    

یکی از زمینیه هیای نقید ادبیی معاصیر در ادبییات فارسیی،        . یج ثمر بخشی به دنبال داشته استزمینه تالش های فراوانی شده و نتا

بررسی و مطابقت حکایات و داستان های فارسی با نظریه های جدید روایت شناسی است که بعضا به نتایج جالب و قابل قبیولی نییز   

وایت شناسی، حکایت پردازی و شخصیت پردازی اثری قوی یکی از این کتاب ها گلستان سعدی است که از نظر ر. دست یافته است

از آنجا که این کتاب با نثر مرسل نوشته شده است، اما ساختمان حکایات آن به گونه ای است که می توان آن ها را بر . و پایدار است

از بیاب هفیتم گلسیتان مثیالی میی      در اینجا ابتدا برای هر یک از انواع پوییایی  . اساس نظریه های جدید روایت شناسی بررسی نمود

آوریم و در ادامۀ کار همین کار را در باب هشتم بهارستان جامی نیز انجام می دهیم و در انتها به این نتیجه خواهیم رسیید کیه آییا    

 ر؟در داستان، اشتراک یا افتراقی وجود دارد یا خی بین حکایت های این دو کتاب از نظر علم روایت شناسی و انواع پویایی

 تشریح انواع پویایی روایی در باب هفتم گلستان

 شتاب ثابت( الف

به حکم آن کیه هیر آن   : بزرگی را پرسیدم در معنی این حدیث که اعدا عدوّک نفسک الّتی بینَ جنبیکَ؟ گفت»: حکایت اول

: 4941سیعدی،  )ادت کنید دشمن را که با وی احسان کنی، دوست گردد؛ مگر نفس را، که چندان که مدارا بیش کنی، مخالفیت زیی  

. در این حکایت بین زمان داستان و زمان حکایت تساوی برقرار است و عنصر گفتگو از عناصیر ایجیاد شیتاب ثابیت آت اسیت     (. 424

راوی و فیردی  : حکایت دارای دو شخصیت اسیت . راوی به همان اندازه که الزم است سخن می گوید و از اطناب خودداری می نماند

در این حکایت حجم گفته ها به همان اندازه زمان روایت را اشغال کرده است کیه مقتضیای   . راوی از او سوال می پرسدکه ( پیر)دانا 

 . در آن دیده نمی شود( توصیف، تفسیر، آینده نگری،گذشته نگری و تکرار)و هیچ گونه عاملی مبنی بر شتاب منفی . آن است

اده بود، داعی هم در آن سفر پیاده انصاف در سیر و روی هیم فتیادیم و، دادِ    سالی نزاعی در پیادگان حجیج افت»: حکایت دوم

پیاده عاج چو عرصۀ شطرنج بیه سیر میی بیرد،     ! یا للعجب: کجاوه نشینی را شنیدم که با عدیل خود می گفت. فسوق و جدال بدادیم

در ایین حکاییت   (. 422: 4941سعدی، )بتر شدند فرزین می شود، یعنی به از آن می شود که بود و پیادگان حاج، بادیه به سر برند و

عنصیر اصیلی ایجیاد شیتاب در در ایین حکاییت، اسیتفاده از        . مساوات برقرار اسیت ( زمان بیان)نیز بین زمان داستان و زمان روایت 
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کجیاوه نشیینی   »و « انصاف در سر و روی هم فتادیم». راوی مانند گزارشگری به شرح یک واقعه می پردازد. است« بیان نمایش»ابزار

این دو جمله نشان می دهد که راوی شاهد ماجرا بوده است و مانند یک گزارشیگر بیه ترسییم    « را شنیدم که با عدیل خود می گفت

 . صحنه می پردازد

 شتاب مثبت

: 4941سعدی، )«تو را که خانه نِیین است، بازی نه این است: حکیمی گفت. هندویی نفط اندازی همی آموخت»: حکایت اول

آنچه در این حکایت باعث ایجاد شتاب مثبت گردییده  . در این حکایت زمان بیان رخداد ها، کوتاهتر از زمان داستانی آن است(. 422

مسلما وقتی هندو نفت اندازی می آموزد ان کار مدت هیا طیول میی    . است؛ خالصه گویی، حذف و استفاده از ابزار بسامد بازگو است

همچنین کاری را که چندین بار اتفاق افتاده است یک مرتبه بییان میی   . را به طور موجز بیان کرده استکشد ولی راوی این رخداد 

کند، مثال مثال نفت اندازی کاری است که نیاز به تمرین و تکرار داشته است لذا راوی یک مرتبه وارد اصل داستان گردیده و از جایی 

نیز در این حکایت چنین نمود میی  « خالصه»همچنین عنصر . ر را یاد گرفته استشروع به نقل داستان می کند که که هندو این کا

یعنی به نصییحت هنیدو میی پیردازد و در پشیت دو      « تو را که خانه نِیین است، بازی نه این است»: یابد که راوی به هندو می گوید

برت آموز برای هندو تعریف نماید اما بیا بییان دو   در واقع راوی می توانست داستانی ع. جمله داستان و گفته های زیادی نهفته است

با توجه به تعریف شتاب مثبت یعنی در حجم کمی از داستان میدت زمیان زییادی از آن را    . جمله به خالصه گویی اکتفا کرده است

 . نقل کردن، در اینجا نیز راوی در حجم اندکی از حکایت مدت زیادی از آن را نقل نموده است

پیش یکی از دانشمندان فرستاد، که مرین را تربیت می کین، مگیر کیه عاقیل     . کی را از وزرا پسری کودن بودی»: حکایت دوم

 !این عاقل نمی باشد و مرا دیوانه کرد: پیش پدرش کس فرستاد که. روزگاری تعلیم کردش و موثر نبود. شود

 چون بود اصل گوهری قابل

 هیچ صیقل نکو نداند کرد

 

 باشد تربیت را در او اثر 

 آهنی را که بدگهر باشه

 

نشان دهنیدۀ  « روزگاری تعلیم کردش و موثر نبود»عبارت. در این حکایت نیز تمام عناصر سازندۀ شتاب مثبت دیده می شود

و . یعنی این که راوی بخشی از داستان را حذف نموده است تا این که زودتر به بیان داسیتان بپیردازد  . حذف آشکار در حکایت است

عالوه بیر حیذف آشیکار، حیذف پنهیان نییز در حکاییت دییده میی شیود،           . عمل باعث خالصه شدن وقایع داستان گردیده استاین 

نشان می دهدکه دانشمند روش های زییادی بیرای تربییت    « !پیش پدر کس فرستاد که این عاقل نمی باشد و مرا دیوانه کرد»عبارت

نیز نشان می دهد کیه وی وقیت زییادی بیه روش     « مرا دیوانه کرد»چنین عبارتوی به کار کرفته است ولی کار گر نبوده است و هم

های مختلف جهت تعلیم پسر به کار گرفته است، اما این جزئیات از متن داستان حذف گردیده است و خوانده از بافت داستان پی به 

 . حذف آن ها می برد

 شتاب منفی

از حرامیان، پر خطر، جیوانی بدرقیه همیراه مین شید، سیپر بیازِ چیرخ انیدازِ           سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه»: حکایت اول

سلحشورِ بیش زور، که به دَه مردِ توانا کمان او زه کردندی و زور آوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی و لیکن چنان که دانی 

 .ه گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیدهمتنعّم بود و سایه پرورده؛ نه جهان دیده و سفر کرده، رعد کوس دالوران ب
 نیفتاده بر دست دشمن اسیر

 

 به گردش نباریده باران تیر 

 

اتفاقا من و این جوان هر دو در پیِ هم دوان، هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوّت بازو بیفکندی و هر درخت عظیم 

 :که دیدی، به زور سرپنجه بر کندی و تفاخر کنان گفتی
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 ل کو تا کتف و بازوی گردان بیند؟پی

 

 شیر کو تا تا کف و سرپنجۀ مردان بیند؟ 

 

ما در این حالت که دو هندو از پسِ سنگی سربرآوردند و قصد قتال ما کردند، به دست یکی چوبی و در بَغلِ آن دیگیر، کلیوخ   

چاره جز آن ندیدم که رخیت و سیالح و   ! بر استخوان کوبی، جوان را گفتم چه پایی؟ تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه

آنچه در این حکایت به صورت بارز دیده میی شیود، عناصیر    (. 429: 4941سعدی، )« جامه ها رها کردیم و جان به سالمت بیاوردیم

عۀ زییر از حکاییت   در قط. توصیف، تفسیر و بسامد تکرار از عناصر ایجاد شتاب منفی در حکایت است. ایجاد کنندۀ شتاب منفی است

بیرای مثیال عبیارات    . ازدیاد صفات توصیفی و تفسیر خصوصیات جوان همراه راوی باعث ایجاد شتب منفی در داستان گردیده است

جوانی بدرقه همراه من شد، سپر بازِ چرخ اندازِ سلحشورِ بیش زور، که به دَه مردِ توانا کمان او زه کردندی و زور آوران روی »توصیفی

شت او بر زمین نیاوردندی و لیکن چنان که دانی متنعّم بود و سایه پرورده؛ نه جهان دیده و سفر کیرده، رعید کیوس دالوران    زمین پ

همچنین ابزار بسامد مکرر نییز در  . باعث ایجاد شتاب منفی در داستان گردیده است«به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده

بیرای مثیال   . شود، راوی یک حادثه را که یک بار اتفاق افتاده است چندین بار تکرار نموده استاین حکایت به صورت بارز دیده می 

. هنگامی که راوی به بیان خصوصیات جوان می پردازد، دوباره در تاکید آن بیتی می آورد که دوباره تکرای گفته های قبلی وی است

 .«یدهرعد کوس دالوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ند»

 نیفتاده بر دست دشمن اسیر

 

 به گردش نباریده باران تیر 

 

اگر چه مجال بررسی تمام حکایات باب هفتم گلستان به شییوۀ فیوق از حوصیلۀ ایین     . بیت باال تکرای دوبارۀ جملۀ قبل است

 .می دهدپژوهش خارج است، جدول زیر نتیجۀ بررسی انواع پویایی و عوامل آن در باب هفتم گلستان را نشان 

 انواع پویایی و عوامل آن در باب هفتم گلستان( 4)جدول شمارة 

 عناصر ایجاد کنندة پویایی نوع پویایی شمارة حکایت

 بسامد بازگو، خالصه، حذف شتاب مثبت حکایت اول

 توصیف، تفسیر شتاب منفی حکایت دوم

 تفسیر، بسامد مکرر شتاب منفی حکایت سوم

 وصیف، تفسیرت شتاب منفی حکایت چهارم

 توصیف، تفسیر شتاب منفی حکایت پنجم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت ششم

 خالصه، حذف شتاب مثبت حکایت هفتم

 خالصه، حذف شتاب مثبت حکایت هشتم

 توصیف، تفسیر شتاب منفی حکایت نهم
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 خالصه، حذف شتاب مثبت حکایت دهم

 مفرد گفتگو، بسامد شتاب ثابت حکایت یازده هم

 گفتگو، بیان نمایشی شتاب ثابت حکایت دوازده هم

 بسامد بازگو، خالصه، حذف شتاب مثبت حکایت سیزده هم

 گفتگو شتاب ثابت حکایت چهارده هم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت پانزده هم

 توصیف، تفسیر شتاب منفی حکایت شانزده هم

 رتوصیف، تفسی شتاب منفی حکایت هفده هم

 توصیف، بسامد مکرر شتاب منفی حکایت هیجده هم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت نوزده هم

 توصیف، بسامد مکرر، تفسیر شتاب منفی حکایت بیستم

 

 

از آنجا که بهارستان به تقلید از گلستان نوشته شده است و ساختار آن نثر آمیخته به نظم است، جامی نیز مانند سیعدی بیه   

بنابراین در بررسیی پوییایی هیای زمیانی حکاییات      . ن اخالقیات می پردازد و هر جا الزم می بیند به بیان قطعۀ شعری می پردازدبیا

بهارستان نیز مانند گلستان، ابیات پایانی حکایات را به شمار نمی آوریم، زیرا این ابیات هنگامی بیان می شود که داستان تمام شیده  

و در ادامیه  . اما ابیاتی که در بین داستان آمده را جزء داستان به شمار می آوریم. تمام بیانات خویش می آورداست و راوی آن را در ا

 شتاب منفی

43% 

 شتاب ثابت

91% 

 شتاب مثبت

23% 

 میزان انواع پویایی زمانی در باب هفتم گلستان(: 4)نمودار 
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 همانند گلستان  برای هر یک از انواع پویایی مثالی از متن بهارستان می آوریم و در انتها به مقایسۀ زمان روایی و انواع پوییایی در دو 

 .باب از این دو اثر می پردازیم

 شتاب ثابت

. دید که قرصی نان گردان گردان از شهر بیرون آمد و روی به صحرا نهاد. شهر ایستاده بود( از بهر طعمه ای بر دروازۀ)سگی »

عزیمت کجا کرده ای و رو بیه کیه آورده   ! سگ در دنبال وی روان شد و آواز داد که ای قوّت تن و قوّت روان و آرزوی دل و آرام جان

مرا مترسان که اگر به کام نهنیگ و دهین   : سگ گفت. ن بیابان با جمعی از سرهنگان گرگان و پلنگان آشنایی بسته امای؟ گفت در ب

( برابری زمان داستان با زمان بییان )از جمله عناصری که باعث ایجاد شتاب ثابت (. 444: 4914جامی،)«شیر روی من در قفای تو ام

گفتگوی سگ با گردۀ نان حالتی پویا و حرکتی به داستان داده اسیت و بیه   . است« ایشیگفتگو و بیان نم»در حکایت گردیده است، 

همچنین رنگ اندکی از شتاب مثبت نیز به صیورت بسیامد بیازگو در حکاییت     . حرکت جریان حوادث در روایت تاثیر گذارشته است

را کیه چنیدین بیار    « وازۀ شهر از بهیر طعیام  ایستادن سگ بر در»یعنی از بافت حکایت مشخص است که راوی اتفاق . دیده می شود

 .اتفاق افتاده است، یک بار بیان کرده است

 شتاب مثبت

واهلل میزد فیراوان اسیت، امیا در     : هیچ توانی که صد دینار بستانی و پیغامی به سگان ده رسانی؟گفت: روباه را گفتند»: حکایت

خالصیه و  »ی شتاب مثبت است و از عناصر اصلی آن می توان بیه  این حکایت دارا(. 449: 4914جامی، )« این معامله خطر جانست

 .خالصه نموده است« حذف پنهان»راوی در اینجا بخش زیادی از داستان را با استفاده از . اشاره کرد« حذف پنهان

 شتاب منفی

مانید، نیه پیای    کژدمی زهر مضرّت در نیش و تیر خباثت در کیش، عزیمت سفر کرد، به لب آب پهناور رسید، خشیک فیرو   »

بر وی ترحّم نمود، بر پشت خودش سوار ساخت خود را در . گذشتن و نه یارای بازگشتن، سنگ پشتی آن معنا را از وی مشاهده کرد

سوال کیرد  . در آن اثنا آوازی به گوشش رسید که کژدم چیزی بر پشت وی می زند. آب انداخت و شناکنان روی به جانب دیگر نهاد

ست؟ جواب داد که این آواز نیش من است که بر پشت تو می زنم، هر چند می دانم که بر آن جا کارگر نمیی باشید   که این چه آواز ا

سنگ پشت با خود گفت که هیچ به از این نیست که این بد سرشیت را از ایین خیوی زشیت     . اما خاصیت خود را نمی توانم گذاشت

: همان)«ه آب فرو رفت و وی را موج در ربود و به جایی برد که گویا هرگز نبودب. برهانم و نیکو سرشتان را از آسیب وی ایمن گردانم

عبیارات  . استفاده از جمالت معترضه، تفسیر، توصیف و عمل ذهنی باعث ایجاد شتاب منفیی در ایین داسیتان گردییده اسیت     (. 442

بر آن جا کارگر نمی باشد اما خاصیت  هر چند می دانم که»و جمالت تفسیری« زهر مضرّت در نیش، تیر خباثت در کیش»توصیفی

همچنیین عمیِل ذهنیی ای کیه در ذهین الکپشیت میی        . باعث ایجاد شتاب منفی در داستان شده است« خود را نمی توانم گذاشت

سنگ پشت با خود گفت که هیچ به از این نیست که این بد سرشت را از این خوی زشت برهانم و نیکو سرشتان را از آسییب  »گذرد،

 . باعث افزایش متن داستان گردیده است که خود نوعی شتاب منفی است« من گردانموی ای

 

 عوامل ایجاد کنندة پویایی نوع پویایی شمارة حکایت

 بیان نمایشی شتاب ثابت حکایت اول

 توصیف، تفسیر و عمل ذهنی شتاب منفی حکایت دوم
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 توصیف، تفسیر و عمل ذهنی شتاب منفی حکایت سوم

 توصیف، تفسیر و عمل ذهنی شتاب منفی محکایت چهار

 خالصه، حذف شتاب مثبت حکایت پنجم

 توصیف، تفسیر شتاب منفی حکایت ششم

 گفتگو، بیان نمایشی شتاب ثابت حکایت هفتم

 خالصه، حذف شتاب مثبت حکایت هشتم

 توصیف، تفسیر شتاب منفی حکایت نهم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت دهم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت یازدهم حکایت

 تفسیر شتاب منفی حکایت دوازدهم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت سیزدهم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت چهاردهم

 توصیف، تفسیر شتاب منفی حکایت پانزده هم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت شانزده هم

 گفتگو، بسامد مفرد ثابت شتاب حکایت هفده هم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت هجده هم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت نوزده هم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت بیستم

 گفتگو، بسامد مفرد گفتگو، بسامد مفرد حکایت بیست و یکم

 

 شتم بهارستانانواع پویایی و عوامل آن در باب ه(. 1)جدول شمارة 
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 مقایسۀ انواع پویایی زمانی در روایت پردازی حکایت های دو باب گلستان و بهارستان

از آنجا که بهارستان به تقلید از گلستان نوشته شده است، مقایسۀ جدول ها و نمودارهای میزان انواع پویایی در دو اثر نشیان  

اطنیاب و  )اگر چه میزان عنصر شیتاب منفیی  . زی فرق زیادی با یکدیگر ندارندمی دهد که این دو کتاب از نظر شگردهای روایت پردا

و این بیشیتر بیودن مییزان شیتاب منفیی در گلسیتان نسیبت بیه         %( 94در برابر% 43.)در گلستان بیشتر از بهارستان است( توصیف

رستان دارد، و در نتیجه حکاییات سیعدی   بهارستان در ابتدا ما را به این هدف می رساند که گلستان اطناب و توصیف بیشتری از بها

خالصیه و  )مفصّل تر است، اما وقتی به درصد میزان شتاب مثبت می نگریم حکم قبلی نقص میی گیردد زییرا مییزان شیتاب مثبیت      

پس نمی توان حکم نمود که سخن سعدی اطنیاب و سیخن   %(. 49در برابر% 23)در در گلستان بیشتر از بهارستان است( ایجازگویی

زیرا اگرچه میزان شتاب منفی در گلستان زیاد است، درست در این طرف مقایسه میزان شتاب مثبت در بهارستان . یجاز داردجامی ا

در انتها . کمتر از گلستان است و این ازدیاد شتاب مثبت در گلستان، به نوعی ازدیاد میزان عنصر شتاب منفی در آن را پوشانده است

ین انواع پویایی روایی بین حکایات دو باب انتخاب شده از این دو اثر زیاد نیست و جیامی بیه خیوبی    میزان اختالف ب: می توان گفت

همچنین مقایسۀ درصد مییزان  . توانسته است عالوه بر تقلید از زبان و سبک، از شگردهایی روایت پردازی گلستان نیز استفاده نماید

فتگیو و صیحنۀ نمیایش در حکاییت هیای بهارسیتان بیشیتر از گلسیتان         عنصر شتاب ثابت در دو کتاب نشان می دهد کیه مییزان گ  

البته عالوه بر ازدیاد این عنصر در بهارستان نسبت به گلستان، سعدی در مقام صحنه پیردازی و توصییف،   %(. 91در برابر % 34)است

 .آنجا که این عنصر را به کار می بندد نقاشی زبردست و گزارشگری ماهر است

 گیرینتیجه

خچۀ داستان و روایت نشان می دهد که از زمیان داسیتان نویسیی کالسییک تیا پسیت مدرنیسیم، داسیتان دارای مثلیث          تاری

آنچه در این ساختار از قدیم تا کنون جلب توجه می کند، ترسیم آن بیه انهیای   . ساختاری با سه ضلع، زمان، مکان و طرح بوده است

عامل این ساختار است که دچار تغییر شد اما طیرح همچنیان در طیول تیاریخ     زمان و مکان دو . مختلف توسط روایت شناسان است

دست نخورده باقی ماند البته گفتنی است که منظور از تغییر طرح در این جا شکل ظاهری و ترسیمی آن نیست بلکه کلیت ساختار 

 شتاب منفی

94% 

 شتاب مثبت

49% 

 شتاب ثابت

34% 

 میزان انواع پویایی زمان در باب هشتم بهارستان( 1)نمودار 
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ه است مثال گریماس یا فریتاگ همان آن است که همواره دارای نقطه های ثابت است؛ اگر چه شکل ترسیمی آن دچار دگرگونی شد

 .به شکلی متفاوتۀ الگوی طرح را ترسیم کردند منت

( زمان بییان )و زمان برون متنی( زمان داستان)زمان از جمله عناصر ساختاری داستان است که به دو صورت زمان درون متنی

سیه پوییایی   . عث ایجاد انواع پویایی در داستان می شودارتباط بین زمان درون متنی و زمان برون متنی با. در داستان نمود می یابد

شتاب ثابت، شتاب مثبت و شتاب منفی از ابزار های بر آمده از رابطۀ زمان درون متنی و برون متنی در روایت است که با استفاده از 

اب از بهارسیتان و گلسیتان نشیان میی     مقایسۀ این پویایی ها در دو ب. آن ها می توان به ایجاز یا اطناب در یک متن داستانی پی برد

اما میزان شتاب مثبت نیز در گلستان در مقایسه بیا  (. اطناب بیشتر.)دهد که میزان شتاب منفی در گلستان بیشتر از بهارستان است

در ایین دو  از آنجا که میزان شتاب منفی و مثبت در این پژوهش در جایگاه مقایسه از سطوح متفیاوتی  (. ایجاز)بهارستان بیشتر است

اما مییزان شیتاب مثبیت    %( 43در برابر%94)اثر برخوردار است، در نتیجه اگر چه میزان شتاب منفی بهارستان کمتر از گلستان است

در نتیجه می توان گفت که این دو اثر اختالف زیادی از نظر پویایی هیای زمیانی   %( 49در برابر%23)گلستان بیشتر از بهارستان است

 .دبا یکدیگر ندارن

 منابع

، ترجمۀ داوود زینلیو، زییر نظیر فیرزان سیجودی،      نشانه شناسی متن و اجرای تئاتری، (4946. )ساونا، جورج. آستین، آلن

 .سورۀ مهر، تهران

 .ی پریسا خسروی سامانی، رسش، تهران ، ترجمهو ساختار در داستان  صحنه، (4944)ام  .بیکهام، جک

 .، افراز، تهرانشناسی نویسی و روایت داستان درآمدی بر، (4944)اهلل،  نیاز، فتح بی

 .، ترجمۀ انوشیروان گنجی پور، نشر نی، تهرانبوطیقای نثر، (4944)تودوروف،تزوتان؛ 

، ترجمۀ ابوالفضیل حیری، بنییاد سیینمایی فیارابی،      زبان شناسی بر روایت -درآمدی نقادانه، (4949. )جی. توالن، مایکل

 .چاپ اول، تهران

، ترجمیۀ سییده فاطمیه علیوی و فاطمیه      انتقادی -درآمدی زبان شناختی -روایت شناسی، (4946. )جی. توالن، مایکل

 .نعمتی، سمت، چاپ اول، تهران

 .، به تصحیح دکتر اسماعیل حاکمی، اطالعات، چاپ دوم، تهرانبهارستان، (4914. )جامی، موالنا عبدالرحمن

، بوسیتان  «زمان روایت در حکایت های فرعی کلیله و دمنـه  بررسی تداوم»، (4931)جاهدجاه، عباس و لیال رضیایی،  

 (.21-44)، صفحات 3ادب، شمارۀ سوم، پیاپی

، مطالعیات ادبییات کیودک دانشیگاه شییراز،      «بررسی جایگاه زمان در اشعار روایی کودکـان »، (4934.)جاهدجاه، عباس

 (.4-44)، صفحات3شمارۀ اول، پیاپی 

 .  سازمان کتابهای جیبی، تهران ،«اش مرده بود طیانتری که لو»، (4944)چوبک، صادق، 

 .، ترجمۀ ابوالفضل حری، نیلوفر،چاپ اول، تهرانبوطیقای معاصر: روایت داستانی، (4941. )ریمون کنان، شلومیث

 .، به تصحیح محمد فروغی، بیهق کتاب، چاپ اول، تهرانکلیات سعدی، (4941. )سعدی، شیخ مصلح الدین عبداهلل

رویکرد روایت شناختی به حکایت های مکاران از داستان هـای هـزار و   »،(4944)، حمید و الهام حدادی، عبداللهیان

 (.24-33)، صفحات44،فرهنگ و هنر، شمارۀ «یک شب

 .، چاپ سوم، نگاه، تهرانگیله مرد، (4949)علوی، بزرگ،

 .ن، ترجمۀ ابراهیم یونسی، نگاه، تهراجنبه های رمان، (4963. )ام. فورستر، ای

 .، ترجمۀ امید نیکفرجام، مینوی خرد، چاپ دوم، تهرانمقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما، (4944. )لوته، یاکوب

 انتشارات سوره ی مهر،تهران ،ترجمه ی محسن سلیمانی ،داستان نویسی درسهایی درباره، (4949.)،لئونارد بیشاپ



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

829 
 

 .دوم، تهران. چ ،هرمس ،حمد شهباترجمۀ م ،نظریه های روایت(. 4946)مارتین، واالس؛ 

 .، ققنوس، تهرانارواح شهرزاد، (4944)پور، شهریار،  مندنی

 .، به تصحیح مجتبی مینوی، امیرکبیر، تهرانکلیله و دمنه، (4919. )منشی، نصراهلل

 ،تهرانشفا،عناصر داستان، (4961) ،جمال ،میرصادقی

 .مرکز، تهران ،ندیوزپلنگانی که با من دویده ا، (4943)نجدی، بیژن، 

 ،مرکز، تهران----------(.4913)،----،-----

 .، مرکز، تهراندوباره از همان خیابان ها، (4943)نجدی، بیژن،

 تهران ،رسش ،چاپ اول ،نیلوفر اربابی ترجمه ،توصیف در داستان ،(4944) ،وود، مونیکا
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 ظامی گنجوین های عاشقانه در خسرو وشیرین و  لیلی و مجنونمایۀ نامهدرون

 هارضا یلمهدکتر احمد                                                                                    

 ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان استان اصفهاناستاد و عضو هیئ

 رقیه رستمی                                                                                    

 دانشجو دکترا زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان استان اصفهان

 :چکیده

در منظومه خسرو و شیرین، دو نامه  .هایی موجود است که بین طرفین رد و بدل شده استنامه ،های عاشقانهدر منظومه

خسرو برای  عرض تسلیت و در . مرده است -رقیب عشقی او -نویسد که فرهاد میاوّلین نامه را خسرو هنگامی . نگاشته شده است

آمیز  ای کنایهیرین نیز نامهش( همسر خسرو) بعد از مرگ مریم. حقیقت با لحنی کنایه آمیز برای شیرین پیام تسلیت می فرستد

اوّلین نامه را لیلی به مجنون می نویسد، دومین . باشدنامهْ عاشقانه موجود می  دولیلی و مجنون نیز  در منظومه. فرستدبرای او می

های خود به چه طرفین در نامه ،ها می پردازیم تا روشن شودمقاله به بررسی محتوای این نامه در این. نامه را مجنون به لیلی

 .  مسائلی اشاره نموده اند و موضوعات مطرح و مهم در محتوای این نامه ها چه بوده است

 .خسرو و شیرین، لیلی و مجنون،نظامی گنجوی، نامه، عاشقانه: هاهژ کلیدوا

 مقدمه 

این نامه ها را می توان .عاشقانه موجود است که بین خسرو و شیرین رد و بدل شده است ۀنام دهدر منظومه خسرو و شیرین، 

 :به دو دسته تقسیم نمود

 نامه های کتبی -4

 (.مشافهه)نامه های غیر کتبی  -2

اوّل در این منظومه به صورت  اما دو نامه ،رد و بدل شده است( رویکالمی رویا)نسخه به صورت مشافهه نامه ها،هشتاز این 

در ظاهر امر، خسرو . رده استاوّلین نامه را خسرو هنگامی  می نویسد که فرهاد، رقیب عشقی او،  م. هستند( مکتوب)یا «کتبی»

 و کنایه  عرض تسلیت، ولی در حقیقت برای گوشه برای

ه عاشق وجود رقیب عشقی گردد کجا برمیها به آندر واقع این گوشه و کنایه. فرستدپیام تسلیت خود را می ،زدن به شیرین

های ویس و رامین اسعد گرگانی نیز هنگامی دریکی از نامه. به مقصود می داندتابد و رقیب را دشمن و مانعی برای رسیدن را بر نمی

شمرد  و ل را دشمن خویش میگُ ای که برای رامین می فرستد،در نامه(معشوقه رامین)ازدواج می کند، ویس « گُل»با « رامین»که 

چون غیرت عاشق به او  ،داردرقیب عشقی را دشمن می ،عاشق. کنداحتی میاظهار نار ،از این که رامین با او همنشین شده است

 :گویدهمچنان که حافظ در بیت زیر می. دورزند و خواه ناخواه بر او  رشک مییدهد که دیگری را در کنار یار بباجازه نمی

 ( 441حافظ،)غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن               روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد

 :خسرو به دست شیرین می رسد،شیرین متوجّه محتوای کنایه آمیز آن  می شود وقتی تعزیت نامه

 مشگ اندود کرده                        طبرزدهای زهر آلود کرده جگرها دید

 (ص 266،خسرو و شیرین)قصبهایی درو پیچیده صد مار                      رطبهایی درو پوشیده صد خار 

 یز مانند نامهاین نامه ن. نویسدکنایه آمیزخسرو  می  در جواب نامه ،همسر خسرو می میرد ،وقتی مریم دومین نامه را شیرین،

 .خسرو دارای لحنی کنایه آمیز و طنزآلود است
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هر دو قهرمان دستشان به جنایت آلوده : گویدها میدرباره این نامه« جام جهان بین»محمدعلی اسالمی ندوشن در کتاب

هایی کنایه آمیز به د را از عمل ارتکاب خویش در نامههر دو رضایت خاطر خو. است خسرو در مرگ فرهاد و شیرین در مرگ مریم

 (. 433، 4942،اسالمی ندوشن).یکدیگر نوشته اند

 :ویژگی نامه های کتبی خسرو وشیرین، عبارتند  از

 .نسخه می باشد دوتعداد نامه های کتبی  -4

 .از طرف شیرین است،اوّلین نامه از خسرو و دومین نامه -2

 .این نامه ها برای عرض تسلیت فرستاده شده اند -9

  .ه ها  دارای لحنی کنایه آمیز هستندنام -4

 .خسرو به شیرین، توسّط دبیر او نوشته شده است نامه -3

 .نامه ها را قاصدی به مقصد رسانده است -6

 .نامه ها، مُهر شده اند -1

 دبیر  

خسرو  ازدبیر خود . ندکردنگاری میدر اختیار دارد که برای او  نامهخسرو از پادشاهان ساسانی است و در دربار خود دبیرانی 

 :ای برای شیرین بنویسدخواهد تا نامهمی

 دبیر خاص را نزدیک خود خواند                  که بر کاغذ جواهر داند افشاند

 (ص 262،خسرو و شیرین)به شیرین نامه ای شیرین نوشتن سرشتن                   شکّر   در  فرمود گلش 

 :شیرین را خود ش نگاشته است بیر او تنظیم شد، نامهه توسّط دخسرو ک برخالف نامه

 (ص 261،همان)نویسنده چو بر کاغذ قلم زد                             به ترتیب آن سخنها را رقم زد

 قاصد

 :ده استای چیز دیگری نیامها جز اشارهدرباره قاصد این نامه. رساندست گیرنده نامه میها را به دمعموالً قاصدی این نامه

 (ص 263،همان)ببرد آنجا که فرمود به قاصد داد خسرو نامه را زود                             ستد قاصد،

 :لیلی پس از نوشتن نامه،آن  را به  دست قاصدی که مردی مسافر و ناشناس است، می دهد تا به دست مجنون برساند

 (ص 443همان،)چون سایه فتاد زیر پایش         مرد سفری ز لطف رأیش                             

-لیلی را می مجنون دست و پای قاصدِ نامه. یزکند، مورد احترام است و عزها رد و بدل میعاشقان را بین آن قاصدی که نامه

 :بوسد

 (ص 431همان،)آن قاصد را بداشت بر جای                                   گه دستش بوسید گه پای

 :بردکردند و قاصد مثل باد پاسخ نامه لیلی را برای او میها شتاب میوالً برای ارسال نامهممع

 (ص 431همان،)قاصد ستد و دوید چون باد                                    آن گونه که برد نامه را داد

 مُهر
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دوست  کند، به رسم عشق و ادب نامهراز خوشحالی میاز آمدن نامه او اب .گذاردگیرنده نامه، به نامه دوست احترام خاص می

د ی عاشقانه که جزو نامه های خصوصی محسوب می شوند؛ ماننهانامه. هر نامه را باز می کندرا می بوسد،آن گاه با اشتیاق تمام  مُ

 :نامه از محتوای آن با خبر نشود تا کسی جز گیرنده ند،سایر نامه های مهم  مُهر می شد

 (ص 263،همان)ید و مُهر نامه برداشت                     وزو یک حرف  را ناخوانده نگذاشتسه جا بوس

سد، دومین نامه را اوّلین نامه را لیلی به مجنون می نوی .کتبی موجود می باشد نامه دو ،و اما در منظومه لیلی و مجنون 

را  همسرش. میل و رغبتش او را به همسری ابن سالم  درآورده اندنویسد که بر خالف لیلی هنگامی این نامه را می. مجنون به لیلی

لیلی از مرگ پدر مجنون آگاه می شود برای عرض . شوهر، غمگین و چشم به راه مجنون می نشیند به خود راه نمی دهد در خانه

 :ندتسلیت و ادب برای مجنون نامه می نویسد و او را تسلّی می دهد و خود را در غم او شریک می دا

 ساز                         و زسنگ سیه برآورد آواز   کند    پدر  مرثیۀ گه 

 (ص 443،لیلی و مجنون)بگریست به های های و فریاد                       کرد از پدرت به نوحه در یاد

 .ه اندبه شخصه نوشته اند و توسّط دبیری نگاشته نشد نامه های لیلی و مجنون را خودشان، - نکته

 :لیلی را خودش نوشته است نامه ،به عنوان نمونه

 (ص 443همان،)تا نامه ای از حساب کارم                                     ترتیب کنم به تو سپارم

 :خواهد که نامه را محرمانه و پنهانی به مجنون برساند و نامه را مُهر می کندقاصد نامه، می لیلی از

 نهانی                                    این نامه به یار من رسانی   تا    رساد   یاریت

 دیدم که کبود کرده جامه                                     پوشیده به من سپرد نامه

 (ص 443همان،)یعنی کرم الکتاب ختمه                                مهر از انده        نهاده  بر  نامه

 یدن نامهبوس

  :وقتی قاصد نامه را به  مجنون می رساند، نامه را می بوسد و تقدیم می کند

 (443همان،)وآن نامه چنان که بود بگشاد                                          بوسید و سبک بدست او داد

 :گردد بی خود می ،دوست ازفرط خوشحالی و از سر شوق به خاطر آمدن نامه ،آن گاه  مجنون

 او رفته ز دست و نامه در دست                           اوفتد  مست         افتاد چنان  که

 (ص 446همان،)شکیب را ساز،داد  از دل خود                                خویشتن باز  آمد چو به هوش 

 (ص 431همان، )برون چوغنچه  از پوست مجنون چو بخواند نامۀ  دوست                                 افتاد

 این نشانه. می شود لیلی نیز اشک شوق از چشمش سرازیر می شود و نامه تر مجنون به لیلی می رسد، در جایی که نامه

 :اهمیت و ارزشمندی نامه های عاشقانه است

 (ص 431همان،)نامه تر کردلیلی چو به نامه در نظر کرد                                        اشکش بدوید 

 گذری بر زندگی نظامی گنجوی

در سرزمین اران به دنیا آمد  گنجه، در»:او گفته اند درباره. ایران در  قرن ششم است نظامی گنجوی از شاعران داستان پرداز

ش را هم خود مادر .یوسف پسر زکی مؤید به قول خود او، -پدرش یوسف نام داشت.هجری یا دو سال پیش و پس 393سال  -
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شاید بتوان حدس  -که نیز نام او در کالم شاعر با محبت یاد می شود -ریئسۀ کُرد می خواند و از نام این زن و برادرش خواجه عمر

بازرگان بوده اند یا آب و ملکی داشته اند و به هر حال در .کرد در گنجه فاقد بعضی امتیازات اجتماعی نبوده اند ۀزد که این خانواد

اصل و تبار پدرش یوسف تقریباً هیچ چیز دانسته به نظر نمی آید بومی ارانی یا  درباره .با نظر حرمت نگریسته می شده اندشهر 

 .(44-4914،43زرین کوب،)«.مهاجر آذری بوده باشد

ومن و دیندار است او انسانی م. نظامی، ابتدا تعلیم و تربیت مقرر زمان خود را فرا می گیرد، آن گاه به کار شاعری می پردازد

ت و حتّی در منظومه های ریاضت را تجربه نموده اس وظاهراً زهد و خداشناسی توجّه فراوان داشته استو در نوشته های خود به 

های جوانی و به هر حال قبل از چهل سالگی عالقه به زهد و ریاضت و عشق در سال». خود با کالمی عفیفانه سخن می راند عاشقانه

نشان  -از جمله کثرت امثال و آداب و رسوم عامیانه در کالم او -و تفکر،شاعر را به عزلت و خلوت کشانیده بود قراین دیگرو مطالعه 

احوال و عقاید  طوالنی حاصل کرده باشد و دربارهمی دهد که شاعر قبل از التزام عزلت باید با عام خلق نیز فرصت انس و مصاحبت 

 (.41همان،)«.ارزنده یی آموخته باشدطبقات مردم معلومات و تجارب 

از دنیا رفت او صاحب زن و فرزند بوده است که نام  336نظامی در  :آمده است« مجموعه مقاالت کنگرۀ نظامی»در کتاب 

نام همسر و فرزند او در ضمن  داستان زندگانی اش ذکر شده است و به همین  ،همسرش را آفاق و فرزندش را محمد گفته اند

 (.4912،244/9ثروت،).او  را حکیم ابو محمد نظامی می گفته اند و این می رساند که او پدر پسری محمد نام بوده استمناسبت 

نکته مهم در مورد منظومه »نظامی مشهور است،  نوشتن پنج منظومه شد که به خمسهمر گرانبار و ارزشمند نظامی صرف ع

ع شعرش بوده درک می کرده به عالوه چنان در آن غرق شده و احساس و های نظامی آن است که وی روح داستانی را که موضو

احوال اشخاص  بارز در شعرش می تراود،گویی همهتخیل و اندیشه وی با تار و پود داستان در آمیخته است که   صداقت و اصالتی 

 .(4913،411یوسفی،)«.به قلم آورده استداستان و فراز و نشیب حیات آنان و بر خوردها و حوادث ناشی از آن را خود لمس کرده و 

 ،خسرو و شیرین، لیلی و مجنون ،مخزن االسرار :آثار او عبارتند از. آثار نظامی مورد تقلید شاعران بعد ازاو قرار گرفته است

 .هفت پیکر و اسکندر نامه

 خسرو و شیرین و لیلی و مجنون مروری اجمالی بر  منظومه

پیش از نظامی،  .بیت، در بحر هزج سروده شده است 3116دارای »ونی کامالً غنایی است و عاشقانه دارای مضم این منظومه

فخر الدین  رودکی و ابوشکور بلخی منظومه هایی بر وزن این منظومه سروده اند،که چند بیتی از آنها در متن ها به جا مانده است،

که سال مرگ اتابک  (341-344)س از مخزن االسرار در سالویس و رامین را در این بحر سروده است، نظامی پ ۀگرگانی منظوم

 .(4962،49،نظامی گنجه ای)«.تصرف می کرده است و قزل ارسالن است در آن نظر

بانوی ارمن می باشد، سرانجام این داستان،  برادرزاده ،داستان عشق  خسرو پرویز پادشاه ساسانیان با شیرین ،این منظومه

فردوسی به  هرچند قبل از نظامی شاعر حماسه سرای ایران،. ها قهر وآشتی به وصال هم می رسند عاشق و معشوق  پس از مدّت

خسرو و شیرین را  در طی  هر چند فردوسی، قصه»ا باید گفت ی به نام خسرو و شیرین پرداخته بود، امّانظم داستان عاشقانه

شیرین در نواحی گنجه از دیر باز شهرت و آوازه یی داشت در  امّا داستان عشق خسرو و ،گزارش فرمانروایی پرویز، نقل می کند

راه خود  کسانی هم که از گنجه به بغداد رفته بودند همه جا در .شدفت انگیز ازین عشق پر شور نقل میبردع ماجراهایی شگ

بیستون در افسانه ها به این اساس  ،شهرود که خسرو ساخته بود سر راه بود .ی از یاد رفته دیده بودنداز این ماجرا "اثرهایی"

کاخ پرویز هنوز   .ها نقش بسته بود خاطرۀ این داستان را در اذهان زنده می کردداستان منسوب می شد و شکل شبدیز که بر سنگ

وی خوانده می  "جوی شیر"های خویش عرضه می داد و قصر شیرین با  آنچه هایی از دنیای خسرو  را در خرابهدر مداین نشانه 

 .(13 ،4914زرین کوب،)« .هنوزچیزی از ماجرای فرهاد را به خاطر می آورد شد

که بعد از خسرو و شیرین،به نظم در آمده،شامل »لیلی و مجنون، یکی دیگر از منظومه های عاشقانه نظامی گنجوی است 

در . (4962،43،نظامی گنجه ای).«سروده شدهۀ آغاز و بیشتر آن پس از سه چهار ما 344نظم آن در سال ،بیت است 4111بیش از 

حکایت عشق قیس ،این داستان. سروده شده است،لیلی و مجنون در بحر هزج اخرب مقبوض مکفوف»: این کتاب آمده است  ۀمقدم

مجنون بیشتر اشعار و روایات عرب را حفظ داشته و  .بوده خود لیلی، ا یکی از زیباترین دختران قبیلهب( مجنون)بن ملوح عامری
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پدر را بعهده داشت، پدرلیلی که   وران کودکی چرانیدن بره های گلهاز بزرگان عرب و ثروتمندان خاندان خود بوده،قیس در دپدرش 

نظامی گنجه ) «.های خودرا به دخترکوچک خود لیلی داده بود تا شبانی کندبوده،چرانیدن بره( پدر مجنون)مریاز دشمنان ملوح عا

این عالقه به عشقی بزرگ و  .سر از کودکی با هم، هم بازی شده اند و به هم عالقه مند می شونداین دختر و پ. (41-4914،42ای،

لیلی را به زور به عقد  ،سرانجام. معروف شده است« عذری»عشقی پاک است که به عشق  ،این  عشق. افسانه ای مبدل شده است

 .   تان  با غم و اندوه بسیار به پایان می رسدابن سالم در می آورند و عاشق و معشوق  به وصال نمی رسند و داس

داستان ]گونه که در مأخذ یا مآخذ نظامی وارد شده است بدان» :اصل داستان لیلی و مجنون می گوید زرین کوب درباره

ی ازقبیلۀ خود ظاهراَ مأخوذ از مضمون اشعاری بود که شاعری از اعراب بنی عقیل،نامش توبه ابن الحمیر،با شاعره ی[ لیلی و مجنون

 "توبه  "این .الحب العذری-اند و از وجود عشقی پاک، پر شور و نامراد حکایت می کردسرودهم لیلی اال خیلیه برای یکدیگر میبه نا

بدان سبب که ماجرای عشقی او با لیلی در افواه افتاده بود بر وفق رسم دیدین بعضی اعراب بدوی از ازدواج با معشوق محروم 

در اندوه فراق جان داد و لیلی هم سرانجام در کنار  "توبه  "ی از بنی االزلع که شوهر لیلی گشت آنها را از دیدار مانع آمدمرد.ماند

 .مزار او هالک شد

هم نقل می  –قیس بن ملوح -ظاهراً اشعاری مانند مثنوی لیلی و مجنون  با همین مضامین عاشقانه از شاعری به نام قیس

محسوب  -مجنون -احیاناً با اندک تفاوت، به شاعران دیگر یا در واقع به نام های دیگری نیز از دیوانۀ عشق ها،شد که قسمتی از آن

در شعر  اشارت به عشقی از این گونه،. لیلی بنت سعد ،در مورد قیس بن ملوح -می شدند منسوب بود و معشوق همۀ آنها لیلی بود

با ذکر این نکته که هر قطعه  شت در واقع پاره یی از اشعار منسوب به مجنون بنی عامر،فارسی هم از قرنها قبل از نظامی انعکاس دا

های عاشقانه در کدام مأخذ به نظم آمده بود، به نام قصۀ لیلی و مجنون دست به دست می گشت و گه گاه مایۀ الهام بعضی مضمون

   (444-4914،446زرین کوب، )«.در نزد شعرای فارسی زبان نیز دیده می شد

 خسرو و شیرین  محتو ای نامه های کتبی درمنظومهبررسی 

 .خسرو و شیرین را  مورد بررسی قرار می دهیم کتبی در منظومه در این قسمت محتوای دو نامه

 ای اولّین نامه کتبی خسرو و شیرینبررسی محتو

این قسمت شامل پنجاه و پنج   .ده استکتبی در این منظومه است که از طرف خسرو برای شیرین نوشته ش این اوّلین نامه

 . تعزیت نامه خسرو به شیرین از راه طنز: با عنوان بیت می باشد که محتوای اصلی نامه سی و چهار بیت است،

 :میرد و خسرو برای عرض تسلیت به شیرین نامه می فرستدشود که فرهاد مینگامی  نوشته میاین نامه ه

 (ص 262،خسرو و شیرین)که چون درعشق شیرین مرد فرهاد                 سراینده چنین افکند بنیاد     

 :شیرین از مرگ فرهاد غمگین است

 دل شیرین به دردآمد ز داغش                         که مرغی نازنین گم شد ز باغش

 (ص 262مان،ه)جویباری                           بسی بگریست چون ابر بهاری      سرو   آزاد بران 

 :پردازدو به حمد خداوند روشنایی بخش می نامه را با نام خدا آغاز می کند

 به نام روشنایی بخش بینش                                      که روشن چشم ازو گشت آفرینش

 (ص 269،همان)انسّی و جانی                                      اثرهای زمینی و آسمانی  ۀپدیدآرند

 :گویداو از حدیث عاشقان دردناک سخن میپس از نام خدا و سپاس از نعمات 

 ( ص 269همان،)پس از نام خدا و نام پا کان                                      بر آورده حدیث دردناکان
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 :کندخطاب می شیرین دلبند و شکرخند،معشوق را شاه نیکوان

 ( ص 269همان،)که خوانندش شکرخا یان شکرخند                                شیرین دلبند ،که شاه نیکوان

 :با لحنی طنز آلود و کنایه آمیز به ماتم شیرین در سوگ فرهاد اشاره  می کند

 شنیدم کز پی یاری هو سناک                                   به ماتم نوبتی زد برسرخاک

 (   ص 264همان،)ز نرگس بر سمن، سیماب ریزی                              ز سنبل کرد بر گل مشک بیزی  

 :رقیب را حمال و غریب ِکشته معرفی می کند

 به زانو  کوه پیمود ،بران حمال کوه افکن ببخشود                                    به سر زانو

 (  ص 264همان،)جهان گو تا برو گرید جهانی         غریبی کشته بیش ارزد فغانی                            

 : مقصر می داند شیرین را به خاطر عالقه داشتن به فرهاد، سرزنش می کند و با طعنه او را در مرگ فرهاد

 اندهش خورد؟ۀ چند خوا،درد                        چو کشتی  از   کشتن    اوّل   بایستش  چرا 

 ( ص 264همان،)عزیزش کن که خوارش هم تو کردی         تو خوردی              غمش می خورکه خونش هم 

 :شیرین را تسلّی می دهد ،با لحنی حاکی از  طنز و کنایه

 به غم خوردن نکردی هیچ تقصیر                               چه شاید کرد با تاراج تقدیر

 (ص 264همان،)نخواهد زیستن کس جاودانی                     زندگانی                دارد     مرگ   بر بنا 

 :   فرهاد رادر مقابل بزرگی شیرین حقیر  می نماید ،تشبیهات شیرین را برتر از فرهاد وصف می کند و با توجّه به توصیفات و

 (ص 263همان،)ز ای دل افروز                               فرو میرد ستاره چون شود رو،تو روزی او ستاره

 :وجود خود را به شیرین گوشزد می کند و در لفّاف کالم به او ابراز عشق می کند خسرو در پایانِ نامه،

 (ص 263همان،)اگر مرغی پرید از گلستانت                                    پرستد نسر طایر ز آسمانت

 یعنی هم خود و فرهاد را به قطره و خود را به دجله؛ فرهاد را به مرغ و خود را به نسر طایر تشبیه می کند،

 :هم عشق خود را برتر از فرهاد و عشق او می داند 

 (ص 263همان،)و گر شد قطره ای آب از سبویت                              بسا دجله که سر دارد به جویت

 :ر و سالمتی آرزو می کندبقای عم(نامه ۀگیرند)در پایان،به رسم پیام های تسلیت، برای معشوق

 (ص 263همان،)اگر فرهاد شد،شیرین بماناد                                    چه باک از زردگل،نسرین بماناد

 کتبی خسرو و شیرین بررسی محتوای  دومین نامه

این . مریم از راه بادافرهشیرین به خسرو در مرگ  تعزیت نامه: نباعنوا خسرو می نویسد، ین نامه را شیرین در جواب نامها

 .نامه دارای پنجاه و دو بیت می باشد

 :شیرین  نامه را  با نام خداوند بخشنده و آمرزنده آغاز می کند

 پادشاهان                               گناه آمرز مشتی عذر خواهان         پادشاه   به نام 
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 (ص 261همان،)ز ما و خدمت ما بی نیاز است              خداوندی که ما را کار ساز است                  

اکنون مریم مرده و من نیز تو ،تو در مرگ خسرو به من طعنه زدی و مرا به سخره گرفتی: شیرین زیرکانه به خسرو می گوید

 :واکنون خدا  تورا به بادافره عمل خود گرفتار کرده است...را

 (ص 264همان،)گه از تیمار آن،این را کند شاد                            آن را دهد داد       ،گه از بیداد این

 :کنایه آمیز خسرو دلگیر است،با لحنی تیز و بر نده تر به مرگ مریم اشاره می کند ۀشیرین که از نام

 (ص 264همان،)مرگ خر بود سگ را عروسی: چه خوش گفتا لهاوردی به طوسی                           که

 :می گوید مرگ خواست خداست وچون خدا چنین خواسته است، پس با غم و شادی زندگی بایدساخت

 دردۀ روزی دوا باشد گۀ گ د                              چو روزی بخش ما روزی چنین کر

 (ص 264همان،)در همه کار                                بسازد گاه با گل،گاه با خار  کو   بود  آن   خردمند

یعنی خسرو را  زیرا عروسان دیگری چون شیرین در کنار توهستند؛ اگر مریم مُرد غم مخور، :و شیرین زیرکانه می گوید

 :متوجّه خود می کند

 (ص 263همان،)عروس شاه اگر در زیر خاک است                           عروسان دگر دارد چه باک است 

  :د و درخواست می کند که شاد ی و نشاط را برگزیند و خود را از غم  و اندوه دور سازدخسرورا تسلّی می ده،شیرین

 (ص 263همان،)مرنج ای شاه نازکدل بدین رنج                          که گنج است آن صنم،درخاک به گنج

 (ص 211همان،)د مخور غم تا توانی باده خور شاد                          مبادا کز سرت مویی برد با

 :شیرین برای یار سالمتی وعمر جاوید آرزو می کند

 (                ص 211همان،)اگر سروی شد از بستان عالم                                  تو باقی مان که هستی جان عالم 

 :اگر همه عالم از بین برود غمی نیست، چون تو هستی همه چیز هست

 ( ص 211همان،)ز تو از دست                          بحمداهلل چو تو هستی،همه هستاگر هستی شود دور ا

از این روست که خسرو به .سرور و بزرگ می داند ،و با ارزش می داند، همچنین او را لعل گرانبها« دُرقدر»شیرین  خسرو را  

 :همسری او نیست ۀدلیل بزرگی و شایستگی اگر تنها باشد، بهتر  است ؛زیرا هر کس شایست

 نکوتر                                      تو لعلی،لعل بی همتا نکوتر تنها  تو دُر قدری و دُر 

 (  ص 211همان،)سرآن بهتر که او همسر ندارد                                      گهرآن به که هم گوهر ندارد

 :برای او سالمتی و بقای عمر آرزو می کندو در پایان، چندین باراو را تسلّی می دهد و  

 و گر یک دانه رفت از خرمن شاه                                   فدا بادش فلک با خرمن ماه

 گلی گر شد،چه باید دید خاری؟                                  عوض باشد گلی را نو بهاری

 (ص 214همان،)غم مریم مخور عیسی بماناد                    بتی گر کسر شد،کسری بماناد                  

 لیلی و مجنون محتوای نامه های کتبی در منظومهبررسی 

 .کتبی از لیلی و مجنون را مورد بررسی قرار می دهیم محتوای دو نامه ،در این قسمت
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 لیلی به مجنون   بررسی محتوای  نامه

ات آغازین به حمد ابتدا درابی ،لیلی. ست که شامل شصت و چهار بیت می باشدموجود در این منظومه ا این اوّلین نامه

کند که به عناصر حیات جان و آغاز میۀ کالم را با نام پادشا .گویدشمرد و سپاسش میهای او را بر میپردازد، نعمتخداوند یکتا می

داند به همه  زبان را مین بی زبانان است و راز عاشقان بیخدایی که دانا از زبا پردازد،بخشیده و به حمد و سپاس یزدان میخرد 

 :موجودات روزی بخشیده است

 خرد پناهی ،جان زنده کنی                                          ۀ این نامه به نام پادشا

 نانداناتر جمله کار دانان                                              دانای زبان ِ بی زبا

 (ص 441همان،)روزی ده مرغ و مور و ماهی                                            ۀ قِسّام سپیدی و سیا

می رسد،خود را که  لطیف خود را به  پرندی تشبیه  می کند که از غم زده ای مانند  او به دردمندی مانند مجنون لیلی نامه

می داند و مجنون را که به کوه و صحرا پناه برده و هم نشین دد و دام شده است،  «حصار بسته»شوهر مثل زندانی است، در خانه

 :می خواند« قفس شکسته»

 کاین نامه که هست چون پرندی                                   از غم زده ای به دردمندی

 (ص 441همان،)، ای قفس شکستهبسته                                    نزدیک تو      حصار   من  ز    یعنی

آن گاه چنان که در  کند،می خطاب« یار قدیم عهد»( درکودکی هم مکتب بوده اند)اوست  مجنون را که یار کودکی و دیرینه

 :احوال پرسی می کند ،نامه نگاری مرسوم است

 (ص 444همان،)ی؟هفت مهد چون ۀای یارقدیم عهد چونی؟                                       ای مُهر

 :لیلی با القاب و تعابیر زیبا مجنون را مورد خطاب قرار می دهد

 آشنایی                                     عشق از تو گرفته روشنایی   گنج   خازن  ای 

 (ص 444همان،)پروانۀ  شمع صبحگاهی                                   ۀ ای چشمۀ  خضر در سیا

 خود خطاب می کند،به وفاداری او اشاره «هم قافلۀ قیامت»رفیق ابدی خود می داند و او را  مجنون را

 شوهرش به سر می برد؛ امّا ۀمی کند و وفاداری خود را نیز به او یادآور می شود، لیلی هر چند در خان

 :دلش در گرو مهر مجنون است و چشم انتظار اوست 

 هم قافلۀ  قیامت من                             من             مالمت   زخمگه  ای 

 (ص 444همان،)ای دل به وفای من سپرده                                        من سر ز وفای تو نبرده

 :لیلی احوال او را جویا می شود، از چونی و چگونه بودن او می پرسد

 (ص 444همان،)من با تو، تو با که عشق بازی        چونی و چگونه ای چه سازی                          

 :از هجران و غم دوری یار شکوه می کند

 (ص 444همان،)ار چه طاقم از تو ،چون بخت تو در فراقم از تو                                    جفت توام

رد، امّا دلش در گرو محبّت مجنون است شوهر به سر می ب خویش سخن می گوید، هرچند در خانهآن گاه دوباره از وفاداری 

 :گنج گوهر و عفتش سر به مُهر است: و به قول خودش
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 سر با سر من شبی نخفتست                               وان جفته نهاده گرچه جفتست 

 (ص 444همان،)گنج گهرم که در به مُهر است                                  چون غنچۀ باغ سر به مُهر است

 :با مجنون است«هم آشیان شدن»لیلی هنوز به امید وصال مجنون است و تمام خواسته و هم و غمش، 

 (444همان،)می خواستمی کزین جهانم                                       باشد چو تویی هم آشیانم

 :مجنون را به خورشید و خود را به ماه تشبیه می کند،لیلی

 (ص 443همان،)ابی از نور                                       چشمی به تو می گشایم از دورمن ماه و تو آفت

داند و به رسم عزا جامه ای نیلی بر تن می کند می گوید و خود را در غم او شریک می لیلی مرگ پدرمجنون را به او تسلیت

نو عروس بودن )را به جا می آورد، جز این که به دلیل عذری موجّه شروط عزا  ظاهراً همه. جنون هم یار می شودو در سوگواری با م

 :در مجلس عزا حضور نیافته است ،(شوهر است در خانه

 شنیدم                                   بر مردۀ تو کفن دریدم   چون   تو   پدر  مرگ

 زده چون بنفشه در نیل در دیده چو گل کشید ه ام میل                                 جامه

 کردم همه شرط سوگواری                             یاری       و   موافقی   به    تو   با 

 (ص 443همان،)نامد از دست                                   هر شرط که باید،آن همه هست  که  آمدنی  جز  

 :از نظر روحی به او نزدیک است به واسّطه عشق پاک و روحانی، اامّ لیلی هرچند از نظر مکانی از مجنون دور است،

 گر زین که تن از تو هست مهجور                                جانم ز تو نیست یک زمان دور

 (ص 443همان،)آگاه                                هر چاره شکیب شد در این راه   هستم   تو   دل    رنج  از 

 :شکوه می کند و می گوید باید با زمانه ساخت ،نه که آن ها را از هم دور کرده استاز زما

 (ص 443همان،)روزی دو در این رحیل خانه                                       می باید ساخت با زمانه

وصال مجنون نشسته است و ولی چشم به راه مجنون مانده است و هنوز در امید  ،لیلی با آن که نو عروس ابن سالم است

 :من یارغار تو هستم: مجنون را به آینده امیدوار می کند، او را دلداری می دهد و می گوید

 آن نخل که دارد این زمان خار                               فردا رطب تر آورد  بار

 (ص 431همان،)بست نیست؟ دلتنگ مباش اگر کست نیست                             من کس نیم؟آخر این

 :می خواند و تأکید می کند که کس بی کسان خدا ست« ایمان»مجنون را به ،لیلی

 (ص 431همان،)فریاد ز بیکسی نه رأی است                                   کاخر کس بی کسان خدای است

 :نددر پایان،دوباره او را تسلّی  و برای او سالمتی و بقای عمر آرزو می ک

 از بی پدری مسوز چون برق                                     چون ابر مشو به گریه در غرق

 (ص 431همان،)بماناد                                     کان گو بشکن، گهر بماناد   پسر   ،پدر  رفت گر 

 مجنون به لیلی  بررسی محتوای  نامه
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موجود در این منظومه است که  لیلی نوشته شده است، دومین نامه است که در پاسخ نامهون به لیلی مجن این اوّلین نامه

خدایی که بی همتا است ودانای  سرآغاز نامه با نام خدا وحمد و سپاس او شروع می شود، .شامل هشتاد و هفت بیت می باشد

 :سِّرونهان

 نام ملکی که نیستش یار        بود اوّل آن خجسته پرگار                                   

 (ص 434همان،)آشکارا                                            کو داد گهر به سنگ خارا     و  نهان   دانای

 :آرامش خود می داند ی خود دم می زند و لیلی را مایهاز بی قرار خویش سخن می راند، دل کباب و سوختهآن گاه از 

 (ص 434همان،)خویش                                        گفته سخن خرابی خویش  وآنگه ز جگر کبابی

خواند و با تعابیر خود را غالم و بنده او می خود را خاکسار می کند، خود را کوچک و پست می داند، ،در مقابل معشوق

 :نینی، بسامد باالیی در این نامه دارندت این چاین طرز سخن گفتن و  جمال متفاوتی در برابر او تواضع پیشه می کند،

 توآب کیی که روشن آبی؟                                 خرابی         من خاک توام بدین 

 من در قدم تو می شوم پست                                        تو در کمر که می زنی دست؟

 (ص 432همان،)تو پایۀ خواجگی نگه دار                              کشم بار               من در ره بندگی 

 :خود در خواست نوازش و دلجویی می کند مجنون از معشوقه

 مزن که خاکم                                                افروخته کن که گرد ناکم،بنواز مرا

 (ص 432همان،)ور زخم زنی، غبارت آرم              گر بنوازی،  بهارت آرم                                 

در پانوشت کتاب، در  .له دلگیر استاست  و از این مسئمجنون از یار  شکوه می کند که چرا به همسری ابن سالم درآمده 

ر سر یخ می ریخته و فقاع را ب.شیشۀ فقاع سالمی را برای من سر نگشوده و نامم را بر تختۀ یخ نوشتی» :معانی ابیات زیر آمده است

 :در واقع مجنون با این جمالت به لیلی گوشه و کنایه می زند.(4916،434نظامی گنجوی،.)«می خورده اند

 ای در کنف دگر خزیده                                               جفتی به مراد خود گزیده

 (ص 433همان،)بر تختۀ یخ نوشته نامم            نگشاده فقاعی از سالمم                                  

 :دوباره از بی توجّهی، بی وفایی  و عهد شکنی  لیلی  شکوه می کند

 گر جان ببری کی آریم یاد؟                               داد         ندادیم   ستدن   دل  در 

 (ص 433همان،)در عهدۀ  دیگری نشستی ؟     این است که عهد من شکستی؟                                 

 :مجنون از لیلی درخواست می کند،آن چه را در راه عشق و اثبات آن  انجام داده است، برای او نمایان کند

 خریدار                                       هم بر رخ او بود پدیدار  یاری که بود مرا 

 (ص 433همان،)بنمای مرا که تا کدام است؟                              آنچ از تو در این مقام است        

 :از عشق و صداقت معشوق انتقاد می کند

 با من نفس موافقت کو؟                                کو     صادقت   آه  عاشقی  گر 

 (ص 433همان،)عاشقی نیست در عشق تو چون موافقی نیست                                این سلطنت است

 :ابراز عشق می کند و از شوریدگی خویش سخن می راند ،مجنون  در ابیات  بسیاری،  با تعابیر مختلف

 بگذشت ز عشقت ای سمنبر                                      کار از لب خشک و دیدۀ  تر

 (ص 431همان،)مجنون تر ازان که می شنیدی       شوریده ترم از آنچه دیدی                                  
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آسوده و خرّم است و  مانند توانگری است که گوهر وجود معشوق ،عاشق این است که هر کس در کنار معشوق باشد اندیشه

  :را  در کنار دارد و معشوق گنجی است که همه نیاز مند وجود او هستند

 نه آنکه به روز من نشیند                               بیند     تو در   که   کسی   آسوده

 را                                  کو دارد چون تو گوهری را      توانگری    مرا،   نه   خرّم

 (ص 433همان،)دیریست که تا جهان چنین است                                  محتاج تو،گنج در زمین است

رشک می ورزد و گاه در کالم خود بانیش و کنایه از لیلی که (ابن سالم)واره بر رقیب عشقی خود عاشق غیور است و هم

 :انتقاد می کند ،همسر اوست

 (ص 433همان،)با من به زبان فریب سازی                                           با او به مراد عشق بازی

 :آزاد شود( رقیب:ابن سالم)سنگ این است که معشوق  او، از شکنجهآرزوی عاشق 

 (ص 433همان،)کی می بینم که لعل گلرنگ                                        بیرون جهد از شکنجۀ سنگ؟

 :عاشق به معشوق خود اعتماد دارد و یقین دارد که دست غیر به گوهر تن او نرسیده است

 گردد ز دهان اژدها دور              وان ماه کزوست دیده را نور                        

 مانده                                       خازن شده، ماه و مهد مانده    شهد زنبور پریده، 

 (ص 436همان،)بگشاده خزینه وز حصارش                                         افتاده به در خزینه دارش

 م را بر نمی تابد و با زبان طنز او را پروانه ای می داند که برای او عاشق غیور،وجود رقیبی چون ابن سال

 :سالمتی آرزو می کند، ولی در حقیقت او را به سخره می گیرد

 گر من شدم از چراغ تو دور                                      پروانۀ  تو مباد بی نور

 (ص 436همان،)باد ابن سالم  را سالمت              مرا غم مالمت                          کشت   گر 

 :امّا از شدّت دوستی و عشق بد اندیش گشته است ،عاشقی مانند مجنون به عفت معشوق خود ایمان دارد

 هر چند حصارت آهنین است                                     لؤلؤی ترت صدف نشین است

 (ص 436همان،)باشد دل دوستان بد اندیش                             خویش            دانی که ز دوستاری 

و عاشقی که مگسی در ! بر معشوقه اش بنشیند( رقیب)تواند ببیند که حتّی مگسینمی زیرا عاشق صادق به دلیل غیرت،

 :درواقع کور است ،کرکس نباشد نظرش مانند

 گر بر تو یکی مگس نشیند                             هوس نشیند      بر من ز تو صد

 (ص 436همان،)زان عاشق کورتر کسی  نیست                                کو را مگسی چون کرکسی نیست

 :؛ یعنی دست یافتن رقیب به معشوق، این اتّفاق موجب بی قرار شدن عاشق می شودوجود مگس بر روی شکر

 (ص 431همان،)تا آن مگس از شکر برانم                          چون مورچه بیقرار زانم                 

چون این وجود مجنون عاشقی است که  گرفتار درد هجران گشته است و بی مرهم و درمان  مانده است، با  ،و سخن آخر   

 :نداردۀ غم و اندو خود را سالم و سالمت می بیند، معشوقه

 (ص 434همان،)چون تو به سالمتی، غمی نیست                      با زخم من ار چه مرهمی نیست         
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 گیرینتیجه

می توان  از نظر ای که اولّین نکات بارز و  برجسته ،اگر بخواهیم وجوه اشتراک نامه های عاشقانه در این مقاله را بررسی کنیم

 :نکات زیر است ،ها گفتساختاری درباره  همه این نامه

 .ها منظوم هستنداین نامه  همه-4

 .ها مثنوی استقالب این نامه-2

سد و از نظر لحن، دو ؛ که زبان این نامه ها نو و تازه به نظر می ردر مورد لحن این نامه ها این استقابل توجّه  اما نکته

مّا نامه های لیلی و ا .آمیزندند، دارای لحنی طنز آلود و کنایهکه برای عرض تسلیت فرستاده شده ا تعزیت نامه خسرو و شیرین

 . مجنون دارای  لحنی ساده و بسیار صمیمی و عاشقانه هستند

و ابراز نیاز است که با دیده می شود که همه بیانگر دردِ فراق، سوزعشق ۀ ها، محورهای فکری مشاببه طور کلی در این نامه

لّ این نامه ها دیده می شود، محورهای زیر امّا مهم ترین وجوه مشترک فکری که در ک .متفاوتی مطرح شده است شیوه های

 :هستند

 کالم آغازین نامه ها-4

 :نامه لیلی به مجنون این گونه آغاز می شود. نام و یاد خداوند است کالم آغازین در آغاز بیشتر نامه ها،  

 (ص 431جنون، لیلی و م)ۀ خرد پنا،جان زنده کنی                                 ۀ این نامه به نام پادشا

 : مجنون به لیلی این گونه آغاز می شود نامه

 (ص 434،همان)بود اوّل آن خجسته پرگار                                نام ملکی که نیستش یار 

 :تعزیت نامه خسرو به شیرین این گونه آغاز می شود

 (ص 264،خسرو و شیرین)بر نام خداوند  نخستین پیکر آن نقش دلبند                               توال کرده

 :شیرین به خسرو این گونه آغاز می شود ۀتعزیت نام

 (ص 264همان،)به نام پادشاه پادشاهان                                     گناه آمرز مشتی عذر خواهان

 دعا کردن -1

به درگاه  ،گاه از شدت اندوه ،از هجران شاکی استراند و با سوز و گداز از غم عشق سخن می وقتی عاشق ،هادر این نامه

برای معشوق دعای سالمتی و  ،هایی داردکند و از پروردگار خویش در خواستبرد و در درگاه ایزدی دعا میمی پناه خداوند متعال

 :تن درستی می کند
 (ص 916،ر و شیرینخس)چنین پیروزی روزیم گردانگردان                      خدایا ره به پیرزوزیم   

 (ص 914همان،)روز از روز، به باد،مرا گر روز و روزی رفت بر باد                     ترا هر روز

 (ص 431،لیلی و مجنون)کاخر کس بی کسان خدای است                  نه رأی است      فریاد ز بیکسی 

 حرمت نهادن به معشوق-9

شمرد و با بهترین الفاظ محترم آمیز او را مورد خطاب قرار می دهد و سعی می کند در  عاشق همواره، معشوق را عزیز می    

 :گفتارخویش معشوق را بهتر و برتر از خود توصیف کند

 (ص 211خسرو و شیرین،)تو دُّر قدری و دُّّر تنها نکوتر                            تو لعلی،لعل بی همتا نکوتر
 زان گنج به دست دوستان مار                           ولی به دست اغیار،ای گنج

 (ص 432لیلی و مجنون،)من                             تاراج تو لیک بر سر من   ولی نه بر سر،ای تاج

 عشق راستین-1

 :بی او زنده نیست عاشق خود را فدای معشوق می کند و
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 (ص 964،خسر و شیرین)ازآن بهتر که بی تو زنده باشم     به پیشت کشته و افگنده باشم                    

 : عاشق اگر خودش بمیرد و ناکام بماند، ولی برای معشوق زندگی و جاودانگی آرزو دارد    

 (ص 914همان،)اگر من جان دهم در مهربانی                         تورا باید که باشد زندگانی 

 : ی  و عشق خود اعتراف می کندعاشق با صداقت کامل به شوریدگ   

 ( ص 434لیلی و مجنون، )شوریده ترم ز آنچه دیدی                          مجنون تررا از آن که می شنیدی

 شتاب کردن در ارسال نامه-0

 (ص 236خسرو و شیرین،)ستد قاصد ببرد آنجا که فرمودا زود                          نامه ر  داد    به قاصد

 (ص 434لیلی و مجنون،)اصد ستد و دوید چون باد                          زان گونه که برد نامه را دادق

 نامه نگاری توسّط دبیران-6

 :نگاشته شده است او کتبی خسرو توسط دبیر نامه   

 (ص 269،خسرو شیرین)دبیر خاص را نزدیک خود خواند                     که بر کاغذ جواهر داند افشاند

 ابراز خوشحالی از رسیدن نامه-7

 :گریستمی دوست بسیار خوشحال می شد و گاه پس از خواندن نامه از فرط اشتیاق گیرنده نامه از رسیدن نامه   

 (ص 434،لیلی و مجنون)لیلی چو به نامه در نظر کییرد                     اشکش بدوید و نامه تر کرد

 (ص 263،خسرو و شیرین)شاه                  رخ از شادی فروزان کرد چون ماهچو شیرین دید کامد نامۀ 

 بوسیدن نامه-3

 :بوسیدرسید، از روی عشق و ادب آن را میوقتی نامه به دست گیرنده می 

 (ص 263،خسرو و شیرین) سه جا بوسید و مُهر نامه برداشت       وزو یک حرف  را ناخوانده نگذاشت

 :دهدبوسد و  به دست گیرنده میقاصد نامه را می،مجنون لیلی و  درمنظومه

  (ص 449،لیلی و مجنون)وآن نامه چنانکه بود بگشاد                              بوسید و سبک بدست او داد

 

 نگاری در شرایط خاصنامه -3

ه می شود، برای عرض ادب و تسلیت لیلی وقتی از مرگ پدر مجنون آگا ،ها در شرایط خاصی نوشته شده اندبیشتر نامه  

 :برای مجنون نامه می نویسد

 (ص 443،لیلی و مجنون)مرگ پدر تو چون شنیدم                                    بر مردۀ تو کفن دریدم

رهاد طنزآمیز است، امّا وقتی فهای کتبی خسرو شیرین نیز برای عرض تسلیت فرستاده شده اند، هرچند زبان آن ها نامه

 :خسرو این نامه را برای شیرین می نویسد ،میردمی

 (ص 262،خسرو شیرین)سراینده چنین افکند بنیاد                         که چون در عشق شیرین مرد فرهاد

-ن نامهاین خصوصیت در ای .پس از خواندن نامه  پاسخ آن را  زود  فرستاده است ،معموالً پس از ارسال هر نامه گیرنده آن   

 .ها دیده می شود
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 .4942،نشر جامی،چاپ اوّل،تهران،جام جهان بیناسالمی ندوشن،محمدعلی، -

 .4912،جلد،تبریز،انتشارات دانشگاه تبریز9،مجموعه مقاالت کنگرة نظامی،منصور،ثروت -

 .4949چاپ دوم،،،به کوشش محمد قزوینی وقاسم غنی،تهران، طالیهدیوانحافظ،شمس الدین محمد، -

 .4911انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم،،9و 42 -44تهران، ج ،لغت نامهدهخدا،علی اکبر، -
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 .4916،انتشارات قطره، چاپ اوّل،تهران،به کوشش سعید حمیدیان ،خسرو وشیرینالیاس بن یوسف،،نظامی گنجوی -
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 های اجتماعی خیام نیشابوری در جامعه شناسی مطالعه تطبیقی جایگاه اندیشه

 (شباهت او با امیل دورکیم و)
 هادکتر احمدرضا یلمه

 استاد و عضو هیئت علمی ورییس  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

 یاسین سلیمی

 اسالمی واحد دهاقاندانشگاه آزاد -شناسیدانشجوی دکتری جامعه

 :چکیده

بعد تاریخی به عنوان نمونه اثر . باشدمیۀ خیام به عنوان یک شاعر و دانشمند اجتماعی دارای ابعاد شخصیتی چند وج

بعد  -شناسی؛ پرداختن به آداب و سنن مردمبعد مردم -ماندگارش در اصالح و تنظیم تقویم سال شمسی موسوم به تقویم جاللی

شناسی نیز مشابهت اندیشه اجتماعی و مضامین مورد در جامعه.. .های راز خلقت هدف از حیات ور و آثار در زمینهفلسفی با اشعا

شناسی انتقادی جای گرایی، مدح ستیزی و انتقادگرایی او در حوزه جامعهامیل دورکیم و عقل -آگوست کنت–نظرش به مفاهیم 

ارش های جامعه، یک اندیشمند منتقد مطرح است و در اشعبیعت و دگرگونیدر نهایت، خیام با روش مشاهده ط. تحلیل دارد

روش شناسی  ،پویایی شناسی ،شناسیهستی)از چهار بعد  های چشمگیری با امیل دورکیم دارد وشود به ویژه مشابهتخالصه نمی

-گیری از تعدادی از اندیشها بهرهای بکتابخانهه با روش توصیفی و با فن این مقال. باشدبا دورکیم قابل مقایسه می (وایستایی شناسی

های خیام های زیادی بین اندیشهدهد که شباهتها نشان میهیافت .ای انجام شده استیام وامیل دورکیم به صورت مقایسههای خ

 .ودورکیم وجود دارد تا حدی که خیام را به عنوان یک اندیشمند اجتماعی می توان مطرح نمود

 .خیام، اندیشه اجتماعی، اندیشمند منتقد، شعر اجتماعی، روش مقایسه :هاکلیدواژه

 :مقدمه

دان و منجم و پزشک ایرانی است که در سال الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری شاعر، فیلسوف، ریاضیغیاث

. معروف گردید« خیام»دوز بود به در شهر نیشابور استان خراسان متولد شد و چون پدرش خیمه( ق .هی 421یا  493)م 4144

 (64: 4944پور، لی و حسامحسن)

های وی قرار داشته است و به تعبیری های خیام تا حدی اثرگذار بود که حافظ شیرازی تحت تأثیر اندیشهافکار و اندیشه

 (43: 4934نوروز، )«ستهای اصلی شعر حافظ گذاشته، خیام نیشابوری ایکی از اندیشمندانی که تأثیری شگرف بر بنیان»

بوده است ( این پایتخت فرهنگی ایران زمین)سال مقیم اصفهان 44خیام سفرهایی به بلخ، ری، مکه و اصفهان داشته و مدت 

سالگی در شهر نیشابور دار فانی را وداع گفته  41سالگی یا  49در نهایت در سن . گرایی وی داردکه نشانگر روح اجتماعی و فرهنگ

 .ها او را خیامی و فارسیان خیام نامندعرب. است

آید که خیام را های مطرح شده و به جای مانده، همچنین مروری بر اسناد خیام پژوهان، چنین بر میاز مطالعه آثار و اندیشه

سیاسی،  باشد چرا که رویکرد تاریخی، اجتماعی،در شعر و شاعری خالصه کردن، درواقع نپرداختن به تمام ابعاد شخصیتی وی می

 .توان دریافتشناختی هم میفلسفی و جامعه

، امیل (شناسیپدر جامعه)های خیام با آگوست کنتهای بسیار چشمگیری بین اندیشهبا نگرش اجتماعی مشابهت

ه بنابراین، مقاله حاضر به وجو. شوددریافته می( شناس منتقد آمریکاییجامعه)، سی رایت میلز(شناس فرانسویجامعه)دورکیم

 .شناسانه خیام پرداخته استاجتماعی و نظایر فکری جامعه
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 :مسئله تحقیق

در جامعه شناسی برخوردارست وافکار خیام چه شباهت ۀ مسئله این است که اشعار واندیشه های اجتماعی خیام از چه جایگا

 هایی با امیل دورکیم دارد؟

 :اهمیت وضرورت تحقیق

شعر خالصه نمی شود بلکه جنبه های مختلف  د که بدانیم خیام تنها در ادبیات واهمیت این تحقیق از آنجا ناشی می شو

از رهیافت جامعه شناختی برخوردار است تاحدی که می توان او را با جامعه شناسان  شخصیت وی کامال نمود اجتماعی دارد و

روان شناسی اجتماعی دارای پویش های  ،یمردم شناس چرا که از لحظ تاریخ، .بزرگی چون امیل دورکیم مورد مقایسه قرار داد

 .تحلیل پدیده های اجتماعی می توان دریافت را در پردازش و تاثیر ات او خاص فرهنگی بوده و

 :اهداف تحقیق

 جایگاه آن در جامعه شناسی  خیام وشناختی رهیافت های جامعه های اجتماعی وشناسایی اندیشه -4

 .ء خیام با امیل دورکیمهای آراای شباهتتحلیل مقایسه -2

 :سئواالت تحقیق

 در جامعه شناسی برخوردار است؟ۀ اندیشه های اجتماعی خیام از چه جایگا -4

 رویکرد اجتماعی خیام چه شباهت هایی با اندیشه های امیل دورکیم دارد؟-2

 :شیوه وابزار جمع آوری داده ها

با بهره گیری از آثار وکتب مرتبط با این دو اندیشمند استفاده (یاسناد)به لحاظ توصیفی بودن داده ها از فن کتابخانه ای

 .شده است

 روش تجزیه وتحلیل داده ها 

داده ها به صورت تبدیل از کیفی به کمی با دوروش آمار توصیفی وآمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته به طوری 

 .ی قرار دادکه بتوان از طریق تحلیل محتوای آثار مورد مقایسه علم

 :روش تحقیق

مدارک مربوط به  تاریخی استفاده شده است چرا که اسناد و در این تحقیق از روش توصیفی و ای است ونوع تحقیق توسعه

 .آینده نیز دارد گذشته بوده گرچه کاربردی برای زمان حال و

 

 :جامعه تحقیق ونمونه آماری
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امیل دورکیم که  اندیشه های خیام و مدارک مربوط به آراء و ز اسناد وجامعه آماری این تحقیق عبارت است از تعدادی ا

نمونه آماری به صورت تمام  ،اثر می باشد که با توجه تعدادجامعه مورد مطالعه 31تعداد آن در زمان انجام تحقیق حاضر حدود 

 ( اثر مورد مطالعه قرار گرفته است31یعنی تمام )شماری لحاظ شده است 

 وب نظری پیشینه وچارچ

 :خیام و تاریخ

بویه و شکوفایی حکومت سلجوقیان رخ داده است که های صلیبی، سقوط دولت آلدر زمان خیام، وقایع مهمی چون جنگ

همچنین وی تبحر و تخصص در نجوم داشته که به دعوت سلطان جالل الدین . های خیام متأثر از این گونه وقایع بوده استاندیشه

 . شودروز می 963گیری کرده که ل خورشیدی را اندازهملکشاه سلجوقی، سا

ای که تازه تأسیس کرده در اصالح تقویم با دیگران همکاری هنگامی که ملک شاه سلجوقی از او دعوت کرد که در رصدخانه»

 (12و16: 4949زاده بارفروش، نجف)«و یاری کند، خیام دانشمندی بنام بود

 :شناسیخیام و مردم

نسخه خطی از این کتاب باقی  2امه درباره رسوم و اعیاد ایرانی به ویژه تاریخ آداب و سنن ایرانیان در نوروز که کتاب نوروزن

 (4: 4913قزوینی، .)مانده یکی در لندن و دیگری در برلن

 :خیام و شعر اجتماعی

بوده است شهرت ۀ ند چند وجخیام دانشمند و اندیشم. باشدشناسیم چندان درست نمیآنچه که خیام را با رباعیات می

 4433جهانی خیام به ویژه در رباعیات به واسطه خردانگالی بنام ادوارد فتیز جرالد است که رباعیات خیام را ترجمه کرده و در سال 

 .م چاپ شده است

متعلق به خود رباعی را  311اند و محمدعلی فروغی بار تجدید چاپ شده493سال، 31ها در حدود در ایران معتبرترین نسخه

 .داندخیام و بقیه را منتسب به ایشان می

وزن حافظ و خوانید شاید همباشد وقتی اشعار خیام را میدر عین حال اشعار خیام دارای متانت، وقار، لطیف و شیوا می

 .دهدسعدی بیابید و یا فراتر از آن احساس دست می

 :خیام در خصوص آفرینش انسان چنین سروده است

 را سود                               وز رفتن من جاه و جاللش نفزود    گردون نبود   مدنمآ   از

 (4919فروغی، )وز هیچ کس نیز دو گوشم نشنود                              کاوردن و بردن من از بهر چه بود؟

 :گویددر جای دیگر می

 دیدم دوهزار کوزه گویا و خموش            گری بودم دوش                    در کارگه کوزه

 گر و کوزه خرو کوزه فروش؟ناگه یکی کوزه برآورد خروش                                 کو کوزه

 :در مورد خلقت انسان چنین سروده است

 وین حرف معما نه تو دانی و نه منمن                 نه  و  دانی  تو  نه   را  ازل    اسرار

 (19خیام،)هست از پس پرده، گفت و گوی من و تو              چون پرده برافتد نه تو مانی نه من
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طلبی، جدل برای ماندگاری که معموالً در روزگار، سرلوحه حکام بوده نیز خیام را به مفاهیم اجتماعی چون جنگ، جاه

 :سرودن اشعاری ظریف واداشته است

 آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت                      آن قصر که بهرام در او جای گرفت

 همه عمر                        دیدی که چگونه گور بهرام گرفت    بهرام که گور گرفتی 

 :شناسیخیام و جامعه

 مشترکات خیام و آگوست کنت

ود، هندسه اقلیدسی و حساب و سالگی استاد ممتاز ریاضیات ب43آگوست کنت در . تخصص هر دو در ریاضیات و فلسفه است

 .باشدمعادالت ریاضی از تألیفات خیام می

نظریه فلسفی در قالب رساالت دارد و اول و پایان . توان در اندیشه فلسفی خیام یافتفلسفه اثباتی آگوست کنت را نیز می

 .خلقت را در آن مطرح کرده است

 فردا که نیامده است فریاد مکن       روزی که گذشت هیچ از او یاد مکن                    

 مکن                           حالی خوش باش و عمر بر باد مکن    بنیاد   گذشته  و   بر نامده

 .خوانی داردنیز هم( ربانی، فلسفی و اثباتی)گانه ویکاری کنت و با قانون سهمصرع آخر این شعر با روحیه محافظه

از تیررس افکار خیام به دور نمانده ( شناسی سیاسیدر حوزه جامعه)ۀ ند زر و زور و تزویر و خونخوادیگر مفاهیم اجتماعی مان

 :گویداست، چنانچه می

 با این همه مستی ز تو هوشیارتریم رکار تریم                      پ    تو  ز  فتوا  صاحب ای 

 نصاف بده، کدام خونخوارتریم؟تو خون کسان خوری و ما خون رزان                      ا

باشد که ریا و چاپلوسی از مظاهر طبیعی شاید بتوان گفت روح اجتماعی خیام بازتاب دوره خفقان و اختناق سلجوقیان می

 (6و  3قرن )آن دوره بوده است

مقاله  ،43: 4934ها، یلمه)«بی ارزشی هنر و دانش در چشم روزگار و عناد و دشمنی ملک با اهل دانش و هنرمندان است»

 (در شناخت خیام

 :گرایی و مدح ستیزیخیام، عقل

 :سرایددر این زمینه نیز چنین می

 گاوی است ز آسمان نامش پروین                     یک گاو دگر نهفته در زیر زمین

 چشم خردت باز کن از روی یقین                    زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین

-چون سی رایت میلز و یا خانم رالف لینتون مردم)شناسی انتقادی توان با دیدگاه جامعهتیزی خیام را میهمچنین مدح س

 :گویدخیام می. همانند دانست( شناس معروف

 قانع به یک استخوان چو کرکس بودن                       به زانکه طفیل خوان هر کس بودن

 کالوده به پالوده هر خس بودن                      با نان جویین خویش حقا که به است     

شناسی به گوید اگر جامعهمیلز هم می. یعنی شعر نباید در خدمت پادشاهان و حکام درآید و فقط به مدح آنان بپردازد 

 .چار شده استگرایی مسخره دهای اقتصادی درآید و تحقیقات خود را در چارچوب خواست آنان درآورد به واقعیتخدمت سازمان
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 :نگرش فلسفه اجتماعی خیام

 :کنداستاد محمدتقی جعفری رباعیات خیام را به چهار دسته تقسیم می

 .وفایی به دنیا و افسردگی و پژمردگی استدارای محتویات بی: دسته اول

 .محدود بودن علم و معرفت انسانی در برابر نامحدود بودن واقعیات عالم هستی: دسته دوم

 .دهندگرایی و خوش باشی را ترویج میلذت: دسته سوم

 .دارای محتوایی سالم از نظر عقل و مبانی فکری: دسته چهارم

 (های خیام، ترانه92: 4949زاده، نجف.)حرکت فکری و فلسفی خیام بوده است

وسو که انسان را همراه و بیند بنابراین با نظریه ژان ژاک رتوان گفت خیام انسان را در برابر طبیعت میدر این دیدگاه می

قرارداد : ک.ر)باشدکند که در سایه اجتماعی شدن تن به قراردادهای اجتماعی داده که نقطه مقابل میهمگام با طبیعت قلمداد می

 ( روسو-اجتماعی

 :امیل دورکیم

 .لم را تشکیل می دهدبنیان های اجتماعی این ع امیل دورکیم می باشد که شالوده و،شک یکی از بزرگان جامعه شناسیبی

احساسات مشترک دربین  ،نخستین فکر اصلی دورکیم به مفهوم  وجدان جمعی مربوط می شود که عبارت است از مجموعه باور ها»

 (964:4944ریمون آرون،)«حد وسط اعضای یک جامعه

همبستگی ارگانیکی  دورکیم تصور می کند که جامعه ای که»همچنین دربحث تقسیم کار اجتماعی وهمبستگی اجتماعی 

 (963:همان)«.یا اندامی برآن حاکم است دایره عمل آن بخش هستی که تابع وجدان جمعی است کاهش می یابد

تاثیر کیفر به عنوان عامل بازدارنده در زندگی تاکید »دورکیم از لحاظ فلسفی نیز همانند خیام نگرش عقل گرایانه دارد و

 (همانجا:پیشین)ی.دراد

خودکشی دیگر  -خودکشی خودخواهانه :ی دورکیم  نیز که در آن خود کشی را به سه نوع تقسیم می کندتئوری خود کش

خودکشی  هرقدر سن باال می رود»خودکشی ناشی از بی هنجاری اجتماعی،در واقع با روش آماری تحلیلب می کند که -خواهانه

مذهب نیز یکی دیگر از عوامل موثر در خودکشی  -شده استاز نظر جنسی خودکشی نزد مردان بیشتر از زنان گزارش -بیشتر است

همچنین خودکشی متاهل ها .است ودورکیم با ارئه آماری ازآلمان خودکشی نزد پروتستان را بیشتر از کاتولیک ها مطرح نموده است

 (944پیشین،.)توضیح می دهد«ضریب مصونیت»این وضعیت را با اصطالح  و –کمتر از مجرد هاست 

پویایی شناسی،دورکیم بحث جرم را مطرح کرده که شباهت زیادی با اندیشه تمایل به می در اندیشه خیام دارد ازلحاظ 

 (همانجا)«.نخستین ضرورت اخالق در جامعه ضرورت انظباط است از این رو انسان تمایالت و انسان،»

 دورکیم جامعه و:وخیام وجود دارددرجامعه بین دورکیم (نظم)همچنین شباهت های زیادی در خصوص ایستایی شناسی 

وظایف اعضاء ونهاد )فیزیولوژی اجتماعی -(شکل شناسی)مرفولوژی اجتماعی:مطالعه در باره آن آن را به سه بخش تقسیم می کند

 (4:4919وثوقی،.)رفتار جمعی -(ها

وجدان »یا « روح جمعی»یم گرایی ایشان بازتاب ایده امیل دورکاز لحاظ روش تحقیق، به مشاهده طبیعت پرداخته و جمع

 .باشدمی« جمعی

 خیام وامیل دورکیم

در علم جامعه شناسی بوده، که برای کسب کرسی جامعه شناسی در دانشگاه تالش ۀ دورکیم یکی از اولین چهره های دانشگا

 . بسیار کرده است

 . بوده است –دن کشیش ش-از خانواده یهودی و مذهبی برخاسته و تا مدتی عالقمند به ادامه راه پدر 

 . دورکیم از پوزیتیویست هایی است که در سنت کنت فکر می کرد و بحث او را ادامه داد
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دورکیم تمام تالش خود را برای مجزا ساختن . او معتقد بود دانشمند باید فارغ از ارزشهای خودش به مطالعه جامعه بپردازد

 . علم جامعه شناسی، از روانشناسی و زیست شناسی کرد

ویژگی . است social factواحد تحلیل مورد نظر دورکیم پدیده های اجتماعی یا واقعیت های اجتماعی : واقعیت اجتماعی

 :های این مفهوم عبارتست از

 . شیوه عمل را گویند، چه ثابت و چه غیر ثابت، که قادر باشد خود را بر فرد تحمیل کند

 . میزان باالیی از اجبار در ان است .تواند خود را بر ما تحمیل کندته باشد، نمیای بیرون از ما نداشواقعیت تا زمانی که هستی

 .در عین حال قائم به خود و مستقل از نمودهای جزئی، وجود داشته باشد

. فردیۀ علت تعیین کننده یک واقعیت اجتماعی را باید در میان واقعیت های ماقبل آن جستجو کرد و نه در حاالت آگا

 (23/3/34،جمن جامعه شناسیدرگاه ان)

 :خیام با مفاهیمی مقرون به این مفهوم چنین سروده است

 دیدم دوهزار کوزه گویا و خموش              گری بودم دوش                   در کارگه کوزه

 گر و کوزه خرو کوزه فروش؟ناگه یکی کوزه برآورد خروش                                  کو کوزه

 (شیء نگری. )قواعد اجتماعی مشخص و مبرز از پدیده هاست و به آن مانند شیء می نگرد

تالش می شود به جای پیشداوری روی . واقعیت اجتماعی برای متمایز کردن پدیده ها از ایدئولوژی ها و پیش داوری هاست

 (مخالفت با قاعده تجاهل)صفات خود پدیده تمرکز شود 

پدیده اجتماعی را با دیگر پدیده های اجتماعی بسنجد، یعنی آنها را با پدیده های هم سطح مقایسه دورکیم تالش کرد تا هر 

 (مخالفت با تقلیل گرایی. )نماید

دورکیم اعتقاد دارد که هم از تبیین کارکردی باید استفاده کرد و هم از : تحلیل تاریخی –تبیین کارکردی  –تبیین علی 

 .تبیین علی

در حالیکه در تبیین . ما به دنبال علت و عوامل اجتماعی هستیم. ت را برای ظهور پدیده ها نشان می دهیمدر مدل علی، علی

تحلیل کارکردی آشکار می سازد که یک مورد اجتماعی خاص مورد بررسی، . کارکردی به دنبال اثرات و کارکردهای پدیده هستیم

اما تحلیل تاریخی تحلیلگر را قادر می سازد تا نشان دهد که چرا . ن می گذاردچه تاثیرهایی بر عملکرد نظام کلی یا اجزای سازنده ا

 . تنها همان واقعیت مورد بررسی و نه واقعیت های دیگر، از نظر تاریخی توانسته است یک کارکرد خاص را بر عهده بگیرد

است تا بتوان آن را از امر نابهنجار  هدف همه علوم زیستی توضیح امر طبیعی و سالم: امر بهنجار و امر نابهنجار و مرضی

 (پیشین،همان). متمایز کرد

هرگاه شیرازه تنظیم های اجتماعی از هم گسیخته گردند، نفوذ نظارت کننده جامعه بر گرایش های فردی، دیگر کارآیی اش 

 .هنجاری می خواند دورکیم چنین وضعی را بی.را از دست خواهد داد و افراد جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شد

  :خودکشی به عنوان یک واقعیت اجتماعی

 . نرخ خودکشی یکسانی دارند ،جامعه ای نیست که خودکشی در آن رخ ندهد و بسیاری از جوامع در دراز مدت

 . این امر خود نشان می دهد که خودکشی را باید یک رخداد بهنجار و عادی به شمار آورد

 . اند که از جمع به فرد منتقل می شوند جریان اجتماعی احساسات عمومی

اما افزایش ناگهانی میزان خودکشی در برخی از گروه های جامعه و یا کل . خودکشی نیز می تواند یک جریان اجتماعی باشد

 . جامعه یک رخداد نابهنجار و نشاندهنده اختالل های نوپدید در جامعه است
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از کاتولیک ها، مجردها بیش از متاهل ها، شهری ها بیش از روستایی ها، بی بر اساس بررسی های دورکیم پروتستانها بیش 

 .فرزندها بیش از فرزند دارها خودکشی می کنند

 .بیشتر باشد امکان خودکشی کمتر است( انسجام)و یکپارچگی ( همبستگی)او به این نتیجه رسیده اگر تعلق اجتماعی 

 تقابل این اندیشه در اراء خیام 

 کودکی به استاد شدیمیک عمر به 

 یک عمر زاستادی خود شاد شدیم

 افسوس ندانیم که ما را چه رسید

 از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم 

 آن به که در این زمانه کم گیری دوست 

 با اهل زمانه صحبت از دور نکوست 

 آنکس که به جمگی ترا تکیه بر اوست 

 چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست 

 الله زاری بوده است در هر دشتی که

 آن الله ز خون شهریاری بوده است

 چو برگ بنفشه کز زمین می روید 

 خالیست که بر رخ نگاری بوده است 

 چون آب به جویباروچون باد به دشت 

 روزی دگر از نوبت عمرم بگذشت 

 هرگز غم دوروز مرا یاد نگشت 

 روزی که نیامدست و روزی که گذشت 

 سان مطلب ای دل ز زمانه رسم اح 

 وز گردش دوران سرو سامان مطلب

 درمان طلبی درد تو افزون گردد

 با درد بسازو هیچ درمان مطلب 

 تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

 وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

 پرکن قدح باده که معلومم نیست

 کاین دم که فرو برم برآرم یا نه 

 همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی 

این نوع همبستگی . در جامعه مکانیکی تفاوت وجود ندارد و افراد برمبنای مشاهدت همبستگی می آفرینند :امعه مکانیکیج

در جایی رواج دارد که حداقل تفاوتهای فردی وجود دارد و اعضای جامعه از نظر دلبستگی به خیر همگانی بسیار همسان یکدیگر 
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مانی به اوج خود می رسد که وجدان فردی یکایک اعضای جامعه، منطبق با وجدان ز ،همبستگی ناشی از همانندی. می باشند

ۀ انواع مجازاتهای زاجره و تنبی.این جامعه سرکوبگر است و خطاکار مجازات می شود.جمعی پرورش یابد و از هر نظر با انها یکی شود

 .در آن وجود دارد

ت، یکپارچگی اجتماعی و یکپارچگی نظام یکی است، و به وسیله در جایی که همبستگی مکانیکی مسلط اس: یکپارچگی نظام

 .جایی که همبستگی ارگانیک مسلط است، یکپارچگی نظام ازطریق تقسیم کار صورت می پذیرد. وجدان جمعی حمایت می شود

یا نه ؟  دورکیم بررسی کرده که آیا شکل حقوق تغییر کرده است. نماد و نشانه همبستگی همان حقوق است: جرم و جزا

 . فلذا مجازاتهای آنها در جوامع نیز برایش مهم بوده است. برای همین او به جرایم توجه بیشتری داشته است

یا مجموعه اعمالی که بوسیله کیفرهای معین از تکرار آنها جلوگیری . دورکیم جرم را عملی می داند که مجازات در پی دارد

جرم خاص جامعه سنتی آن عملی است که وجدان جمعی را جریحه . م محکوم می کنندمی شود و اعضای جامعه آنها را بصورت عا

. اساسی و تجاری و ریز شده است ،در جامعه مدرن بیشتر حقوق مدنی. در این جوامع مجازات زجر آور بوده است. دار می کند

عتقد است دین گذشته از بین رفته و درکتاب صور بنیادی حیات دینی م: جامعه شناسی دین. حقوق جزا خاص جامعه سنتی است

 . او منشا دین را جامعه می داند.در جامعه مدرن شکل جدیدی از دینداری وجود دارد

 از منزل کفر تا به دین یک قدم است 

 وز عالم شک تا یقین یک نفس است

 این یک نفس عزیز را خوش میدار

 کز حاصل عمر ما همین یک نفس است

 بشر است نیکی و بدی که در نهاد  

 شادی و غمی که در قضا و قدر است

 با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

 چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است 

 گل و سبزه بس طربناک شده است ،ساقی  

 دریاب که هفته دگر خاک شده است

 می نوش و گلی بچین که تا درنگری

 گل خاک شده است سبزه خاشاک شده است 

  بیرون شدافسوس که سرمایه زکف 

 در پای اجل بسی جگرها خون شد

 کس نامد از آن جهان که پرسم از وی

   دنیا چون شدکاحوال مسافران 

 عمرت تا کی به خودپرستی گذرد

 یا در پی نیستی و هستی گذرد
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 می خور که چنین عمر که غم در پی اوست

 آن به که بخواب یا به مستی گذرد 

 ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود

 نی نام زما و نه نشان خواهد بود

 زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل

 زین پس چو نباشیم همان خواهد بود 

 دیدم به سر عمارتی مردی فرد

 کو گِل بلگد می زد و خوارش می کرد

 گِل با زبان حال با او می گفتوان

 کرد ۀ که چو من بسی لگد خوا ،ساکن

 این قافله عمر عجب می گذرد  

 ی که با طرب می گذرددریاب دم

 ساقی غم فردای حریفان چه خوری

 پیش آر پیاله را که شب می گذرد 

 یک قطره آب بود و با دریا شد  

 با زمین یکتا شدیک ذره خاک و

 آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟

 آمد مگسی پدید و ناپیدا شد

 از جمله رفتگان این راه دراز

 باز آمده ای کو که به ما گوید باز

 ان بر سر این دو راهه از سوی نیازه

 چیزی نگذاری که نمی آیی باز 

 ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم

 با این همه مستی زتو هُشیار تریم

 تو خون کسان خوری و ما خون رزان

 انصاف بده کدام خونخوار تریم؟ 

محکمترین ارزش ها و هنجارها که : وجدان جمعی). وجدان جمعی خارج از افراد وجود دارد و نظم اجتماعی را می آفریند

تقسیم کار در سطحی بنیادی و بسیار ساده  (مشترک در میان اکثر افراد است و با قانون سرکوبگر به مورد اجرا گذاشته می شود

 .یکپارچگی نظام با یکپارچگی اجتماعی یکسان است. است

اینگونه . ه بلکه از تفاوت هایشان پرورش می یابدبرعکس همبستگی ارگانیک نه از همانندی های جامع: جامعه ارگانیکی

هرچه کارکردهای یک جامعه تفاوت بیشتری یابند، تفاوت میان اعضای آن نیز فزونتر خواهد . همبستگی فراورده تقسیم کار است
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است و کمتر به  وابستگی متقابلشان بیشتر. اعضای این جامعه به وظایف و نقش های تمایز یافته به شدت وابسته می باشند. شد

اساسی و تجاری استفاده  ،یعنی از حقوق ترمیمی، مدنی. ها از طریق قانون جبران خسارت استمجازات. باورهای مشترک می رسند

 .می شود

از رهگذر بازارها،  .یکپارچگی نظام باال می رود. های آن باالرفتن تشخص فردی و وابستگی بیشتر به جامعه استاز ویژگی

و در  (هنجارها و ارزش های مشترک جامعه)یابد یکپارچگی اجتماعی اهمیت کمتری می .ند آن سازمان یافته می شوددولت و مان

 . عوض یکپارچگی نظام فزونی می گیرد

منطق، )شیوه های مشترک اندیشه  –در تمام جامعه ها یکپارچگی اجتماعی از طریق وجدان جمعی : یکپارچگی اجتماعی

در جامعه هایی که همبستگی مکانیکی حاکم است، . به دست می آید( ها، عقاید مشترک، هنجارها و ارزشمفاهیم مکان و زمان

در جامعه های پیچیده تر مدرن، وجدان جمعی کمتر بر زندگی و فعالیت ما احاطه دارد ولی براساس اخالق، . دین محور اصلی است

 .آزادی فردی نهاده می شود

 خیام

 ن گذرانبر خیر و مخور غم جها

 خوش باشو دمی به شادمانی گذران

 در طبع جهان اگر وفایی بودی

 نوبت به تو خود نیامدی از دگران 

 در کارگه کوزه گری کردم رای

 بر پله چرخ دیدم استاد بپای

 می کرد دلیر کوزه را دسته و سر

 از کله پادشاه و از دست گدای 

 هنگام سپیده دم خروس سحری

 وحه گریدانی که چرا همی کند ن

 یعنی که نمودند در آیینه صبح

 کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری 

 :انواع خودکشی

هرگاه انسان از جامعه اش برکنار افتد و به امیال شخصی اش واگذار شود،  :egosticخودکشی خودخواهانه یا فرگرایانه 

ق و همبستگی با جامعه کم شود، خودکشی تعل ،پیوندهایی که پیش از این او را به همگنانش وابسته می سازد سست گردد

 . خودخواهانه اتفاق می افتد

اگر تنظیم های هنجار بخش فردی سستی گیرند و از همین روی نتوانند تمایالت انسانها را  :anomicخودکشی نابهنجار 

جوامع مدرن این نوع  در. یعنی در این جامعه نظم اجتماعی پایین است. مهار و راهنمایی کنند و وجدان جمعی سستی گیرد

مثل . در زمانهایی که رونق یا بحران اقتصادی پیش می آید این خودکشی بیشتر اتفاق می افتد. خودکشی بیشتر اتفاق می افتد

 خودکشی ناشی از ورشکستگی
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د جان هرچه تعلق و همبستگی اجتماعی در جامعه ای زیاد شود افرا :altruisticخودکشی نوع دوستانه یا دیگر خواهانه 

به عنوان نمونه رفتن به ارتش برای جانبازی در راه هم وطنان و یا هرگونه عمل . خود را برای دیگران به خطر خواهند انداخت

 .انتحاری

اگر به دلیل فشارهای زیاد نظم اجتماعی فردی وادار به خودکشی شود، این خودکشی : fantasticخودکشی تقدیرگرایانه 

 . دختران ایالمی و یا زنان بیوه هندی از این دست خودکشی است خودسوزی. اتفاق می افتد

سوال اصلی دورکیم در کتاب تقسیم کار این بوده که جامعه ای که به سمت فردگرایی پیش می رود چگونه : تقسیم کار

 کلیتش حفظ خواهد شد؟ 

آن همبستگی جدیدی بوجود آمده و لذا او اعتقاد دارد در جوامع جدید فردگرا شده، همبستگی قدیمی از بین رفته و جای 

 .جامعه فردگراتر همبسته تر می شود. کلیت جامعه حفظ می شود

اثرات اقتصادی این پدیده در برابر کارکرد های اخالقی و اجتماعی آن . تقسیم کار از منظر او صرفا یک مقوله اقتصادی نیست

 .تقسیم کار همان تمایز یابی و پیچیده شدن امور است. تبنابر این تقسیم کارنیز یک پدیده اجتماعی اس. ناچیز است

منظور از .مقصود از تراکم مادی رشد جمعیت بر اثر مهاجرت و زاد و ولد است. تراکم مادی و معنوی علت تقسیم کار است

 .تراکم اخالقی گسترش و شدت ارتباطات بوده است

 ر اجباری تقسیم کار نابسامان و تقسیم کا: صور نابهنجار تقسیم کار

عقاید و اعمالی که همه کسانی را . ای از عقاید و اعمال مربوط به چیزهای مقدس استدین از منظر دورکیم نظام یکپارچه

پس در تعریف تمییزی بین چیزهای مقدس و نامقدس . که به آن معتقدند در یک اجتماع اخالقی به نام کلیسا یکپارچه می سازد

همه نشان . اعتقاد به امر مقدس خطا نیست اما به معنی واقعی کلمه حقیقی نیستند. هاسترو مقدسوجود دارد و قلمرو دین، قلم

 . بازنمودهای جمعی، اقتدار جامعه بر هر یک از اعضای خود است. قدرتی نامیراست و دارای افتدار اخالقی شدید بر فرد است

 .می نامد (تقدس بخشی به گیاهان و حیوانات)شکل اولیه دین را توتمیسم 

 .دین بازنمود سمبلیک جامعه است.وجود اورنده دین هم می باشنده تراکم مادی و اخالقی ب

 :االتآزمون سؤ

 :االت تحقیق به شرح زیر مورد تحلیل قرار می گیردسؤ مدارک، پس از جمع آوری ومطالعه اسناد و

 نجوم، پزشکی،)سایر  –اجتماعی  –ادبی  -فلسفی :دمقوله می توان طبقه بندی نمو های خیام را در چهاراندیشه اشعار و-4

 (4جدول ونمودار شماره.)حوزه اجتماعی قرار دارد که بیشتریت تعداداین آثار در ...(منطق و

 توزیع فراوانی ودرصد موضوعات اشعار واندیشه های خیام(:4)جدول شماره 

 درصد فراوانی  سنجه/گویه

 3 24 فلسفی

 24 66 ادبی

 34 443 اجتماعی

 49 93 ...(پزشکی،نجوم،منطق، و)سایر 

 411 211 جمع
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محتوای (درصد34)مورد443شود که بیشترین آثار خیام بامشاهده می های جدول باال،با توجه به داده :هاتفسیر داده

 .باشدشناسی میهای خیام در جامعهاندیشه جایگاه باالی اراء وامعه شناختی دارد که نشان دهنده ج اجتماعی و

 

 

 

بعد روش شناسی –بعد هستی شناسی  :گیردمورد تحلیل قرار می های اندیشه خیام ودورکیم را از چهار بعدمیزان شباهت-2

 .بعد ایستایی شناسی–بعد پویایی شناسی –

 ( 2جدول ونمودار شماره .)است

 رکیمهای خیام وامیل دوراوانی ودرصد میزان شباهت اندیشهتوزیع ف (:1)جدول شماره 

 درصد (اثر یا اندیشه بر اساس تعداد)میزان سنجه/گویه

 41 44 هستی شناسی 

 46 24 روش شناسی 

 24 44 ایستایی شناسی 

 49 24 پویایی شناسی

 411 441 جمع
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بعد –بعد روش شناسی –چهار بعد هستی شناسی  دهد در هرهای جدول باال نشان میطور که دادههمان:تفسیر داده ها

اما میزان شباهت با  اندیشمند مشهود می باشد های اجتماعی این دوهایی بین اندیشهبعد ایستایی شناسی شباهت–یایی شناسی پو

پویایی شناسی با  کمترین شباهت در بعد و درصد41بیشترین شباهت در بعد هستی شناسی با .توجه به هر بعد متفاوت می باشد

 .درصد آمده است 24

 :گیریهبندی و نتیججمع

بودن شخصیت خیام است ۀ شناسی، چندوجهای اجتماعی او و جایگاه مؤثر در جامعهو کنکاش در اندیشهۀ پژومحور خیام -4

باشد بلکه یک اندیشمند اجتماعی نه تنها زمان خود بلکه در زمان حاضر سرا نمیتوان گفت خیام فقط شاعر و رباعیو در واقع می

 .گرددهم محسوب می

شناسی انتقادی و اثباتی قابل بررسی است و با شناسی، جامعههای خیام در حوزه تاریخ، مردماد اجتماعی اندیشهابع-2

 .پوشانی داردهای جامعه شناسانه همنگرش

امیل دورکیم در -شناختی خیام نیشابوری شباهت تنگاتنگی با آگوست کنت در ریاضیات، فلسفه اثباتیهای جامعهدیدگاه-9

 . شناسی انتقادی داردسی رایت میلز در جامعه-جمعیوجدان 

دان، منجم معروف بود و دیگری خیام ساله که بیشتر به عنوان شاعر، ریاضی31خیام : اندخیام را با دو چهره معرفی کرده-4

 .ساله که شاعر بودنش بیشتر مطرح شده تا فیلسوف311

خیام به عنوان یک اندیشمند اجتماعی هم مدنظر قرار گیرد و اگر  شود کهدر این مقاله چهره دومی از خیام ترسیم می-3

خیام در ردیف جامعه شناس بزرگی ،واز این رهگذر.آوردمتفکر اجتماعی نبود مسایل اجتماعی را با آن ظرافت خاص در اشعارش نمی

 .چون امیل دورکیم قرار می گیرد

ای از خداشناسی به وسیله تفسیر رباعیاتش ا به عنوان نمونهاندیشمندانی چون استاد جعفری و استاد مطهری، خیام ر-6

ها و تخیالت شاعرانه محدود کردن بنابراین خالصه کردن شخصیت خیام در اشعارش درواقع فقط به خلوت اندیشی. کنندمعرفی می

 .شد« تک سبب بین»است در صورتی که خیام مسایل و مشکالت اجتماعی را منعکس نموده است نه باید دچار به اصطالح 

 .شناسی در منتزع شدن هر دو دیدگاه از فلسفه ارسطویی استمشابهت نگرش خیام در جامعه-1

های اجتماعی را در آثار هاست که تأثیرات مسایل و پدیدهبه طور کلی، خیام یک اندیشمند اجتماعی منتقد به نابسامانی-4

 .خود به جا گذاشته است

پزشکی،نجوم،منطق )سایر –اجتماعی –ادبی -فلسفی:را در چهارمقوله می توان طبقه بندی نمود اشعار واندیشه های خیام -3

 .که بیشتریت تعداداین آثار درحوزه اجتماعی قرار دارد...(و
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بعد روش –بعد هستی شناسی  :گیردمورد تحلیل قرار می دورکیم را از چهار بعد های اندیشه خیام ویزان شباهتم -41

 .بعد ایستایی شناسی–ویایی شناسی بعد پ–شناسی 

هایی بین اندیشه بعد ایستایی شناسی شباهت–بعد پویایی شناسی –بعد روش شناسی –شناسی در هرچهار بعد هستی)است

بیشترین شباهت در بعد  .اما میزان شباهت با توجه به هر بعد متفاوت می باشد باشداندیشمند مشهود می های اجتماعی این دو

 .درصد آمده است 24پویایی شناسی با  کمترین شباهت در بعد و درصد41سی باهستی شنا

 :منابع و مأخذ

، رباعیات خیام با تصحیح و حواشی محمدعلی فروغی و قاسم غنی، به کوشش بهاء الدین خرمشاهی، (4919)خیام، عمر-

 .ناهید: تهران

، مجله علوم اجتماعی و «آلود خیام چگونه پدید آمدهای حیرتپرسش»، مقاله (4944)پورحسن لی، کاووس و سعید حسام-

 .9، ش 22انسانی دانشگاه شیراز، دوره

 .خیام شناخت، مجموعه مقاالت همایش بزرگداشت خیام نیشابوری، نیشابور، هورمهر ،(4934)نوروز، مهدی -

 .آفرینش: ، تهران(4913)هی، شرح رباعیات خیام، به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهارد(4913)کیوان قزوینی، عباسعلی-

 .نشر هورمهر: در خیام شناخت، نیشابور« خیام و ناصرخسرو»، مقاله (4934)ها، احمدرضایلمه -

 .امیرکبیر: ، ترانه های خیام، تهران(4949)نجف زاده بارفروش، محمدباقر -

 .هورمهر: در خیام شناخت، مشهد« های حافظوارهخیام»، مقاله (4934)نوروز، مهدی -

 .، خیام نیشابوری، سازمان پژوهش و برنامه ریزی، تهران(4944)بهمنی، مهناز -
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 شناختی خودستایی در قصاید ناصرخسرو  بررسی جامعه

 هااحمدرضا یلمه

 استاد دانشگاه آزاد واحد دهاقان 

 محمدرضا نظارتی زاده

 د دهاقاندانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد واح 

 چکیده

مطالعاتی که در این . شناسی ادبیات کودک نوزایی است و سابقه این مطالعات در ایران هنوز به بلوغ نرسیده استجامعه

زمینه انجام شده بیشتر به بررسی اجتماعیات در ادبیات معطوف بوده و کمتر به جامعه شناسی ادبیات و رابطه این دو رشته 

شناسی نیز به ی از جمله مقوالتی است که در بین ادیبان و شعر شاعران کم و بیش رواج دارد و در جامعهخود شیفتگ. پرداخته است

 .آن توجه شده است

 خودانگیختۀ برداشت و فکری وضع بر داللت بلکه نیست، خودمحوری و خودخواهی نشانۀ( Narcissism)خودشیفتگی 

 از نویسندگان و شاعران هنرمندان، از بسیاری. دهدمی قرار عشق هدف به جای دیگری را خودش شخص آن، در که دارد انسانی

 ادب و زبان گسترش و رواج دوره های اولیۀ از بازمانده آثار و اشعار در موضوع این کرده؛ دفاع دیگران در برابر خود برتری هنری

به  را هنر این گوناگون هایجلوه و رداختهپ خود از ستایش و مفاخره شاعران به اکثر. دارد بیشتری شدت هشتم قرن تا پارسی

داند و در جای جای قصایدش خود و شعر خود ناصر خسرو ریختن در لفظ دری را در پای خوکان ناشایست می .اند،نمایش گذاشته

ررسی نتایج این ب. است -ناصر خسرو-این مقاله کوششی برای بررسی خودستایی در شعر قصیده سرای قرن ششم . را ستوده است

 .است حاکی از آن است که شاعر بسامد باالیی در خودستایی به ویژه در مقام و مرتبه شاعر خود داشته

 شناسی ادبیاتخودشیفتگی، خودستایی، ناصرخسرو، مفاخره، جامعه: هاکلیدواژه

 مقدمه

 به که بود زیبا جوانی یونان، دراساطیر. است نارسیس هایافسانه از برگرفته narcissismنارسیسم  یا خودشیفتگی

 به درون خود کشیدن درآغوش برای که شد خود شیفتۀ آنچنان و دید آب در را تصویر خود روزی کرد،می اعتناییبی خود شیفتگان

 رمز نرگس گل مغرب زمین در ازاین رو آب رویاندند، هایکرانه بر او به جای را نرگس گل خدایان. سپرد جان و پرید آب

 .است ودپسندیخ و خودخواهی

 در که انسان خودانگیختۀ برداشت و فکری آن وضع بر بلکه نیست، خودمحوری و خودخواهی تنها خودشیفتگی فروید به نظر

 به و باشد مردم بیزار از وی که مفهوم بدان نه البته دارد؛ داللت میدهد، قرار عشق هدف به جای دیگران را خودش شخص آن،

  .است عاشق خویش بلکه بخواهد، خودش برای ار همه چیز و نورزد مهر کسی

 کنندمی دفاع خود هنر و خود از دیگران که دربرابر است برتر هنرمندان خصوصیات از یکی بلکه نیست، بیماری خودشیفتگی

 .کنندمی پشتیبانی دارد، وجود که حقی از باشند، بلکه خودستا اینکه به عنوان نه و

 شاید امر این و ندارند؛ نیازی خودستایی به بزرگی که گویندگان حتی هست، شاعران همۀ بیان در خودشیفتگی و خودستایی

 بارور موهبت خویش و قریحه به بدون اعتماد که بدانند و باشند واقف خود قدرت و نبوغ باید به هنرمندان که باشد آن از ناشی

 این در. بکاهند آنان شأن از اندخواستهمی که بوده است انیرقیب معارضان و وجود خودشیفتگی و خودستایی علل از یکی. شوندنمی

 عمومی افکار و ادبی قدرت به چندان منوط شاعری مقام و شأن باالرفتن و نبود رایج و متداول خود صحیح انتقاد به معنی دوره،

و  یافتمی راه وزیری محضر یا پادشاهی دربار به شاعری گاهی تا حدی که تصادفی بوده است؛ ایاندازه تا امر این بلکه نبوده، زمان

 و شاه و دارد کهنی قدمت و تاریخی پیشینۀ و تفاخرات هاخودستایی نوع این کرد؛می دریافت هنگفتی صلۀ در مقابل او از حمایت با

  .دادمی قرار مورد حمایت را وزیر
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 توجه بدان به بعد، هجری ششم قرن و شاعران بوده جاهلیت شعر ابواب از حماسه و مفاخره که اندنوشته محققان برخی از

 شاعر و شاعری بوده و شعر امر به او التفات عدم و ممدوح کم فضلی مفاخره، به توجه دلیل اصلی که رسدمی به نظر. اندکرده

و دیدگاه  اما حودستایی در شعر ناصرخسرو جلوه ای دیگر دارد و بیشتر به مکتب فکری .شود متذکر را خود مقام خواسته است

 او. ممدوح بریزد خوکان پای به را ارزشمندش دّرِ که بیندمی آن از ترمنیع را خویش طبع خسرو شود؛ ناصرعقیدتی وی مربوط می

 :انگاردمی توانا ایآفریننده شعر، در را خود

 را دری لفظ در قیمتی مرین  نریزم  خوکان پای در که آنم من

 (421 ص ناصرخسرو، دیوان)

شناسی ادبیات جامعه. تواند ما را در شناخت محیط اجتماعی عصر شاعر یاری دهدبررسی در آثار و احوال شاعران و می غور و

شناختی آثار دهد تا از طریق مطالعه جامعهای گشوده است این فرصت را به ما میرشتهکه چند دهه پای به عرصه مطالعات بین

 .یابدشناسانه برسیم؛ از این رو امثال پژوهش حاضر ضرورت میفاخر ادبی، به بینشی نو و درکی جامعه

 به خودستایی ة نگا

دانند کمتر شاعیری است که از ها غوص و تفحصی دارند، میکنند و در آنهای شعیری را مطالعه میکسانی که دیوان

کند این بیند خودش را ستایش میمی ای که در خودستایش سخنان خود لب فرو بسته باشد به هر حیال بنا بر هر پیش زمینه

در ادب اقوام دیگر هم شعر فخر هست حتی امروز ». باشدمی... ها گاه قیدرت سخنوری، گاه طبع لطیف، گاه بلندهمتی وپیش زمینه

 (464: 2393زرین کوب، )« .دانندمی narcissus:بعضی روان شناسان مبنای آن را یک عقده روحی می دانند، عقده نرگسی

های هر هنرمندی نرسیس است یعنی خودپسند و این خودبینی شاعرانه، منشأ معانی و سبک»: گویدشلگل منتقد آلمانی می

خاص در شعر و شاعری شده است، اولین کسی که در شعر خویشتن را ستود ابلیس بود یعنی اولین شعر، ستایشی بوده است از 

در این . اندآمیزی است که شاعران به شعر و هنر خود داشتهخودستایی، اعتقاد مبالغهنوعی از همین اعجاب به نفس و . گناه و دروغ

و این دعوی را اگر به زبان نمی آوردند . خودشان: دانسته اندترین شاعر را فقط یک نفر میکنم همه شاعران بزرگمورد گمان می

 (463: همان:ک.ر)« .توقع داشتند از زبان دیگران بشنوند

 دستاییدالیل خو

-صورت، دوست میطبع خود را مانند بهترین فرزند خوبۀ هر شاعری زاد: ترین دالیل خودستایی این است کهیکی از مهم

های از آن جا که قدرت تخیل شاعران از ویژگی. پیمایددارد و بر اثر همین محبت طیبعی، در تعریف و توصیف آن راه مبالغه می

از . کشانندآمیز، با مباهات به تصویر میآور و با توصیفی خیالشات طبعی خود را با قدرتی شگفتمهم ایشان است، این طبع و تراو

است اگر این تمجیدات از طرف بزرگ و ادیبی مکرر ۀ توان به توجه مخاطب و تحسین و تشویق آنان اشاره کرد و بدیدیگر دالیل می

ها تبدیل به این ستایشۀ ناگفته نماند که گا( 463-464: 4964میعی، س:ک.ر. )شود بر میزان خودستایی شاعر افزوده خواهد شد

هایشان خود را شود و در نتیجه این غرور و نخوت بر اخالق و اعمال آنان تأثیر خواهد گذاشت و با خیال پردازیعجب و غرور می

ی که شاعر در وجود خود می علم و دانش. هستندواین صفت شاعرانی است که با عالم حقیقت و معنا ناآشنا . بینندبرتر از دیگران می

 .و خود را بر دیگران برتر بداند و تنها خود را اهل رأی و نظر به شمار بیاوردستایی باشد تواند یکی دیگر از عوامل خودبیند،  می

هستند و هرگاه احساس کنند به بعضی از شاعران ذاتاً کمال جو و انحصار طلب : تر به قضیه نگاه کنیمتوان منصفانهحال آن که  می

های خود اند، برای ابراز شادی از وصال به هدف، به ستایش خود و بازگو کردن تالش و توانمندیآن پایه از کمال مطلوب رسیده

 .پردازدمی

قیم هنر خواهد غیر مستشاعر می» :نویسدداند وی میرا دلیل دیگری بر خودستایی شاعران می "ارزیابی"سمیعی در کتابش

 ( 464-461: 4964سمیعی، :ک.ر)« .خود را ارزیابی کند

کوب بر این عقیده است که شاعر عالوه بر ارزیابی شعرش سعی بر این دارد که برای خود حامی و طرفدارانی بیابد و زرین

-طعن و تعریض قرار میشد مورد گر میخود را در دل مخاطبین جای دهد به طوری که وقتی شاعری نسبت به امری ناتوان جلوه
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-های خود در سخنوری و یاغیره به تمجید و تعریف از خود و بیان افتخاراتش میگرفت و وی برای دفاع از خود و اثبات توانمندی

شود ها ایجاد میها که در مقابل تعریضاحساس حقارتۀ همان گونه که اشاره کردیم گا( 34: 4ج4963کوب، زرین: ک.ر.)پرداخت

اند و ترین عامل خودستایی در نظر گرفتهشود تا جایی که بزرگان حتی این عقده روحی را یکی از بزرگخودستایی میمنجر به 

بنابراین تنوع و . گذارد و هم در طرز فکر و واکنش اومعتقدند اسباب و محرکات نفسانی هم، در سبک شاعر، نشان خود را باقی می

که البته این ( 91-96: 4949امیری خراسانی، : ک.ر)خود نتیجه همین عوامل است های مخصوص به ها با ویژگیتعدد سبک

 (.419: 4911مان، : ک.ر. )داندواکنش وی میموضوع را در روان شناسی هم 

 شناسی در مورد خودستایینظریات جامعه

 ا باعث برانگیخته شدن شاعر و نگرد، احساس حقارت رشناسی به این مقوله میکه از دید روان "مان"چون . کنیمبررسی می

شناسانه در مفهوم خودستایی مورد نظر این نوشتار یک پدیده اجتماعی نیست و شاید به همین دلیل تاکنون پژوهشی جامعه

اما آنچه در این . شناختی است و در جای خود بحث خواهد شدای روانخودستایی بیشتر پدیده. این خصوص صورت نگرفته است

ای از این نظریات و مفاهیم مرتبط است که به پاره« خود»، «من»شناسان در مورد های جامعهان بیان نمود، دیدگاهتوخصوص می

 .شودپرداخته می

توان ردی از این مفهوم را شناختی هویت میشناسی نمود یافته است اما در بررسی جامعهگرچه خودستایی در حوزه روان

 شناسان، جامعه بین در همواره و بوده انسانی علوم حوزه در مبهم و پیچیده مفاهیم از هویت که ییاز آنجا. مورد بررسی قرار داد

 و نظریه یک عهده از آن گیریشکل در مؤثر عوامل و موضوع این تبیین اوصاف این با بوده، مناقشه محل ...فیلسوفان و روانشناسان

 و هزارجریبی) .گیرد قرار کنکاش مورد گوناگون زوایای از مفهوم این مقدورالحتی شده سعی لذا آید،نمی بر مکتب یک حتی یا

 (.4-4931:3،لهراسبی

 است عبارت باشد، اجتماعی کنشگران از سخن که صورتی در هویت اصطالح. است مردم برای تجربه و معنا سرچشمه هویت

 دیگر معنائی منابع بر که فرهنگی های-ویژگی از ایپیوسته هم بهۀ مجموع یا فرهنگی ویژگی یک اساس بر معناسازی فرایند از

 ساخته بخشیدن، فردیت فرایند رهگذر از هاآن خود به دست و است کنشگران خود برای معنا منبع هویت. شوندمی داده اولویت

 خواهند هویت نگامیه فقط نیز صورت این در حتی اما شوند، ناشی نیز مسلط نهادهای از هاهویت است ممکن حال این با. شودمی

 .(22-29 :4941،کاستلز)بیافرینند  سازی درونی این حول را آن معنای و کنند درونی را هاآن اجتماعی کنشگران که بود

 متقابل گرایانکنش دیدگاه

 یاجتماع چگونگی روی بر اصل در انداز چشم این است، نمادین متقابل کنش پردازان نظریه کارهای در هویت نظریه ریشه

 هویت ساختن بر در نمادین و ذهنی عوامل نقش بر و (.244 :4913 ریتزر،)است  نموده تمرکز "خود"تشکیل وچگونگی فرد شدن

 (.6: 4944قادرزاده، عبداللهی،) اندنموده تأکید جمعی

 شناسیم،می را آن که آنچنان انسانی، جامعه»است چنین اوست، شناختیجامعه تفکر دهنده نشان که مید اساسی قضیه 

 به خودها و هاذهن داشتن انسانی، جامعه سیماهای تریناختصاصی زیرا است، داشته وجود "خودها" و "هاذهن" بدون تواندنمی

 ،"مید" تفکر در اساسی مفاهیم از یکی که شودمی مالحظه بنابراین(. 4919:419 ،بلومر)گیردمی نظر در را اشفردی اعضای وسیله

 یا چیزی محض وجود به که دیگر، هایحوزه در واژه این کاربرد با مقایسه در «مید» توسط خود مفهوم کاربرد و ت،اس خود مفهوم

 ایمقوله اساس در که را هویت مفهوم دهد، می ارائه خود از مید که مفهومی دارد، ماهوی تفاوت شود،می داده ارجاع ایویژه نوع

 . کند می تداعی است اجتماعی

 شود؛ خویش برای موضوعی تواندمی انسان که معنا است این به هستند، "خود"دارای هاانسان کندمی عنوان دمی اینکه

 آن یا این اعضای بودن، بالغ یا کودک بودن، زن یا مرد همچون بنگرد، خویشتن به مختلفی هایموضوع عنوان تحت تواندمی انسان

 قرار خویش با متقابل کنش موقعیت در که است شود، الزم خویشتن برای موضوعی نانسا اینکه برای ...و بودن ملی یا قومی گروه

 شغل دارای دانشجو، مرد، عنوان به را خود ترتیب این به و بگوید سخن و شود نزدیک آن به بایستد، خودش مقابل در یعنی بگیرد،



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

861 
 

 که کنش متقابلی چنین یک «مید» نظر از. می شود خویشتن با کنش متقابل وارد کنشگر ترتیب بدین کند؛ معرفی خویشتن به... و

 از شوند، می محسوب مید نظریه اساسی مفاهیم که "ذهن" و "خود". است اجتماعی ماهیتی دارای می دهد، انجام خود با کنشگر

ۀ دور در ردف که متقابلی کنش فرایند طی در"ذهن" و "خود" که ترتیب بدین هستند،ۀ گرو زندگی در مشارکت محصول او دیدگاه

 کنشگر اینکه برای. دارد کنش متقابل فرایند تحلیل به نیاز "خود" ماهیت درک پس شوند؛می ایجاد دارد، دیگران با طفولیت

 ایفای با کنشگر «مید» اعتقاد به. شود نزدیک خود به آنجا از و رفته بیرون خودش از که است ضروری شود خویشتن برای موضوعی

 هایبازی در گرفتن قرار خود از بیرون چنین یک هایمثال. گیردمی قرار خود از بیرون دیگران، از ایمجموعه یا دیگری نقش

 کردن خطاب یا شدن نزدیک موقعیت در را خود باید کند، می ایفا را مادر نقش کوچک دختر یک که وقتی. شود می دیده کودکانه

 تکوین در اساسی مرحله اولین کودکانه بازی  «مید» نظر از. بسازد موضوع ینوع خود از ترتیب بدین و دهد قرار بیرون از خویش به

 شود،می خوانده جمعیدسته بازیۀ مرحل ،«مید» نظریه با مطابق "خود" گیری شکل در مرحله دومین. است "خود" توسعه و

 یک اگر بنابراین کند؛می ایفاء را گروه یک  یافته سازمان نقش یا جمعی نقش یک کودک که است این جمعیدسته بازی ویژگی

 نخواهد موضوعی خویشتن از و داد نخواهد توسعه را "خود" یک باشد، نداشته را دیگران هاینقش ایفای شانس خردسال، طفل

 (.419-411 :4919،بلومر)ساخت

 بود معتقد کولی. دارد وجود ناپذیری گسست و ارگانیک پیوند دو آن بین و همزادندۀ پدید دو جامعه و "خود" کولی نظر از

 اندیشه که مفهومی سّد آن تا بود شده آن بر او آیند،می شمار به خود و شناسا ذهنِ سازنده اجزاء اجتماعی، جهان هایشناخته که

 نهجداگاۀ پدید دو بر افراد و «جامعه» که بود معتقد وی اساس این بر بردارد، میان از بود برکشیده اشجامعه و فرد میان دکارتی

 یک خودِ که کردمی استدالل چنین کولی. دهندمی نشان را واحدۀ پدید یک فردی و جمعی هایجنبه بلکه کنند، نمی داللت

 اشخاص با او و برخاست نشست رهگذر از شخص یک اجتماعی زندگی خاستگاه» یابدمی رشد دیگران با او تبادل رهگذر از شخص

می شکل دیالکتیکی ارتباط نوع یک رهگذر از بلکه شود،نمی اجتماعی وسپس فردی نخست "خود" کولی بنظر. «آیدمی پدید دیگر

 سخن جداگانه، خودهای از تواننمی روی هیچ به پس است؛ خودشۀ بار در دیگران افکار بازتاب خودش، از شخص یکۀ آگا. گیرد

 خود، انعکاسی خصلت ساختن روشن برای وی و است «آنها»و  «او» ،«من» همبسته ادراک حاصل ،"خود" واقع در و آورد؛ میان به

 :است شده ساخته اصلی عنصر سه از کولی سانآینه خود مفهوم. گویدمی «سانآینه خودِ»آن  به و کرده مقایسه آینه با را آن

 ما برای خود زا احساسی چه و سرانجام چیست ما ظاهرۀ بار در او داوری ،نماید، دوممی چگونه دیگری چشم به ما ظاهر نخست

 مبادله بر مبتنی اجتماعی فراگرد یک در «خود» کولی نظریه در که شودمی مالحظه پس. سرشکستگی یا غرور آید،می پدید

-بندیگروه آن تحلیل را به توجهش اجتماعی، زندگی کلیت بر کولی تأکید. شودمی منعکس شخصۀ آگا در و آیدمی پدید ارتباطی

-می اساسی عواملی اجتماعی، ساختمان در افراد ادغام و اشجامعه با انسان دادن پیوند در را آنها او که بود ساخته منعطف هائی

 بستگی و همکاری با که هائیگروه آن» از عبارتند که کندمی مطرح نخستین هایگروه عنوان تحت را هاگروه این کولی دانست،

 نقشی افراد هایآرمان و اجتماعی ماهیت درتشکیل که یابندمی نخستین گروه عنوان دلیل این و به «شوندمی مشخص رودررو

 که چندان است، مشترک کل یک در هافردیت آمیختگی در نوعی روانشناختی، نظر از نزدیک بستگی ی-نتیجه. دارند بنیادی

 ترینساده شاید. آیدیم در گروه فرد هر مقصود و زندگی بسان جهات بسیاری از کم دستۀ گرو منظورهای و مشترک زندگی

 نزدیک هایهمبستگی آنها در که هائیگروه مهمترین. است «ما» یک واقع در مکتب این بگوییم که است آن مکتب این توصیف

 هایمفهوم کولی، اندیشه در. باشندمی همسایگی و همبازی هایگروه خانواده، شوند، پرورده کامالً توانندمی نخستین گروهۀ ویژ

 به توانائی نخستین گروه. است انسانی عواطف و احساسات رشد بستر نخستین گروه. اندبافته هم در نخستین گروه و سان نهخودِآی

 اجتماعی زندگی آن بدون که دیگران هایواکنش به نسبت حساسیت ایجاد با و کندمی تقویت را "خود" گذاشتن دیگری جای

آید؛ می پدید انسانی ماهیت که است نخستین گروههای همین در کشد؛ ومی بیرون اشنانهبی خودۀ پیل از را فرد است، ناپذیر امکان

ۀ تبا به را آن انزوا و آورد دست به دیگران با همیاری طریق از جزء را ماهیت این تواندشخص نمی شود؛نمی زاده ماهیت این با انسان

 (.413-444 :4943 ،کوزر)کشاندمی

 افراد تجربیات رشد با همراه ذهن پویش این طی .یابدمی تکوین اجتماعی پویش در ،است اجتماعی پدیده ذهن کولی نظر از

 ذهن کولی نظر از. داندمی اعصاب سیستم کارکردی هایسیم از بیش چیزی را ذهن وی ترتیب بدین یابد می توسعه گشته تر غنی
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-غنی و یابدمی توسعه ،پذیرفته شکل افراد اجتماعی تجربیات روند رد که است ایپدیده بلکه نیست اندامی و زیستی ایپدیده صرفاً

 قادر که است شده بندی طبقه شکلی به ،آگاهی و تفکر نیروی توسط را زندگی تجربیات و هاصورت از است مخزنی ذهن .شودمی تر

 ناخود الیه درباره فروید نظریه با را «زندگی عجیب اشکال با انباشته مخزن» این توان می .است بشری اعمال و تحریکات کنترل به

-می روشنایی را ابهام پر و تاریک مخزن این کولی نظر به آنچه اما .اندمبهم و آگاه نا آنها دوی هر واقع در .نمود مقایسه(  Id) آگاه

 .استۀ آگا و تفکر قدرت ،بخشد

 :است وضعیت دو دارای ،است ذهن کانون و مرکز و شخصیت درونی سیمای کولی نظر از خود

 .است آن دهنده تشکیل فاعلی من ،«خود» ذهنی وضع -

 .است خود اجتماعی جنبه که مفعولی من یا برتر من یا «خود» عینی وضع -

 در که است خود از بخشی ذهن خود .کند می متجانس را شخص هرۀ آگا و است تحریک آگاهانه العملعکس ،ذهنی خود

 و دارد اجتماعی جنبه کامال عینی خود کهحالی در ،است مردم دیگر هایپاسخ در خویش «ایآینه خود» العمل عکس یافتن تالش

 :است اصلی عنصر سه بر متکی که «ایآینه خود»  یک :است اجتماعی اجبار به وابسته

 اشخاص سایر برای ما حضور تصور -

 ما حضور از آنها قضاوت تصور -

 .خرسندی یا فخر ،غرور نظیر «احساسی -خود» اقسام برخی -

 اجتماعی فرد هر که شود می سبب حضور درک همین و دارد حضور دیگری ذهن در انسانی هر کولی نظر به واقع در

 یا انعکاسی یا و دهد جهت و کند تعیین دیگران ذهن در حضور همین اساس بر را خود رفتار و کند احساس یا درک را خویشتن

 .اندمنعکس آن در دیگران که است ای آینه

 در وی،. کندمی تبیین کالن و خرد سطح عوامل از ترکیبی با را انسان کردار یا کنش گرایانه،تقلیل هایدیدگاه نقد با بوردیو

 اقتصادی سرمایه نوع دو مجموع)کلی  سرمایه میزان حسب بر هرکس که دارد اشاره تعامالتی هایحوزه یا ساختارها به کالن سطح

 دارایی کل مجموع در که فرهنگی و اقتصادی سرمایه مختلف انواع نسبی وزن برحسب)سرمایه  رساختا اساس بر و( فرهنگی و

 با کلی سرمایه لحاظ از که گیردمی جای کسانی جوار در و کندمی پیدا اجتماعی پایگاه و جایگاه و توزیع اجتماعی میدان در ،(دارد

. برخوردارند هماهنگی و همسو نسبتاً کنشی الگوی و وارهعادت از شترکم تعامالت و مشابه پایگاه دارای افراد. هستند مشابه او

. کندمی پیدا معنا اجتماعی میدان و فضا نوعی ذیل در که است رفتاری و خصلت مبین و است ارزیابی و ادراکات ماتریس وارهعادت

 نیز را جمعی و فردی هویت موضوع ای،طبقه و فردی وارهعادت به آن بندیتقسیم و تفکیک و واره عادت از بحث خالل در بوردیو،

-عادت و است ناپذیر جدایی فردی هویت و شخص بالفصل ادراکات و ارگانیک فردیت از فردی، وارهعادت. است داده قرار توجه مورد

 گیرد،می نشأت تعامالتی هایومیدان ساختارها در اجتماعی عامالن جایگاه و اقتصادی -اجتماعی موقعیت از که ایطبقه واره

 ایگونه به مختلف طبقات و گروهها به متعلق افراد زندگی سبک در ای،طبقه وارهعادت. آوردمی پدید را مشترک جمعی هایهویت

ۀ ازعبدال نقلبه ،4344بوردیو،)بخشد می جهت را آنها سیاسی هاینگرش و شناختیزیبایی سالیق تا غذایی سائقه از که یابدمی نمود

 (.1: 4944رزاده،قاد و

 خودستایی در آیینه روان شناسی

. شود که عبارتند از خود دوستی و دگر دوستیبراساس نظریه فروید در تکوین و تکامل جنسی در افراد دو مرحله ایجاد می

اگر در  "ثبیتت "شود که این مرحله یعنیایجاد می "تثبیت"این تمایالت اگر در حین سیر و گردش خود دچار موانعی شوند مرحله 

-شود به این صورت که خود را فردی نمونه و کامل میمرحله خود دوستی ایجاد شود شخص دچار نارسیسم و یا خود شیفتگی می

نارسی جوان زیبایی »: خوانیمدر وجه تسمیه نارسیسم در کتاب فرهنگ اساطیر یونان و رم می( 13-62: 4942فروید، : ک.ر)پندارد 
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در موقع تولد او پدر و مادرش . باشدمی  Liriopeو الهه ای به نام  Cephiseشمرد او پسر خدای و ناچیز می بود که عشق را حقیر

چون نارسیس به . دهد که کودک عمر زیادی خواهد کرد اگر به خود نظر نکندشوند و او پاسخ میآینده وی را از تیرزیاس جویا می

داد سرانجام یکی از عشاقش که نشان نمیۀ وی توجۀ ها قرار گرفت منتان و الههسن بلوغ رسید مورد توجه جمع زیادی از دختر

رود و عکس خود را خواهد آبی بنوشد سر چشمه میخواهد پس از مدتی نارسیس که میناتوان شده بود تنبیه او را از خدایان می

 (611-613: 4962گریمال، : ک.ر)« .میردشود وپس از خم شدن روی تصویر خود میمی بیند، عاشق خود می

از آن جا که در تعیین سبک شعری شاعر یکی از عوامل تعیین کننده، طبیعت و ویژگی های شاعر است بنابر این باید شعر و 

ادبیات را از نظر روان شناسی بررسی کنند چون مانند سایر هنرها، نمودی نفسانی است از این جهت که شعر و ادب تخیل ابداعی و 

باشند پس به این رود این امور همه از مقوله نفسانیات میست که موجد و محرک آن الهام هنری و جذبه ذوقی به شمار میترکیبی ا

های روان باشند پس توجه به ارزششناسی میاعتبار شعر و ادب جز نمود نفسانی چیزی نیست و از طرفی این امور از مقوله روان

ر و محرک اندیشه او چه توان دریافت که عواطف و احساسات شاعر مهم است زیرا در شعر  میشناسی شاعر در فهم اثار ادبی بسیا

. شناسی قابل بررسی می باشدشود، از دیدگاه روانهایی که در شعر شاعران دیده میبنابراین بسیاری از خودستایی .بوده است

خودشیفتگی و خودپسندی را ۀ گا»کند که خاطر نشان می "انسان برای خویشتن"فروم در کتاب ( 42-44: 4914کوب، زرین:ک.ر»

برند که این دو نه تنها مترادف نیستند بلکه نقطه مقابل هم هستند چرا که خودپسند خود را کم دوست دارد به جای هم به کار می

 (.441-446: 4961فروم، ) «.نه زیاد، او توانایی عشق ورزیدن به دیگران را ندارد و فاقد توانایی عشق به خود است

 این در که شاعرانی دیوان آن را تداول و است، آذربایجانی سبک مختصات از یکی مفاخره که داشت نظر در باید را نکته این

 لحن. دارد وجود مختلف علوم به اشاره و فاضل نمایی فکر، نظر آذربایجانی سبک شعر دید در توانمی وضوح به کرده اند، ظهور عهد

 دیگر شاعران اند،داده سخن داد خود ستایش در معموالً مکتب این شاعران و است شده به مفاخره تبدیل دوره این رشع در حماسی

 ( 493: 4944 شمیسا،)کنند می هجو و ندارند قبول را 

 خودستایی در آینه شعر و ادبیات

 نامه لغت) «آن جز و نسب و در حسب بتمناق و بزرگی اظهار و بالیدن یکدیگر بر و نازش» از است عبارت لغت در مفاخره

 اشعاری به» اصطالح در و( واژه ذیل االرب،ۀ منت)  نازیدن دیگر هم بر فخر و در نمودن برابری و کردن نبرد و (واژه ذیل دهخدا،

 عزت و طبع علوّ حیث فاضله از ملکات و حمیده اخالق به تخلق و دانی سخن و کمال و فضل مراتب در شاعر شود کهمی اطالق

 سروده خویش کمال و نسب و شرف در خالصه طور به و و خانوادگی قومی افتخارات احیاناً و آن امثال و سخاوت و شجاعت و نفس

 (.234 :4964 موتمن،) «.است

 غریزیۀ خودخوا و ذات حب. کرد متأثر فارسی را شعر عربی، شعر نفوذ زیر آغاز از که است ایعمده موضوعات از موضوع این

 اگر باور»( 439: 4911 سعدی،) «.جمال به فرزند و نماید کمال به خود عقل» خواهد هرکس می و هست هاانسان همه وجود رد

-جلوه مختلف افراد در باطنی میل این که باید بپذیریم ناگزیر غریزی است امری بشر درۀ نخوا خویشت و ذات حبّ که باشیم داشته

 تا هنر ۀعرض و خودستایی ترتیب بدین و یکند م ابراز را آن بیان و نطق راه از جمله از قی خاصطری به هرکس و دارد گوناگون هایی

 فرزام) «.شریکند آن در دنیادار و زاهد و و عامی عارف غنی، و فقیر و طبیعی است امری نکشد گوییگزافه و افراط به که جا آن

 ( 914: 4934پور،

 هنرمند اثر» که جا آن از. هاست سخنوری آن قدرت و شعر به بالش و نازش نوع از تر بیش شعرا دواوین در موجود مفاخرات

 شکلی آن به که است شاعر درونی افکار و باطن گاه تجلی نیز شعر ،(914:4934کوب، زرین) «.اوست وجود جوهر و روح ۀخالص

 از و یافته احاطه زمین و ها برآسمان خود علم و لعق و فکر با پنداردمی شاعر خیال ۀدایر وسعت در. است داده و تخیلی آمیز اغراق

 و بها از و سنجندمی را خویش سخن ارج و اوج که گاهآن فارسی شاعران» .شناسد می دیگران از برتر را خود عقل و فکر حیث این

: از نقل 4964 تجلیل،) «.کنندتصویر می را خود شعر آرمانی مسیر و سیر خط نوعی به رانندمی سخن خویش زبان اندیشه و ارج

 (444 ،1 ج کرمانی،
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 خودستایی در شعر ناصرخسرو

ممدوح  خوکان پای به را ارزشمندش دّرِ که بیندمی آن از ترمنیع را خویش طبع خسرو چنانچه پیشتر اشاره شد، ناصر 

برهان برای اهل خراسان و مخالفان انگارد و سخن خویش را نغز و زیبا و حجت و می توانا ایآفریننده شعر، در را خود او. بریزد

 . فکری خویش می داند

 را دری لفظ در قیمتی مرین  نریزم  خوکان پای در که آنم من

 گزاره را منطق اوست لفظ که  زیبا   و نغز گزارد حجت سخن   

. کند می ممتاز دیگران از را او که دارد فردی منحصربه های ویژگی پارسی، شاعران و ادیبان و دانشمندان میان در ناصرخسرو

 و گذرانی خوش به را خویش ایام و سروده می شعر آنان مدح در و داشته اشتغال دبیری شغل به شاهان، دربار در روزگاری خود که او

 کسانی و گیرد می پیش در را جدیدی راه و گریزد می دربار از و شود می دگرگون فکری، های چالش سبب به گذرانده، می گساری باده

 .نکوهد می اند، کرده می غزنوی محمود سلطان نامۀ ستایش را خود شعر ابوذر و عمار زهد با که را

 اعتقاد و مذهب سرانجام و گیرد می پیش در را دراز سفری راه برگزیدن، اختیار به و یافتن برای و دگرگونی این پی در وی

 دیگر حال این در او. گردد بازمی خراسان زادگاهش به اینها از سپ و کند می پیشه زندگی در نو روشی و دهد می تغییر را خویش

 زیستن برای دیگر روشی و آیین مبلّغ بلکه برد؛ سر خوشی به را روزگار و برد سر به وزیران و شاهان مجالس در که نیست دبیری

 او و ایستند می وی برابر در و دارند نمی روا را آن تبلیغ و شمارند می ناپسند را ناصرخسرو تازۀ پیام خراسان، عالمان و حاکمان. است

 تبلیغ را اش برگزیده آیین و مذهب شعر، سرودن و کتاب نگارش با و نشیند نمی بیکار وی اما رانند؛ می خراسان از دور سرزمینی به را

 .شناساند می همگان به و کند می

 خویشان، و زادگاه از دوری سختی تحمل و آن سر رب استقامت و نو آیین و مذهب برگزیدن و ها دگرگونی و تحوالت این

 دربارۀ ناصرخسرو که فراوانی منثور آثار کنار در امر این. کند می متمایز دیگر شاعران و ادیبان از بسیاری از را ناصرخسرو شخصیت

 دشوار را او از گفتن نسخ شود، می یافت شاعران دیگر با او شعری مضامین در که تفاوتی همچنین و نگاشته اش برگزیده مذهب

 سعد مسعود و عنصرى رودکى، مانند بزرگى شاعران که سبکى است، شده سروده خراسانى سبک در ناصرخسرو شعرهاى .گرداند می

 آن از بیش او که چرا ندارد، را سلمان سعد مسعود و عنصرى شعر انسجام و روانى او شعر البته،. اند سروده شعر شیوه آن به سلمان

 بدانیم اندیشمندى نخستین بتوانیم را او شاید. است ریخته شعر چهارچوب در را خود باورهاى که است اندیشمندى باشد، رشاع که

 .است کرده بیان شعر زبان به را خود سیاسى و اجتماعى دینى، باورهاى که

 چیزى زندگى هاى دلبستگى و معشوق وصف دیگران، ستایش از فاطمى هاى خلیفه و دین بزرگان ستایش سواى او دیوان در

 از خود زمان هاى دانش نیز گاهى. است روشنگرى و اندرز و پند هست چه هر. است اندک بسیار نیز طبیعت وصف حتى و بینیم نمى

 وادارد کردن فکر به را خواننده راه این از تا دهد مى جاى خود هاى قصیده در را آفرینش هاى شگفتى و اخترشناسى پزشکى، فلسفه،

 روزگار سرایان غزل از بارها او. است گریزان غزل از و گفته قصیده قالب در را خود شعرهاى ناصرخسرو .کند اثبات را خود باورهاى و

 با را عشق و دل که جا آن و شود مى تهى درون از عشق عرفانى مفهوم که زمانى در بود باور این بر که چرا است، کرده انتقاد خود

 :کند تحمل را دورى سختى و رنج عاشق که است آن جاى چه کنند، مى معامله زر و سیم

 زوال نارد را مبهم و مشکل  عاقالن دل ز من سخن جز

 وصال شوق نه و هجران غم نه  چنین را دلم ست نکرده خیره

 غزال در دلم به نگیرد راه  غزل در دلم به نگیرد نظم

 گالش شکار شیر، بود  زشت هوا نیابد صید منى چو از

 مجال گردش، به نیز مرا نیست  مقر در، دلم به را هوا نیست

 بیهوده نیز را دلبران و معشوقان براى سرایى غزل داند، مى نادرست را روایان فرمان و امیران ستایش که اندازه همان به او

 چنین که روست این از. وادارد ردنک فکر به را شنونده که پسندد مى را شعرى و است خردورزى ى شیفته او گمان  بى. داند مى

 :گوید مى
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 را خنیاگرى بگرفت نیز یکى  گرفتى پیشه تو را شاعرى اگر

 را جرى زبان ببرى گر سزد  نشیند مطرب که جا آن برپایى تو

 را عنبرى زلفک و مه چون رخ  الله و شمشاد به گویى چند صفت

 را گوهرى بد و هلج مر ست مایه که  را آن مدحت کنى گوهر به و علم به

 را کافرى مر سرمایه دروغست  را طمع دروغى آرى اندر نظم به

 را عنصرى مر محمود مدح کند  بوذر و عمار زهد با ست پسنده

 را درى لفظ در قیمتى این مر  نریزم خوکان پاى در که آنم من

 ى همه نام اى قصیده در او. است سروده نکو عرهایىش راه این در و داند مى امامان و پیامبران خداوند، ى ویژه را ستایش او

 عشق از دیگر اى قصیده در. گوید مى سخن ستمگر روایان فرمان به آنان رویارویى از و آورد مى است، آمده قرآن در که را پیامبرانى

 :گوید مى چنین اسالم پیامبر و قرآن به خود

 دمحم گزین ازیرا بود همین  محمد دین و قرآنست گزینم

 محمد یقین چون شود یقینم  بورزم را دوان هر من که یقینم

 محمد دین چیست؟ حصین حصار  نعیم دلیل و بهشت کلید

. آید مى شمار به او هاى ضعف نقطه از که دارد فاطمى، ى خلیفه باهلل، المستنصر ستایش در شعرهایى ناصرخسرو همه این با

 :گوید مى و کند مى معرفى پیامبر جانشین را او ناصرخسرو

 کجایید جمله شما گفت او که قول زین  علم او از فرزندش به است رسول میراث

 ضعفایید و خردان بى شما امروز  حکیمان خداوند است، رسول فرزند

 به رساندن یارى و کارى ستم از و خواند فرامى خردورزى به را مردم خود شعرهاى در ناصرخسرو که آن سخن کوتاه

 آدمى راه چراغ و آگاهى و دانش ى سرچشمه که بپیمایند را او بیت اهل و پیامبر راه خواهد مى مردم از او. دارد مى باز ستمکاران

 در که است هایى آدم ى نمونه او. است چشیده جان به را فراوانى هاى سختى راه این در و داشته مى بر گام راه این در خود او. هستند

  .باشند رهنمون درست راه به نیز را مردمان کوشند مى و هراسند نمى ها سختى از خود باورهاى راه

 زمره در ناصرخسرو دانیمکه می همانگونه. است خویشتن اندازه از بیش داشتن دوست عصبانیت، و خشم عوامل از یکی

 مربوط عقاید وی به چه آن هر  خویش و خرد به مباهات و فخر به بیشتر بود مدح و ستایش امیران را ناپسند می شمرد و شاعرانی

 با متعارف حد از بیش که کس آن هر دارد،می بسیار دوست را خود شود،می خشمگین زیاد که کسی. است پرداخته شده،می

 اندیشدمی چون گویدمی خود از او. دارد خود ابراز در سعی و گویدمی خود از قطعاً بسیار برد،می سر به صلح در خویش خویشتن

 انسانیت عالم ای درفاجعه نشود شناخته او اگر که اندیشدمی .بشناساند را خود باید پس اند،نشناخته باید که آنگونه او را دیگران که

 پایمال را او منیت ای،ذره تا دهدمی اجازه به خود کسی که زمانی پس. برتابد را ایواقعه چنین وقوع تواندنمی او و دهد،می رخ

 طرف حال میدهد؛ قرار شتم و ضرب مورد را او رکیک الفاظی با بحبوبه تازد و در اینمی سویش به بدگویی و هجو حسال با کند،

. دارد نفس پایینی به اعتماد معموالً انسانی چنین... عامی یا باشد پادشاه دوست، یا باشد پدر: باشد که میخواهد هرکسی او مقابل

-می تلنگری با که دلی شکستن از بوده است، او محافظ سپری مانند متمادی سالیان که ست،ا کاذب اعتمادی باشد، داشته هم اگر

 و خود کرد،نمی اظهار را رنجی زود این چه اگر بود؛ زودرنج شاعری ناصرخسرو، .میسازد دارخدشه را آن اشارهای که قلبی و شکند،

جسته شاعر بود و از ابزار مفاخره بهره می نیز او که گفت باید اما انمند؛تو و مقتدر است انسانی گویا که کردمی وانمود ایگونه به را

 .است

 شعر و شخصیت ناصرخسرو

 سال القعدهذی در ”حجت“ به متخلص و ملقب و ابومعین کنیه با المروزی، البلخی القبادیانی حارث خسرو بن ناصر بن حکیم

 در او که دهد می نشان مطلب این و خواند می مروزی قبادیانی رنامهسف در را خود ناصرخسرو. است شده متولد قمری هجری 934

 عنوان به المستنصرباهلل فاطمیۀ خلیف طرف از که نامد می ”حجت“ را خود جهت آن از او. است بوده ساکن مرو در و متولد قبادیان
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 محتشمیۀ خانواد از ناصرخسرو ظاهراً .بود هشد مامور ماوراءالنهر و ایران در دعوت و نشر برای و شده انتخاب خراسان منطقه حجت

 و داشته راه امراء و سالطین دربار در جوانی در که شود می معلوم او اشعار از و اند بوده مشغول دیوانی شغل و دولتی امور به که است

 را او وقت پادشاه و بود یافته راه مسعود پسرش و غزنوی محمود سلطان مجلس در سالگی 26 از گفته سفرنامه در او خود چنانچه

 از تبعید از قبل تا و بوده جالل و جاه و عزت دارای و مرفه جوانی در او که است مسلم آنچه مجموع در .است نامیده خطیر  خواجه

 .است داشته ملک و خان و باغ و بوده ثروت و مکنت دارای وطن

شعر برای وی وسیله . مام عیار سبک خراسانی دانستتوان آن را نمونه کامل و تشیوه سخن ناصرخسرو خاص اوست اما می

بوده است نه هدف و از آن جا که تأثیر شعر در طبع مردمان از خطابه بیشتر است، ناصر از شعر برای اشاعه افکار خود استفاده کرده 

عر و زندگی ناصرخسرو به ناصرخسرو به واقع شاعری یگانه است، هم از لحاظ طرز فکر و هم از نظر شیوه شاعری؛ فکر و ش». است

توان گفت شعر ناصر خسرو از نظر محتوا و می.. .هم پیوته و همانند است؛ کرداری داشته مطابق اعتقاد و شعری نمودار هر دو

 (. 11: 4916یوسفی، )« صورت، واژگان و آهنگ و اوج و فرود و شتاب و درنگ، همان ساخت اندیشه اوست در قالب وزن و کلمات

. کند می ممتاز دیگران از را او که دارد فردی منحصربه های ویژگی پارسی، شاعران و ادیبان و دانشمندان میان در ناصرخسرو

 و گذرانی خوش به را خویش ایام و سروده می شعر آنان مدح در و داشته اشتغال دبیری شغل به شاهان، دربار در روزگاری خود که او

 کسانی و گیرد می پیش در را جدیدی راه و گریزد می دربار از و شود می دگرگون فکری، های چالش سبب به گذرانده، می گساری باده

 .نکوهد می اند، کرده می غزنوی محمود سلطان نامۀ ستایش را خود شعر ابوذر و عمار زهد با که را

 اعتقاد و مذهب سرانجام و ردگی می پیش در را دراز سفری راه برگزیدن، اختیار به و یافتن برای و دگرگونی این پی در وی

 دیگر حال این در او. گردد بازمی خراسان زادگاهش به اینها از پس و کند می پیشه زندگی در نو روشی و دهد می تغییر را خویش

 زیستن برای دیگر روشی و آیین مبلّغ بلکه برد؛ سر خوشی به را روزگار و برد سر به وزیران و شاهان مجالس در که نیست دبیری

 او و ایستند می وی برابر در و دارند نمی روا را آن تبلیغ و شمارند می ناپسند را ناصرخسرو تازۀ پیام خراسان، عالمان و حاکمان. است

 تبلیغ را اش برگزیده آیین و مذهب شعر، سرودن و کتاب نگارش با و نشیند نمی بیکار وی اما رانند؛ می خراسان از دور سرزمینی به را

 .شناساند می همگان به و کند می

 خویشان، و زادگاه از دوری سختی تحمل و آن سر بر استقامت و نو آیین و مذهب برگزیدن و ها دگرگونی و تحوالت این

 دربارۀ ناصرخسرو که فراوانی منثور آثار کنار در امر این. کند می متمایز دیگر شاعران و ادیبان از بسیاری از را ناصرخسرو شخصیت

 دشوار را او از گفتن سخن شود، می یافت شاعران دیگر با او شعری مضامین در که تفاوتی همچنین و نگاشته اش زیدهبرگ مذهب

 .گرداند می

کرانه عالم موضوع خودستایی در شعر ناصرخسرو موضوعی است درازدامن؛ او سوار بر مرکب راهوار سخن بر پهنای بی

شک حاصل تحقیر و آزاری این مایه غرور و خودستایی ناصرخسرو بی». نگردن میپوید و به خویش به دیده تحسیخودستایی می

-زرین)« اندتوز کردهاند و او را نسبت به جامعه، خشمگین و در حق اولیای وقت کینهاست که دشمنان بدخواه در حق او روا دانسته

 (.13: 4914کوب، 

-و بسامد خودستایی در شعر دو شاعر را در بخش بعد از نظر میشود در پایان این بخش به شعری از ناصرخسرو بسنده می

 نظریه آینه سان کولی در این بیت ناصر خسرو به وضوح بیان شده است؛. گذرانیم

 ور تو نکوئی نکوست صورت و سانم ام من، اگر تو زشتی زشتم آینه

 بسامد خودستایی در شعر ناصر خسرو

ظ دارا بودن بسامد خودستایی در آثار شاعر مورد نظر دشوار نموده است؛ این عوامل عواملی چند کار بررسی اشعار را از لحا

ایهام و کنایه و اصطالحات -4مستور بودن مفاهیم در ابیات-9محدودیت زمانی محقق-2تعداد باالی ابیات دو شاعر-4: عبارتند از

و بررسی دیوان اشعار این شاعر فرزانه حاصل شد در جداول و ها از مطالعه اما آنچه ورای این محدویت.. .دشوار در برخی از ابیات و

 .نمودارهای زیر منعکس گردیده است
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 تعداد اشعار مورد بررسی از لحاظ بسامد خودستایی -4 جدول

تعداد قصاید مورد 

 بررسی

تعداد 

 ابیات

تعداد ابیات که شامل مفهوم خودستایی 

 هستند

244 411

16 

132 

 .دهدنمودار زیر وضعیت خودستایی را نسبت به ابیات مورد بررسی نشان می

 

 

تری تقسیم نمود، نمودار زیر بسامد ابعاد خودستایی را در شعر وی توان به ابعاد جزییخودستایی را در شعر ناصرخسرو می

 .دهدنشان می

 

 های خودستایی در شعر ناصرخسرونمونه

792 

10706 

0 

5000 

10000 

15000 

 ناصر خسرو

7% 

93% 

 نمودار درصدی بسامد خودستایی در اشعار ناصرخسرو
 

0 

100 

200 

300 

400 

96 

44 47 32 

323 

141 

53 
27 

 ناصر خسرو
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 کمال شعر و سخنوری

های ظریفی دارند و از این میانه شاعر مورد بحث ما در جای جای دیوان اشعار عران در تکریم شعر خویش مبالغههمه شا

 .گرددشواهدی از شعر این شاعر در ادامه بررسی می. استخویش در واالیی و ارزشمندی سخن و شعر خویش داد سخن داده 

 خ پرستاره فزون است اثر مرازین چر منگر بدین ضعیف تنم زانکه در سخن ب13 9:  ق

 هاش سوی مردم واال، واالست که سخن سخن خوب ز حجت شنو ار واالئی ب44 10:  ق

 سخن حجت با قوت و تازه و برناست گر سخنهای کسائی شده پیرند و ضعیف ب45 10:  ق

 تر از زر عیار است زیرا سخنش پاک کم بیش نباشد سخن حجت هرگز ب45 13:  ق

 زانکه خرد با سخنش آشناست بر سخن حجت مگزین سخن ب65 13:  ق

 چشم خرد را سخنش توتیاست گفته او بر تن حکمت سراست ب66 13:  ق

 گر سخن شهره کسائی کساست های او دیبه رومی است سخن ب67 13:  ق

ش را توتیای چشم خرد تر، سخن خوب خود را درخور مردم واال و نیز سخنناصر خسرو شعر خود را از چرخ پرستاره فزون

 .داندمی

-42-41-94-91-93-94-92-91-23-24-21-23-21-43-44-41-42-1-6-3-4-9-2-4. ک.ر: برای نمونه های بیشتر

49-43-31-32-34-36-33-61-62-63-66-64-11-19-14-13-16-13-41-39-34-33-36-31-34-414-414-13- 

416-411-414-444-443-446-421-424-422-429- 423-421- 424- 494- 491-494- 493- 441- 444- 449 -

444- 443- 431 -434- 432- 439 -436- 434- 433- 469- 466- 461- 463 -411 -414 -412- 419 -414- 413- 

416- 411 414 -413 -441- 444 -443 -446- 441-444- 434-432-433- 436- 431- 433-211-212-211-214 

244-243-241-222-226-221-224-223- 292-299- 294 -293 -296-291- 241-244 -243 -231 234- 232 -239 

المعانی این شیوه انتخاب شده اعداد باال بیانگر قصاید در دیوان ناصرخسرو است به دلیل تعدد و ابیات موقوف) 219- 236 -234-

 (است

 بیزاری از جامعه

گریزی اشاره توان به بیزاری شاعر از جامعه یا به تعبیری جامعهاز دیگر نمودهای خودستایی در اشعار شاعر مورد بررسی، می

 .هایی از بیزاری شاعر مورد بحث در ادامه آمده استنمونه. ناصرخسرو به واسطه عقاید مذهبی طریق انزوا پیشه کرد. نمود

:  ق

 چگونه است از این ناکسان احترازش به حجت نگه کن که در دین و دنیا ب31 423

:  ق

 چون خروسان بر زدن دعوی کنند اینها ولیک ب10 446

وقت حجت پر کنیده ماکیانند، ای 

 رسول

:  ق

 همچنان کاندر بیابان نردبانند، ای رسول حاصلی این امامان سوی اهل حکمت از بی ب31 446

:  ق

 اندیشه ندیم دل بسستم از صحبت خلق دل گسستم ب1 461

:  ق

 یخته حلقشان به شستمآو پرست را بین این امت بت ب14 461

:  ق

 بر خوگ رمه مکن شبانی ای مسکین حجت خراسان ب51 233
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 .ناصرخسرو از صحبت خلق دل گسسته است و ندیم اندیشه گشته است تا بیهوده شبان رمه خوکها نگردد

-413-461-466-433-446-423- 422-443-411- 414- 41-11-94 -96- 24-41- 3-4- 9. ک.ر: های بیشتربرای نمونه

223-296-293-241-244-244-234-233. 

 جایگاه واال

از دیگر مصادیق خودستایی که در شعر اکثر شاعران و این شاعر مورد بحث موجود است، اذعان به مقام منیع و رفیع 

بر این رتبه عالی  شکی نیست که ناصرخسرو رتبه واالیی در میان شاعران و اقران دارد و خود نیز. اجتماعی و واالتر از دیگران است

چنانچه . خویش واقف بودد، ولی در اشعار خویش نیز مؤکداً بر این جایگاه واال اشاراتی نموده که تا حدی خالی از اغراق نیست

 .اندنمونه های زیر در همین مورد انتخاب شده. داندناصرخسرو مقر خود را از منظر فضل و دانش به مثابه مقر ماه در مدار چرخ می

 جز بر مقر ماه نبودی مقر مرا گر بر قیاس فضل بگشتی مدار چرخ ب5 9 : ق

 ها سزای سوختن گشتند بد گوهر مغیالن ازیرا ما خداوند درختانیم و سوی ما ب38 3:  ق

 هر که با حجت اندر این غارند اهل غار پیمبرند همه ب55 12:  ق

 یب پیغمبر سبحانمحجت نا حجتم روشن از آن است که من بر خلق ب48 433:  ق

 منگر به حدیث نرم و پستم بر چرخ رسید بانگ و نامم ب13 461:  ق

 بر سفها حجت مستنصری مر عقال را به خراسان منم ب37 221:  ق

 مر عقال را که قبله عقالئی پند ده ای حجت زمین خراسان ب52 291:  ق

هر . پندارد که سزاوار سوختنندمی« بدگوهر مغیالن»ۀ ل گرودر مقاب« خداوند درختان»در ابیات مذکور ناصرخسرو خود را 

داند که برای سفها به عنوان حجت کسی که همراه وی باشد مانند اهل غار پیامبر عزیز و گرامی است و وی خود را نایب پیامبر می

 . مستنصر مبعوث گردیده است

 243-291-221-222-431-461-461-433-449-34-36-34-41-12-33-42-94-23-3-4-9. ک.ر: های بیشتربرای نمونه

 رشک و حسد

حسادت ۀ گا. اندحسادت ناشی از خودبزرگ بینی است و شاعرانی نظیر ناصرخسرو حسادت خود را در شعر خویش بروز داده

ت و نیز در لفافه به طوری که شاعر خود را محسود حاسدان قلمداد نموده اسۀ به صورت واضح و مشخص بیان شده است و گا

 دشمنی و حسادت دیگران نسبت به خود را در شعر بیان نموده است

حسد جای خود را به کین و دشمنی داده است؛ چرا که . ای دیگر جلوه نموده استرشک و حسد در شعر ناصرخسرو به گونه

ن و نفرین خود قرار داده ناصر شاعری مکتبی است و از آنجایی که مبلغ دین و مذهب است، دشمنان اسالم و پیامبر را مورد لع

 . است

 مهین شخص آن دشمن خاندان را های آن خوان ازین کرد دور از خورش ب27 2:  ق

 چو ناصر به دشمن بده خان و مان را اگر دوستی خاندان بایدت هم ب29 2:  ق

 از مادر اگر هرگز نایند روااند اینها که همی دشمن اوالد رسولند ب37 34:  ق

 نیست سزاوار گاو نرگس و شمشاد عر دریغ آیدم ز دشمن ایشانش ب27 66:  ق

 حقا که دشمنان ابوبکر و عمرند وین سنیان که سیرتشان بغض حیدر است ب42 64:  ق

 پیش از آن کان بدنیت بر قهر تو مبدا کند تو به قهر دشمنان بهتر که خود مبدا کنی ب7 13:  ق

 که پر ژاژ باشد همیشه تغارش منمترس از محاالت و دشنام دش ب68 492:  ق

بر تو ای خیرالبشر پس بی گمانند، ای  گمان چون بر وصی و اوالد او دشمن شدند بی ب9 446:  ق



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

871 
 

 رسول

 چونکه چنین دشمنان شدند سگانم؟ گر طمعی نیستم به خون و به مردار ب9 466:  ق

 نوننیاید کم حسود و دشمن اک ی آل پیمبر مرا بر دوستی ب32 444:  ق

 چون دشمن او به خان و مانی من همچو نبی به غارم و تو ب44 233:  ق

-222-433-444-414-411-466-434-446-492-14-13-11-64-66- 69- 34- 94- 2- 4. ک.ر: های بیشتربرای نمونه

296-291-293-233 

 تبعیدی یمگان 

نشر عقاید باطنیان پرداخت و به همین سبب  ناصرخسرو پس از برگشتن از مصر و اخذ منصب حجت از خلفای فاطمی به

در شعر ناصرخسرو از یمگان بسیار یاد شده است هم به . مورد بی مهری و کین سنی مذهبان قرار گرفت و به یمگان تبعید شد

 . خوبی و هم به بدی

 چون و از بهر چه؟ زیرا که به زندانم پانزده سال برآمد که به یمگانم ب1 433: ق

 ورچه به یمگان ز شر دیو نهانم یکل من دان علم فریشتگان راه ب30 466:ق

 ازینم مانده بر زانو زنخدان به یمگان من غریب و خوار و تنها ب54 413: ق

 وزینم من به یمگان مانده مسجون ازیرا تو به بلخ چون بهشتی ب37 444: ق

 زین بفزوده است مرا برتری گرچه به یمگان شده متواریم ب40 221: ق

 هیچ گنه شده به زنهاری بی من گشته هزیمتی به یمگان در ب41 236: ق

 .گرچه ناصرخسرو مسجون دره یمگان است اما این فرصتی است تا با نوشتن کتب منظوم و منثور برتری خویش را بیفزاید

-466-464-433-436-434-439 -449-443 -39-12 - 33-34-32- 42-94-24-44- 43-4. ک.ر: های بیشتربرای نمونه 

461-464-414-419-413-444-442-432-211-221-224-221-224-299-296-241-244-234-236 

 دانش و خردورزی

فضل و دانش در شعر اکثر شاعران ستوده شده است؛ ستایش خرد و دانش به نوعی ستایش خردمند است و شاعر که خود را 

بسامد ستایش خرد و دانش در شعر ناصر خسرو از سایر . بر خودستایی دارد گونه اشعار تالشی ناآگاهانهداند در اینخردمند می

 .دهدنمونه های زیر نظرات وی را نشان می. موارد مورد بررسی فراتر است

 کرد به حکمت چنین مشار مرا روم عقل بود تا به جهان پیش 41 3:  ق

 «ارعن»تا مرد خرد نگویدت  جان را به خرد نکو چو دیبا کن 6 4:  ق

 ای خواجه از این خورنده اژدرها؟ گر با خردی چرا نپرهیزی 36 4:  ق

 مفزای طول پیرهن و پهنا بفزای قامت خرد و حکمت 11 44:  ق

 حکمت حجت بخار و دود شخار است ناصبی شوم را به مغز سر اندر 44 21:  ق

 ضربت و تیغ و سپر و حربت است حجت و برهانش و سؤال و جواب 16 94:  ق

 حکما بر لب این آب مبارک شجرند حکمت آبی است کجا مرده بدو زنده شود 24 36:  ق

 بار به گفتار آی و بار خویش می درختت گر ز حکمت بار دارد 16 39:  ق

 ای فایدهمردمی و مفخر مفخر ای صورت علم و تن فضل و دل حکمت 126 414:  ق

 بمانی جاودان اندر بهشت خلد رضوانش ل یزدانبه حکمت کوش تا باشد که باشی بلب 26 429:  ق

 زیرا که ترجمان طواسینم بازی است پیش حکمت یونانم 38 439:  ق
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 تا من مرد خردمند به یمگانم کان علم و خردو حکمت یمگان است 7 433:  ق

 حکمت همی مرتب و دیوان کنم این فخر بس مرا که به هر دو زبان 51 414:  ق

 بهتر و خوشتر بسی ز مال و ز کاله حجت بخوان که حکمت حجت حکمت 30 242:  ق

 که جان و دل به دین مرهون کنیۀ گر همی خوا شعر حجت را بخوان و سوی دانش راه جوی 37 229:  ق

 هرگز ندهد پیام درگاهی حکمت بشنو ز حجت ایراک او 22 294:  ق

 ببینی شهریاریمرا بین تا  مرا شهری است این دل پر ز حکمت 43 242:  ق

 جز به یمگان علم و حکمت را قرار،ای ناصبی دانم که نیست تا قرار من به یمگان است می 38 234:  ق

-36-39-41-16-11-61-36-32-94-99-24-21-23-44-43-44-49-41-3-4-1-6-3-4-2. ک.ر: های بیشتربرای نمونه

31-34 -33-414 -411- 413-422- 429-491- 492-491-446-434-432-439-431-434-433-464-464-461-463-411-

414-416-411-414-441-441-444-431-432-439-433-436-212-213-213242 244 244 224 222 229 226 223 

291 294 292 293 296 294 244 242 243 234  

 گالیه از روزگار

تواند مصداقی بر این مورد نیز می. شاره نمودتوان به گالیه از روزگار ااز دیگر بسامدهای پرکاربرد در شعر شاعران می

داند و روزگار را که در حق وی خودستایی باشد، چرا که شاعر خود را در دستیابی به خوشی و کامرانی مستحق تر از دیگران می

 .در این مورد نیز ناصر خسرو در موارد متعدد به نکوهش روزگار پرداخته است. کندنامرادی دارد نکوهش می

 گوئی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا ب1 9  :ق

 موی من مانند روز و روی تو مانند شب گشت بر من روز و شب چندانکه گشت از گشت او ب2 44:  ق

 چگونه است از این ناکسان احترازش به حجت نگه کن که در دین و دنیا ب31 423:  ق

 وقت حجت پر کنیده ماکیانند، ای رسول زدن دعوی کنند اینها ولیکچون خروسان بر  ب10 446:  ق

 همچنان کاندر بیابان نردبانند، ای رسول حاصلی این امامان سوی اهل حکمت از بی ب31 446:  ق

 چون و از بهر چه؟ زیرا که به زندانم پانزده سال برآمد که به یمگانم ب1 433:  ق

 تا من مرد خردمند به یمگانم یمگان استکان علم و خردو حکمت  ب7 433:  ق

 ورچه به یمگان ز شر دیو نهانم هیکل من دان علم فریشتگان را ب30 466:  ق

 اندیشه ندیم دل بسستم از صحبت خلق دل گسستم ب1 461:  ق

 آویخته حلقشان به شستم پرست را بین این امت بت ب14 461:  ق

 ازینم مانده بر زانو زنخدان و تنهابه یمگان من غریب و خوار  ب54 413:  ق

 وزینم من به یمگان مانده مسجون ازیرا تو به بلخ چون بهشتی ب37 444:  ق

 زین بفزوده است مرا برتری گرچه به یمگان شده متواریم ب40 221:  ق

 بر خوگ رمه مکن شبانی ای مسکین حجت خراسان ب51 233:  ق

 هیچ گنه شده به زنهاری بی ن درمن گشته هزیمتی به یمگا ب41 236:  ق

-416-461-464-436-434-444-444-494-424-422-414-31-19-11-44-43-3-3-9. ک.ر: های بیشتربرای نمونه

443-241-224-224-242 

 :گیرینتیجه

 هنرمندان، زا بسیاری که شودمی دریافت معاصر چنین قرون تا اول هایدوره از فارسی ادب متون از بازمانده آثار بررسی با

 به نمایش را هاو خودستایی مفیاخره از گوناگونی هایجلوه و کرده دفاع دیگران در برابر خود برتری هنری از نویسندگان و شاعران
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 شماربه بیماری و اختالل امروزی به معنای یا روانی آسیب نوعی را توان آنمی که اندداشته غیرعیادی رفتاری گروهی. اندگذاشته

 و هاتوانایی و اندداشته خود حق احقاق سعی در جامعه اقتصادی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، مسائل با توجه به دیگر گروهی .آورد

ناصر خسرو به نوعی عمر را . .اندخاستهبرمی معارضه به به نوعی به همین دلیل و دانستهمی از دیگران برتر و باالتر را خود شایستگی

 .جامعه سپری نموده و در جای جای دیوانش شعر خود این مطلب را بیان نموده است در انزوا و دوری از

 منابع

 انسانی علوم کتب و تدوین مطالعه تهران؛ سازمان شناسی،جامعه هاینظریه( 4941)عباس  غالم توسلی -4

 (سمت)ها دانشگاه

 .پاژنگ،: تهران سخن، بهشت( 4914) مهدی، حمیدی، -2

  .کبیر امیر انتشارات. دیرآشنا شاعر یخاقان( 4941). علی دشتی، -9

 .دهخدا نامه لغت سازمان: تهران نامه، لغت(. 4923 - 4964. )اکبر علی دهخدا، -4

 علمی، انتشارات: تهران ثالثی، محسن  ترجمه معاصر، دوران در شناسی جامعه های نظریه ،(4913) جرج ریتزر، -3

 .چهارم چاپ

 .علمی: تهران یازدهم، چاپ حلّه، کاروان با(. 4914. )عبدالحسین کوب،زرین -6

 .سوم چاپ امیرکبیر، انتشارات: تهران. ادبی نقد( 4964). عبدالحسین کوب، زرین -1

 انتشارات: تهران(. خاقانی اندیشه و آثار زندگی، باره در) جان کعبه با دیدار( 4914). عبدالحسین کوب،زرین -4

 .سخن

 .رزوا :تهران ادبی، تحقیقات ( 4964)کیوان  سمیعی، -3

 .فردوس: تهران شعر، شناسیسبک: (4944)سیروس  شمیسا، -41

 .اول چاپ ،ارسباران نشر: تهران ،(دیگران و) کریمی یوسف ترجمه. شخصیت نظریه های( 4911). دوان. شولتز -44

 علوم نامه. عراق و ایران های کشور در کردها غالب جمعی هویت(. 4944)قادرزاده امید و محمد عبدالهی، -42

 .4 -26 صص ،96 شماره ،41 دوره اجتماعی،

 .24 سال ،6 ش یغما، مجله ،«شاعران ستایی خود(4934). اکبر علی پور، فرزام -49

 .بهجت: تهران تبریزی، اکبر از ترجمه خویشتن، برای انسان: (4964)اریک  فروم، -44

 .ابجد انتشارات: تهران ،شناسی جامعه مبانی( 4911) اهلل مقدم، امان قرائی -43

 حسن ترجمه دوم، جلد. هویت قدرت فرهنگ، و جامعه اطالعات،اقتصاد، عصر(. 4941)مانوئل کاستلز، -46

 .نو طرح انتشارات: چاووشیان،تهران

  .امیرکبیر: تهران. بهمنش احمد دکتر از ترجمه م رو، و یونان اساطیر فرهنگ: (4961)پیر  گریمال، -41

 خدمات مؤسسۀ: تهران کدپور، ینو پرو جوادی محمدجعفر از ترجمه شخصیت شناسیروان( 4914) الرنس ای، -44

 .رسا فرهنگی

 .علمی :ثالثی، تهران محسن شناسی، ترجمه جامعه بزرگان و اندیشه زندگی( 4943)لوئیس کوزر  -43

 .اندیشه معاصر؛سایت دوران در شناسی جامعه نظریه اسماعیل، نیا، محمود -21

 .نزری: تهران دوم، چاپ فارسی، ادب و شعر(. 4964. )العابدین زین موتمن، -24

 .معین انتشارات: تهران. اشعار دیوان( 4941). خسرو ناصر -22

 مجله. جمعی هویت میزان با اجتماعی سرمایه رابطه بررسی(. 4931)لهراسبی سعید جعفرو جریبی، هزار -29

 .4-21 صص ،31 تابستان دوم، شماره ،(42)پیاپی شماره دوم، و بیست سال کاربردی، شناسیجامعه
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 سروده از احمد شاملو و عبدالوهاب البیاتی تحلیل و مقایسه دو سوگ
 فاطمه یوسفی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران

 شهریار گیتی

 ت علمی دانشگاه محقق اردبیلیعضو هیئ 

 چکیده

-ین و هنریزیباتر در سوگ عایشه از عبدالوهاب البیاتی از "بکائیۀ"در سوگ فروغ فرغ زاد از احمد شاملو و  "مرثیه"شعر 

شان  رغم این که این دو شاعر هم عصر بوده و در اوج خالقیت شعریعلی .ها در شعر مدرن فارسی و عربی استترین سوگ سروده

 به عاطفه، قرابت فضا و درونمایهلیکن تشا. اند، اما در واقع میان آن دو ارتباط و پیوندی نبوده استتقریبا در در یک زمان زیسته

لذا در این مقاله برآنیم نخست این دو سوگ سروده را  .کندنه این دو سوگ سروده را توجیه میتحلیل و مقار "ائیۀبک"و  "مرثیه"

به جستجو برخاستن راوی در هردو . تحلیل و نقد کنیم، سپس با رویکردی تطبیقی وجوه اشتراک و افتراق آن دو را تبیین کنیم

جوه افتراق هم می توان به از و. شدنش در پی او، از وجوه اشتراک این دو شعر است شعر برای یافتن محبوب از دست رفته و آواره

خواهد، از این رو شعرش بغایت فروغ را و حتی وطن و سرزمینش را برای نفْس فروغ می "یهمرث"له اشاره کرد که شاملو در این مسئ

رویکردی اجتماعی  "بکائیۀ"شاعر است، از این رو  جامعه از برای وطن و  "بکائیۀ" جستجوی عایشه در ،اما در مقابل. شخصی است

 .دارد

 . شعر معاصر، مرثیه، بکائیة، شاملو، البیاتی: هاکلیدواژه

 :مقدمه

اما نظر به  .شخصیتی واقعی است و عایشه شخصیتی خیالی و نمادین "فروغ"چه،  .است "فروغ"غیر از  "عایشه"هرچند 

ای باشد برای تحلیل و تواند دستمایهبکائیۀ، می"و  "یهمرث"انی بعضی تصویرهای شاعرانه در شعری و هم خو تشابه عاطفه و تجربه

 . برجسته در شعر معاصر فارسی و عربی قارنه این دو مرثیهم

ای کوتاه به زندگی و آثار احمد شاملو و عبدالوهاب البیاتی، در چارچوب اهداف ادبیات سندگان در این مقاله پس از اشارهنوی

ای برای سخن گفتن برای دیگری عمل هها در مقام شیوی دیگر قرار بگیرد، و هریک از آنهرگاه اثر ادبی در کنار اثر»تطبیقی که 

را از همین منظر مورد  "بکائیۀ"و  "مرثیه"دو شعر (  24، ص 4943مکاریک، ایرنا،)« گذارندد، معنایی ژرف تر را به نمایش میکنن

 .دهند تحلیل و بررسی قرار می

 احمد شاملوزندگی و آثار 

کودکی را به خاطر شغل پدر که افسر ارتش رضا شاه بود و  ۀدور. تهران متولد شددر  (شمسی 4913 – 4914)احمد شاملو 

جنگ  ۀدر بحبوح. رفت، در شهرهایی چون رشت و سمیرم و اصفهان و آباده و شیراز گذراند هر چند وقت در جایی به مأموریت می

های سیاسی علیه متفقین در شمال کشور شرکت کرد و بعدها در تهران  وم و ورود متفقین به خاک ایران، در فعالیتجهانی د

میه ورپس از آزادی از زندان با خانواده به ا. دستگیر و به بازداشتگاه سیاسی شهربانی و از آنجا به زندان شوروی در رشت منتقل شد

دموکرات آذربایجان همراه پدرش  ۀوری و فرق با به قدرت رسیدن پیشه. ن را آغاز کردرفت و تحصیل در کالس چهارم دبیرستا

او . سرانجام آزاد شد و به تهران بازگشت. دستگیر شد و تا کسب تکلیف از مقامات باالتر دو ساعت مقابل جوخه آتش قرار گرفت

 (43ص  ، 4944م شهرجردی، پرها).فروشی مشغول به کار شد برای همیشه ترک تحصیل کرد و در یک کتاب
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شعر بلند  4991در سال . دیبه چاپ رسی "شده  های فراموش آهنگ" اولین مجموعه اشعار او با نام شمشی  4926در سال 

به مدت حدود دو سال مشاورت فرهنگی سفارت مجارستان را به  4994در سال . و مجموعه اشعار قطع نامه را به چاپ رساند "29"

 (46ن، ص هما) .عهده داشت

ها و  این مجموعه شامل فرم. مطرح می شودبه عنوان شاعری برجسته  " هوای تازه " با انتشار مجموعه اشعار  4996در سال 

های  ترین ترانه معروف. شود منتشر می "باغ آینه "ی شعر ۀمجموع شمسی 4993در سال . هایی متفاوت در قالب شعر نو است تجربه

 . است در این دو مجموعه منتشر شده "دخترای ننه دریا"و  "پریا" ونعامیانه معاصر فارسی همچ

کند و سال بعد  را منتشر می "ها و همیشه لحظه" و "آیدا در آینه"های  دو مجموعه شعر به نامشمسی  4949سال شاملو در 

را منتشر  "ققنوس در باران "ری دفتر شع 4943در سال  .کند  منتشر می ر ا "درخت و خنجر و خاطره: آیدا" شعری   نیز مجموعه

ابراهیم ": برخی دیگر از دفتر های شعری او به ترتیب سال انتشار عبارتند از. را "شکفتن در مه"شمسی  4943و در سال . می کند

 "حدیث بی قراری ماهان"و  "مدایح بی صله" ،(4933) "ترانه های کوچک غربت" ،(4936) "دشنه در دیس" ،(4932) "در آتش

(4913). 

 زندگی و آثار عبدالوهاب البیاتی

های در سال. و نوجوانی خود را در همان شهر گذراند کودکی. در بغداد متولد شدمیالدی  4326 سالدر  بیاتی عبدالوهاب ال

سه  در دارالمعلمین بغداد درس خواند و پس از دریافت مدرک لیسانس زبان و ادبیات عربی از این دانشکده، به مدت 4331ی4341

اوج و  یدور 4334ی4331های  سال (934، ص 4333کامبل، روبرت، ) .های شهر رمادی به معلمی پرداخت در دبیرستان سال،

باریق أ"و( 4331) "و شیاطین ۀمالئک"های  معروف خود را به نام یدو دفتر شعراو در این سال ها،  ،در عراق بود اوشکوفایی ادبی 

به دلیل ابراز تمایالت مارکسیستی و انتقاداتش از دولت وقت، از  "نوری سعید"نخست وزیری  ماندر ز. منتشرکرد( 4334) "مهشّمۀ

. تحریریه اش بود، توقیف گردیدهیئت  خود او از اعضای کهنیز  "الثقافۀ الجدیدۀ" هو مجل( همان)تمام مشاغل خود برکنار شد، 

 (411، ص 4334شرف عبدالعزیز،)

از آن پس  .فرهنگی عراق، به مسکو رفت، اما پس از دو سال از این مقام کناره گیری کرد هستوابه عنوان بم  4333در سال 

وی سلب را از دولت وقت عراق تابعیت عراقی  م 4369 در سال. به مدت چهار سال در آکادمی علوم شوروی به تدریس پرداخت

تابعیت  4364در . به مصر رفت و  مقیم آنجا شد "جمال عبدالناصر"به دعوت  4364در (441ص ،2112سنیر، رؤوبین، . )کرد

 مشاور فرهنگی در وزارت فرهنگعنوان  همیالدی به عراق بازگشت و مدتی ب شتاده او در دهه( همان. )عراقی به او بازگردانده شد

البیاتی  (314، ص 4334،بصری، میر). ر عهده گرفتمدیریت مرکز فرهنگی عراق در مادرید را بمدتی نیز  .مشغول به کار شد

و بنا به وصیتش در همانجا و در جوار در همان شهر درگذشت  م 4333و در سال. را در دمشق گذراندواپسین سال های زندگیش 

 (991ص  ،2113 ،عبد عون ،الروضان) .آرامگاه محیی الدین ابن عربی دفن شد

 ،"الموت فی الحیاۀ"،"الذی یأتی و ال یأتی" ،"سفر الفقر و الثورۀ" ،"النار و الکلمات" :از دفترهای شعری مشهور اوست

 .اشاره کرد "ینابیع الشمس"و  "کنت أشکو إلی الحجر" ،"تجربتی الشعریۀ"از آثار منثور او نیز می توان به  ....و "الکتابۀ علی الطین"

 "مرثیه  "متن و تحلیل 

در چارراهِ / در معبر بادها می گریم/ به جُست و جوی تو./ دریا و علف در آستانه/ ,درگاهِ کوه می گریمبر / به جُست و جوی تو

تا / این دفترِ خالی/ به انتظارِ تصویرِ تو........../ ../قابی کهنه می گیرد/ که آسمانِ ابرآلوده را/ پنجره یی در چارچوبِ شکسته/ ,ولفص

با تو درمیان / رازش را/ و جاودانگی/ _ .استکه خواهر مرگ / و عشق را/ جریان باد را پذیرفتن/ورق خواهد خورد؟/ تا چند/ چند

دل پذیر کرده / از این سان/ که تملکِ خاک را و دیاران را/ گنجی از آن دست/ بایسته و آزانگیز:/ تِ گنجی درآمدیبه هیئپس ./ نهاد

/ شب را و روز را/ می کنیم دوره/ و ما همچنان/ _! متبرک باد نامِ تو _/نامت سپیده دمی ست که بر پیشانیِ آسمان می گذرد!/ است

 (643، ص 4943احمد شاملو،) ....هنوز را
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های و در دفتر شعریِ مرثیه, اد سرودهدر سوگ فروغ فرخ ز 4943شاملو آن را به سال . شعری است نسبتاً بلند و در سه بند

بند سوم رو به  در آخرین پاره مخاطب است و فقط خطاب در آن عمدتاً رو به که زاویه _این سوگ سروده . است خاک چاپ کرده

, های شعر فارسی معاصر است؛ و عاطفه ای صادقترین مرثیهزیباترین و در عین حال هنری ترینشخصی یکی از _متکلم دارد 

 . مرگ فروغ بیانگر تأثر شاعر است از فاجعه صمیمی و عمیق در آن جریان دارد و

 _ر تطابق است و به نوعی نشانگر انطباق نمای بیرونی و درونی شعر است آن د که کامالً با درون مایه _ی شعر فضای عموم

و زبان اش نیز آمیزه ای . هم فاخر است و حماسی؛ و هم غنایی است و تغزلی لحن راوی در آن،. ندوه و تحسر استآکنده از حزن و ا

 .محاوره ای و زبان معیار فارسی معاصر آرکائیک،: متفاوت زبان سه حوزهاست از 

در عین  _تصاویر آن  ساختاری یکپارچه دارد،, است  _نی به تعبیر رضا براه _منسجم   «شکل ذهنی»دارای یک  "مرثیه"

یک و وحدتی اندام همگی از انسجامی ارگان _این که به کل سرزنده و تازه اند وما اصالً تصویری کهنه و کلیشه ای در آن نمی بینیم 

تصاویر همگی از منبع روحی و عاطفی واحد , با تصاویر منفرد وجدا از مواجه نیستیم _به اصطالح  _در این شعر ما  وار برخوردارند،

تکمیل کرده و نهایتاً با  می افتند، همدیگر را تقویت کرده در یک مسیر مشخص به راه دست به دست یکدیگر داده،, می کشندسر 

 .کنند عاطفی شاعر را به مخاطب القا می _قدرت تمام حالت روحی 

در / در معبر بادها می گریم / به جُست و جوی تو /  .دریا و علف در آستانه/ می گریم  بر درگاهِ کوه/ جوی تو وبه جُست

 .قابی کهنه می گیرد/ که آسمانِ ابرآلوده را/ پنجره یی در چارچوبِ شکسته/ رراهِ فصولچا

خود را بی هیچ  ۀخبر عظیم و شاعران _هایی خبری هستند  که به کل گزاره _نخستین این شعر  شاملو در این پنج گزاره

 اند،بیان شده «به جست وجو گریستن»این گزاره ها همگی با یک فعل . در میان می نهد (فروغ)مقدمه ای کلیشه ای با مخاطبش 

 برخی دیگر بنا به قرینه ده و دردر برخی گزاره ها تکرار ش _که در جای خود تعبیری است برجسته و  آشنازدا  _این فعل مرکب 

چه  _این تکرار . شاملو در اینجا از دو تکنیک هنریِ ایجاز و اطناب به طور هم زمان استفاده کرده است. لفظی حذف شده است

چون از یک طرف تصویری از حزن و اندوه و  و فضاسازی شعر نقشی برجسته دارد،در چگونگی تصویرآفرینی  _لفظی و چه معنوی 

پریشانی و سرگردانی گسترده اش را به و از طرف دیگر فضای آوارگی  (به خاطر گریستن)گذاردرا به نمایش می ان اوفراو تحسر

به ویژه با )دریا و علف   اه کوه و آستانهروای بر درگ آوارگی و گریه ،ی است این جستجوگفتن (.به خاطرجست وجو)تصویر می کشد 

سفر , علی الخصوص_بازگشت جاودانه را  اسطورهبه گونه ای ( انتظار بازگشت _ر وجود دارد توجه به مفهوم  انتظاری که در این شع

دیمتر بر درگاه زئوس و دیگر خدایان و جست وجو و آوارگی اش برای یافتن و بازگرداندن او به  ۀپرسفونه به جهان زیرین و گری

 .به ذهن انسان متبادر می کند _جهان زندگان 

این امر خود ناشی از اشراف زیادش  به بار عاطفی و موسیقایی واژگان ونیز  .آفرین و تصویرساز ماهری استاصوالً شاملو فضا 

 _ها در سطور شعری باتوجه به چگونگی همنشینی آن _ن ها در جای مناسبشاسواس گونه اش در گزینش و چینش آندقت و

که از گسترده ترین و »این سه واژه . «(دشت و صحرا)علف »و « دریا» ،«کوه»! ا چه کلماتی آغاز می کندسوگ سروده اش را ب. است

و  ( 414ص  ،4943 ،محمد حقوقی) «.سه رأس مثلثی به پهناوری زمین اند اهر طبیعت نشان دارند، به منزلهشکوهمندترین مظ

یف  کوه سه موت واسطه»اعرانه به ین خبر عظیم و شاز طرفی دیگر بیان ا. همگی نشان از گستردگی آوارگی و پریشان حالی او دارند

 ،پروین سالجقه) «شاعر به شخصی ترین بخش عاطفه« تو»یر ضم پیوندد و به واسطهیری انسان میاساط و دریا و علف  به عاطفه

 (444ص ، 4941

 از طرف« آستانه»و  «درگاه»از یک طرف وبین  (دریا وعلف کوه،)هم خوانی و پیوند معنوی و ارگانیک بین این سه واژه   

« آستانه»و « درگاه»در ضمن کاربرد  .یک نوع هماهنگی و هارمونی در تصویر حاصل شده در این پاره از شعر ایجاد کرده است دیگر،

 .به لحن غنایی راوی صبغه ای حماسی داده است

ز جست وجویش در اول انخست بند  لذا راوی در پاره. این دو نیست خارج از ، باری، جستجو یا در مکان است ویا در زمان

و ناظر به حساسیت باالی  معنایی و عاطفی ویژه برخوردارند واژگانی که شاعر در اینجا  به کارمی گیرد همگی از بار مکان می گوید،

و من غیر مستقیم به وجود  کوه نماد صالبت، بزرگی و نامداری است: سطور شعری است او در گزینش کلمات و چینش آن ها در
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عمق و عظمت و پاکی روح ا ش است؛ علف نیز به طراوت و لطافت و رقت  دریا نشانه. اشاره دارد (فروغ) «تو»ت در ضمیر این صفا

 .جسم اش اشاره دارد

. جنبه هایی دیگر از هنر شاعری شاملو آشکار خواهد شد ضافی این قسمت از شعر تأمل کنیم،اگر در کیفیت و نوع ترکیبات ا

که هم باعث برجستگی زبانی می آفریند  (علف درگاه کوه، آستانه دریا، آستانه= )خیال ترکیباتی  تمداد از قوهاسشاملو در اینجا با 

حضوری ناگهانی و غیر مترقبه  _الیه هایشان با توجه به مضاف _ر این ترکیبات به دلیل این که مضاف ها د)شعرش شده است 

 آستانه»و « درگاه کوه» :چرا گفته است: یعنی این که هم به برجستگی معنایی آن،، و (دارند و از این لحاظ خصلتی آشنازدا دارند

همان خصلت آشنا زدا )به جز آن دلیلی   _؟ برای این سؤال سه دلیل دیگر نیز دامنه کوه و ساحل دریا :مثالً چرا نگفته و« دریا

 :می توان آورد _که در باال بدان اشاره شد  (بودنشان

آن ها به منظور باز کردن راهی به قلب آن ها و هم دل کردن شان با گریه و درد  ۀآستان [درگاه و  ]ر راوی ب ۀگری» -4

 (444ص  ،4941پروین سالجقه، ) «خویش است

در دوران  (نمونه اش کوه المپ)می دانیم دریا ها و کوه ها  ت اسطوره ای شاعر نشأت گرفته استاین ترکیبات از ذهنی -2

نا بر این ؛ بره از دیر باز به آن ها به دیده قداست و احترام می نگریسته اندخدایان بسیار بوده است و مردمان هموااساطیری جایگاه 

رب النوع ها تضرع « اهدرگ»و« آستانه»شاعر خواسته در است و تضرع و گریه بر فقدان دوست،مقام مرثیه می توان گفت چون مقام، 

  .ته اش را به او باز گردانندباشد که دوست از دست رف وگریه کند،

از « آستانه»و« درگاه»چون . (فروغ)به دلیل اشاره به کوچکی و خُردی دریا و کوه در قیاس با عظمت و بزرگی مخاطب  -9 

سرایت می کند و « دریا»و «  کوه»نظر مکانی طیف بسیار کوچکی را در قیاس با دامنه و ساحل در بر می گیرند و این کوچکی به  

 .ها را خُرد و حقیر و کوچک جلوه می دهدآن 

 در چارراهِ فصول/ بادها می گریم در معبر / به جُست و جوی تو

بیهودگی  ر معبر بادها هم می تواند نشانهش دوجوی اش در زمان می گوید به جست وجو گریستندر اینجا شاملو از جست

رفته و به انجام گ( چارراه فصول)زمان ها  ن سوگواری اش در همهباشد و هم نشانه این که ای (جست وجو و گریستن)این دو عمل 

به هر حال آنچه گذشت بیانگر تمامیت و کمال این جست وجو است  .مکان ها منتشر شده و عالمگیر شده است وسیله بادها در همه

 (412ص  ،4943محمد حقوقی،   )«.شاعر هیچ گاه و هیچ جا از جست وجو باز ننشسته است»و نشان می دهد که 

 .قابی کهنه می گیرد/ که آسمانِ ابرآلوده را/ پنجره یی ۀدر چارچوبِ شکست

« رهپنج ۀدر چارچوبِ شکست»به جست وجو گریستن اش در , شاعر در اینجا از چگونگی جست وجویش می گوید-راوی 

 .ست نه در عالم واقع؛ در عالم خیال اتفاق افتاده ااست نه عینی ذهنی بوده نشان می دهد که این جست وجو،

چه بسا امید « جستن»به قصد « فتنر»آخر مگر نهجو نمی رود بل به جست وجو می گرید؟ واما به راستی چرا به جست»

در « مرثیه»؛ و مگر نه اینکه تاما در جستجو گریستن دیگر کم ترین امید یافتنی به همراه نخواهد داش .را نیز در خود دارد« یافتن»

آسمان »؟ گریستن ای که در دل جز گریستن برای او چاره ای نیست ت که هرگز دیگربار یافت نخواهد شد؟ ومرگ عزیزی اس

 (921ص  ،4946محمد حقوقی،) «پنجره قاب کهنه»چشم شاعر گریان و در  ۀآسمان ابرآلوده از دریچ. نیز نهفته است« ابرآلوده

 ورق خواهد خورد؟/ دتا چن/ تا چند/ این دفترِ خالی/ به انتظارِ تصویرِ تو

که  .ترین و تصویری ترین سطور شعر فارسی معاصر را خلق می کندپاره از شعرش یکی از هنری ترین، برجسته شاملو در این

مناسب دیگر را به ذهن متبادر می  هکلمل پختگی ذهنی اش در آفرینش هنری، به گونه ای که هر کلمه، خود گواهی است بر کما

، «دفتر»را و کلمه « دفتر» ، کلمه«تصویر» را به ذهن متبادر کند و کلمه« رتصوی» ، کلمه«قاب» عی است کلمهچرا که طبی»سازد؛ 

در « دفتر»برای  «خالی»با توجه به تصویری که از زمان در بند دوم داده شد و نیز صفت )و از مجموع این ها . را« ورق خوردن»
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در بند اول و دوم را در « وجوجست»ر  نظر آورد و همچنین مفهوم ی و پوچ را دروزهای خال ،«او»مفهوم روزهای بی  (همین بند

محمد )« .و ورق خوردن دفتر خالی برای یافتن تصویر او زها از پشت روزها برای یافتن او،رو (گذشتن= ) «ورق خوردن»

 (924، ص 4946حقوقی،

در »این ترکیب . ایهامی شاعرانه در آن نهفته استنقشی محوری در تصویر آفرینی این سطور دارد و « این دفتر خالی»

کیب در این تر .عام و شخصی شعر است و هم در هماهنگی با ابعاد عظمت درآن خود، هم در خدمت هر دو سویه ۀمعنای دوسوی

 اری در این شعر،نگی با فضای سوگوکه به منظور هماه (دفتر روزگار)تعبیری کنایی از زمانه و ایام است  گسترده و عام خود، ۀسوی

زیرا این  .خالی می ماند در آن (ممدوح)از این پس هم به دلیل عظمت فاجعه و هم عدم حضور فیزیکی تو  مانده است ؛ و «خالی»

به این ترتیب دفتر خالی در این . اما صفحه های آن خالی اند (ایام پشت سر هم طی می شوند)دفتر هر چند ورق خواهد خورد 

و هم ابعاد فاجعه را به جاودانگی در سوگواری همدل می شود  (بادها و آسمان کوه، دریا، علف،)اصر کلی هستی هم با عن, معنی 

بر تکراری بی  اد کشش فاصله دار در لحن و معنی،با ایج, و تکرار آن  «تا چند»در این میان کاربرد شگفت انگیز  و. متصل می کند

عالوه بر . گذارد به زیباتر وجهی به نمایش می (در دو بعد عام و شخصی)پس از این واقعه را « ورق خوردن این دفتر خالی»پایان در 

« به انتظار تصویر تو»از طرفی کاربرد عبارت  .قابل تأمل است د بی حاصلی ورق خوردن دفتر خالی،در امتدا« تا چند» آن تکرار واژه

دفتر خالی روزگار به انتظار  ظهور مجدد او در حال ورق خوردن چرا که  . شخص مورد رثاء را در حد یک قدیس باال برده است

شاعر است که پس از این طی خواهد شد اما  –می توان گفت دفتر خالی عمر راوی  «دفتر  خالی»شخصیی  واما در باره سویه .است

 (431ص ، 4941پروین سالجقه، )« .با بی حاصلی

و نیز ارتباط ما بین این تصویر و دفتر خالی با ورق خوردن از طرف دیگر  از یک طرف « تصویر»و « قاب»ارتباط معنوی میان

وع هماهنگی تصویری یک ن فهوم جستجو در کل بند وجود دارد،این ها با م آن پیوند معنوی ای که بین همه, از نگاهی کلی تر,و 

 .شده است _به تعبیر استاد شفیعی کدکنی  _که باعث ایجاد یک موسیقی معنوی  خلق کرده است

صورت زیر هم ویا کنار  را به«  تا چند»عبارت _به عمد  _مهمی که در این جا باید بدان اشاره کرد این است که شاملو  نکته

به انتظار »بلکه یک بار در سمتی و بار دیگر در سمتی دیگر نوشته است؛ این امر حالت ورق خوردن دفتری را که شاعر هم ننوشته،

ازاین رو یک  .برسد «تو»گو این که شعر او نیز در حال ورق خوردن است تا به تصویر  دهدند نشان میزورق می «تصویر تو

  .که نهایتاً به برجستگی زبانی و معنایی این پاره از شعر منجر شده است نگیز بین شکل و معنا ایجاد کردههماهنگی عجیب وشگفت ا

ن که بر بار موسیقایی آن افزوده عالوه بر ای در این بند  «آ»وت بلند و نیز مص «چ»و  «ی» ،«س»بسامد باالی صامت های ِ

ناشی از و هم حسرت  هم جست وجو را نشان می دهد «س»تکرار  چه، .شعر و فضای حاکم بر آن است کامالً در خدمت درون مایه

آه ناشی از این حسرت و  «ا»ر مصوت و تکرا جست وجو را به  نمایش می گذارد پوچی این «چ»؛ تکرار مرگ فروغ را القا می کند

با توجه به  _هم به لطیف تر و نرم تر شدن هرچه بیشترِ لحن راوی  «ی»تکرار  .پوچیِ جست وجو را به گوش  مخاطب می رساند

حنی به ل درون مایه شعر که مرثیه استعالوه بر این که لحن راوی رابا توجه به  _مجموع این ها  .کمک کرده است _مقتضای حال 

گونه ای هماهنگی بین صورت و معنا ایجاد کرده که نهایتاً به برجستگی معنایی و زبانی آن  _حسرت بار و اندوهناک تبدیل کرده 

 . منجر شده است

 :بند دوم ادامه منطقی بند اول است ودر بیان حتمیت مرگ فروغ

پس به هیأتِ گنجی / .با تو درمیان نهاد/ رازش را/ و جاودانگی / _ .که خواهر مرگ است/ و عشق را/ جریان باد را پذیرفتن

 .دل پذیر کرده است/ از این سان/ که تملکِ خاک را و دیاران را/ گنجی از آن دست/ بایسته و آزانگیز/ :درآمدی

سطر  از «پذیرفتن»ایجازاش در حذف  ه طور هم زمان استفاده کرده استدر این بند نیز شاملو از دو تکنیک ایجاز و اطناب ب

نیز ایجاز وجود دارد  _که وجه مصدری است  _ «پذیرفتن»در کاربردِ خودِ  .بوده است (و عشق را پذیرفتن)در اصل  _دوم می باشد 

به هر ...(. تو جریان باد را پذیرفتی :فی المثل نمی گوید) .و به فشرده تر شدن کالم شاعر در این قسمت از بند کمک کرده است

ن ناقص رها کردن این گزاره در ارتباطی مستقیم است با حالت روحی شاعر در سخن گفتن کامل از حقیقت حال این ایجاز و ای

می  (فروغ) «تو»فیقط برای  «جاودانگیی»بالفور گزاره ای قطعی و انحصاری در به انحصار کشیدن  مرگ فروغ چون پس از این گزاره
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. در شکل گیری ایجاز شاعرانه در این بند نقش به سزائی دارد «تو در میان نهادو جاودانگی رازش را با »ایجاز در  «و»کاربرد  آورد

در دو »است که  (فروغ) «تو»با « راز جاودانگی»اطناب اش هم در چگونگیِ بیانِ گذاشته شدنِ  (434ص  ،4941پروین سالجقه،)

« جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد»که در تتمیم  «پس به هیأت گنجی درآمدی» یکی در جمله :مرحله صورت گرفته است

ص  :همان) .است (:)بیانی یا نشانه توضیح  است که پس از دو نقطه (فروغ)است و دیگر در کیفیت به هیأت گنج در آمدن ممدوح 

432) 

فروغ ؛  _مرگ برای انسان  در بیان حتمیت و قطعیت پدیده و دوم ادامه منطقی بند اول است، پیش از این گفته شد که بند

جریان باد را » :له داللت می کنده سطر نخست بند دقیقاً به این مسئس .ودر بیان اینکه انسان را از آن چاره و گریزی نیست

و عشق را که خواهر » .؛ و نیز جریان باد راکند یا در مقابل آن مقاومت کندیعنی این که انسان نمی تواند مرگ را انکار  «پذیرفتن

در مقابل قدرت مرگ هم نمی  در مقابل قدرت عشق ایستادگی کندیعنی این که چطور انسان نمی تواند  «[تن پذیرف]مرگ است 

 .سرانجام مرگ او را روزی در خواهد ربود تواند ایستادگی کند و

  سنگین دارد گزاره های این شعر حضوری قاطع و که در همه (فروغ) «تو»ضمیر  :سؤالی که  اینجا مطرح است این است

  :؟ این را می توان به دو گونه تعلیل کردپس چرا در این دو گزاره غایب است

را از آن  _حتی فروغ  _و هیچ کس , عام و همه شمول استه بگوید مرگ امری است  طبیعی،شاعر خو _راوی  :اول این که

 .د آسان تر می کندلذا با این کار اندکی خود را تسکین داده و پذیرش مرگ فروغ را برای خو .گریزی نیست

همین  حتی قیافه .عالقه و اشتیاق شدیداش به فروغ باعث شده که نتواند مستقیماً مرگ را به او اسناد دهد :دوم این که

نار در ک «خواهر»و  «عشق»منظورم کارکرد واژه های  اسناد دهد، اندکی تغییر می دهد،ی را که نخواسته مستقیماً به او  «مرگ»

؛ به داده اند (مرگ)مهربانی و جذابیت شان را به آن  نشسته اند، کمی از لطافت « مرگ»واژه از آنجایی که در کنار  این دو آن است،

  .همین سبب بخشی از ترسناکی و زشتی اش را فروریخته اند

که تملکِ / دست گنجی از آن/ بایسته و آزانگیز/ :پس به هیأتِ گنجی درآمدی/ .با تو درمیان نهاد/ رازش را/ و جاودانگی 

 .دل پذیر کرده است/ از این سان/ خاک را و دیاران را

تصویری  یک انسان انگاری برجسته است که به :اوالً در میان نهد (فروغ) «تو»این که جاودانگی رازی داشته باشد وآن را با 

 راز جاودانگی را در خواهد یافت، آن گاه»ناظر براین نکته نیز هست که انسان هرگاه بمیرد  :؛ ثانیاًشگفت انگیز خلق کرده است

خاصه انسان کاملی همچون فروغ که در دل خاک نیز گنجی است بایسته و آزانگیز ؛ در حقیقت به باورداشت مرگ رشک برانگیز او 

 (419ص ، 4943،محمد حقوقی) «.اشاره می کند ؛ مرگی در خاک دلپذیر

بار موسیقایی این تکرار عالوه بر این که بر  .در آن است «و»ار باالی حرف تکر, جالب توجه دیگر در این بخش از شعر  نکته

 .در نتیجه لحن راوی را صمیمی تر و خودمانی تر کرده است ه زبانِ نثرِ گفتاری نزدیک کرده،زبان شعر را ب این بند افزوده است،

در تشبیه تابوت  (غیر صریح)وفق بر اساس تشبیه مضمر سازی متصویر»دیگر که از نگاه زیبایی شناسیک باید بدان اشاره کنیم  ۀنکت

طرحی این تصویر بر اساس  .تملک خاک و دیاران را دلپذیر می کند [از این پس ]که وجود آن در دل خاک  فروغ به گنج است

در انسان  (امید و آرزو و پدید آورنده)تعلق به هستی   شانهو گنج ن زیرا تابوت نشانه نیستی و مرگ متناقض نما سامان یافته است؛

عالوه بر این تکرار هنری .ها را به تصویری زیبا تبدیل کرده استانکار مرگ ممدوح اتحاد این تناقضشدید راوی در  است؛ که عاطفه

که از دیدگاه نحوی غیر ضروری به نظر می رسد به منظور ایجاد  «که تملک خاک را و دیاران را»در عبارت  (مفعول نشانه) «را»

 (432ص  ،4941پروین سالجقه،)« أکید معنایی و تقویت محور موسیقایی زبان قابل تأمل ساخته استت

در این بند یک حس   «ن»و  «ی» ،«ز» ،«ر»وتکرار   (بار 43) «ا»این را هم باید اضافه کرد که بسامد باالی مصوت بلند 

هم اشاره کنیم که  «خاک»و  «تملک» ،«آزانگیز» ،«گنج» ،«راز»باید به ارتباط معنوی بین واژگان  .موسیقایی قوی خلق کرده است



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

879 
 

در درون سطور این بند  یجاد یک نوع ریتم و موسیقی معنویاین هماهنگی تصویری باعث انوعی هماهنگی تصویری خلق کرده، 

 .شده است

چه ارتباطی می تواند میان  آیا .جاودانگی که در این بند مطرح شده است نیز پرداخت _مرگ  _عشق  اینجا باید به مسئله

عشق اگر حقیقی و عمیق باشد  عشق نوعاً شبیه به کار مرگ است، جاودانگی باشد ؟ به نظرمی رسد کار _مرگ  _این مثلث عشق 

گر به چیزی جز معشوق نمی عاشق دی قطع می کند، _وق به غیر از معش _تمام پیوندها و روابط عاشق را با جهان بیرون از عشق  _

چون عشق  و _ ی بیند در معشوق استحاله می شودحتی دیگر خودش را نیز نم چیز و همه کس را فراموش می کند همه شداندی

تمام رابطه ها و پیوند های  مرگ نیز همین عملکرد را دارد .بدین طریق عاشق به جاودانگی می رسد _امری است ازلی و ابدی

و این گونه است که به  این جهان عین و مادی وصل می کنده جهانی بس فراتر از و او را ب سان با جهانِ عین را قطع می کندان

وهر دو فرجامی  مرگ هرو در ذات خود بارور هستند هر دو آبستنی جاودانگی اندپس عشق و  .جاودانگی حقیقی دست می یابد

 .کندرا مادینه قلمداد  میی داند و هر دو شاید به همین سبب است که شاملو عشق را خواهر مرگ م .یکسان دارند

بند بعد از مهم دیگر در رابطه با ترکیب خواهر مرگ و پیوند عمیقی که با ساختار معنایی این بند و  می خواهیم به دو نکته

شی از بند و بخ به نظر می رسد شباهت هایی بین این دو :ثانیاً شنازدا و برجسته دارداین ترکیب حالتی آ :اوالً اشاره کنیم,آن دارد 

خواهرکم »عبارت  "کدی "کونتین برای خواهراش  شته باشد در بخش دوم این رمانی ویلیام فاکنر وجود دارمان خشم و هیاهو

سرود »مشهور این عبارت خود، بر گرفته از منظومه (22 ص ،4944،ویلیام فاکنر.)را از قول فرانسیس قدیس نقل می کند «مرگ

و ما نیز , برگردان فارسی رمان آورده است  صالح حسینی ترجمه بخشی از آن را در مؤخرهاز فرانسیس قدیس است که  «خورشید

 :قسمتی از آن را در اینجا می آوریم

 ...ستایش می کنم خداوند خدا را به خاطر خواهرمان ماه و به خاطر ستارگان... 

 ...ستایش می کنم خداوند خدا را به خاطر خواهرمان آب... 

 ...م خداوند خدا را به خاطر مادرمان زمین که به ما روزی می دهدستایش می کن... 

ه متبرک باد کسانی ک.. .ستایش می کنم خداوند خدا را به خاطر جمیع کسانی که به خاطر عشق بر یکدیگر می بخشایند... 

 !به آن ها تاج خواهی داد  صبر پیشه می کنند چون تو ای برتر از همه

وای بر آن که در گناه  ه هیچ انسانی از دستش نمی گریزدخدا را به خاطر خواهرمان مرگِ تن ک ستایش می کنم خداوند... 

 (961ص ، 4944ویلیام فاکنر،) «...قدسی تو گام بر می دارند ۀمتبرک باد آنان که در کنف اراد! کبیره بمیرد 

الً آن ها را ؛ و یا اصهو نظر داشته است یا نهخشم و هیامعلوم نیست که آیا شاملو هنگام نوشتن این شعر به سرود خورشید و 

جدا از  _اما آنچه اینجا جالب می نماید ( این امر هیچ بعید نیست, البته با توجه به وسعت دامنه مطالعات اش)خوانده بوده یا نه 

( در سرود خورشید) و خواهرمان مرگ (در خشم و هیاهو)و خواهرکم مرگ  (فروغ در مرثیه)ای که بین خواهر مرگ شباهت صوری

وجود یک , وجود دارد   _در بند سوم مرثیه که سه بار در سرود خورشید تکرار شده است )« !متبرک باد نام تو »دعایی و بین گزاره

که قبالً را (جاودانگی _مرگ  _مثلث عشق )آن مثلثی  با بخش دوم رمان خشم هیاهو است قرابت معنایی نیز بین مفهوم این بند

دارد خود را در آب کونتین که با خواهر مرگ خود گام بر می  ی در این بخش رمان نیز می بینیمگونه ااش سخن گفته شد بهدرباره 

شاید به  رد آب به کارکرد عشق شباهت داردکارک از  نظر نماد پردازی)با این غرق شدنش با خواهر آب  .می میرد غرق می کند و

 .یکی  می شود و آن گاه به جاودانگی می رسد (داوم حیات هستنددلیل این که هر دو سبب باروری و ت

شب را و روز / دوره می کنیم / و ما همچنان/  _! متبرک باد نامِ تو  _/نامت سپیده دمی ست که بر پیشانیِ آسمان می گذرد

 ...هنوز را/ را

 حاال او دیگر جاودانه شده است،. نیست کار اودر نظر شاعر مرگ فروغ پایان  ایانی ایهامی شاعرانه وجود دارد،در این بند پ

که  _کتابت اولین سطر بند  طریقه. ه حیاتش ادامه خواهد دادو بعد از مرگش نیز همچنان ب دیگر او بلند آوازه و مشهور است

 در نظر شاعر! آری  زه را به خوبی به نمایش می گذارداز نظر صوری این استمرارِ حیات و بلندی آوا _بلندترین سطر شعر نیز است 
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ر که چون دیده از آن هم از نگاه شاعری سوگوا بح بر پیشانی آسمان تماشایی است،او فروغی است که همچنان حرکت او هر هر ص»

 (923ص  ،4946محمد حقوقی،)« .پیش از هر چیز به آن فروغ صبحگاهی چشم می دوزد و به یاد او می افتد گشاید،خواب می

  :چرا گفته (وچه بسا ناآگاهانه)در سطر دوم این بند کاربستی است بسیار هنرمندانه و آگاهانه  «متبرک» کاربست واژه

چرا ؟ آخر نه مگر  ؟ .و «همایون باد نام تو»و یا  «فرخنده باد نام تو»یا  «خجسته باد نام تو» :؟ ومثالً چرا نگفته «متبرک باد نام تو»

آن هم در این دعای دقیق و ! کجا ؟ [وفرخنده  ]ا و بار شادی آمیز خجسته و همایون بار غم انگیز متبرک کج»! ؟شعر مرثیه است

ی پس چنان که دیدیم این واژه در هماهنگ .از آسمان به زمین می افتاد  _به اصطالح  _که اگر چنین می کرد شعر )همان(«.زیبا

در قیاس با واژگان مشابه )حانی ویژه ای نیز برخوردار است از یاد نبریم متبرک از قداست و بار رو کامل با فضا و محتوای شعر است

در مقدم آوردن  _علی الخصوص  _این امر  لت داردنیز دال (فروغ)   «تو»لذا من غیر مستقیم بر پاکی و طهارت و عصمت نام  (اش

 _ه در می یابیم اصوالً در شعر و اینجاست ک .روشن تر است _که به قصد تأکید بوده است  _ (تو)آن و مؤخر آوردن  نهاد گزاره 

و یا کلمه ای را جابجا کرد که در , دیگر کرد ۀو اصالً نمی توان کلمه ای را در آن جایگزین کلم, ترادف معنایی ندارد _شعر خوب 

 . این صورت به کلیت و ساختار آن لطمه می خورد و ساختمان آن فرو می ریزد

 ...هنوز را/ روز راشب را و / دوره می کنیم / و ما همچنان/ 

ارتباطی محکم و ارگانیک با دیگر سازه های شعر  ،ن ختام های شعر فارسی معاصر استاین ختام از زیباترین و مناسب تری

 ( لی تا چند تا چند ورق خواهد خورداین دفتر خا)خوردن در بند سوم واضح تر است با مفهوم ورق  _به ویژه  _دارد ؛ این ارتباط 

 قسمت پایانی شعر در خور توجه استدر این  «ما»به  «تو»روایت از ضمیر  کنیک هنری التفات و تغییر زاویهتاستفاده از 

 «او»در خدمت ایجاد تباینی هنری میان عظمت  وه بر تقویت جریان حرکت در شعرعال»؛ چون ت شعر استوکامالً در خدمت کلی

شعر ودر انحصار قرار دادن عظمت برای  ر هماهنگی کامل با درون مایهن داین تبای است «ما»و روزمرگی و حقیر بودن  (فروغ)

نیز روندی جاودانه  «ما»و روزمرگی و حقارت زندگی  «او»به گونه ای که تضاد میان عظمت  در همه زمان هاست (فروغ)ممدوح 

در  (...)امتداد  سپس استفاده از نشانهو هنوز و  دوره کردن شب و روز کاربرد واژگان و ترکیبات همچنان؛ در این میان یافته است

این  (434ص  ،4941پروین سالجقه،) «.شعر دارد اندام وارهنقشی بی مانند در ایجاد هماهنگی شکل و محتوا و ساختار  فرجام شعر

منظورم  ,دستور زبان نیز زده است  عر دست به یک هنجارشکنی در حوزهرا هم در پایان بگوییم که شاملو در آخرین سطر این ش

که نهایتاً  ح آشنایی زدایی کردهاو با این کار از این کلمه به اصطال( 434ص   ،کاوس حسن لی)کاربرد قید هنوز در مقام اسم است 

 .به برجسته تر شدن زبانش در این بخش شعر ختم شده است

و نیز   .ر در تعامل ارگانیک هستندو تصاویر آن با یکدیگ از شکل ذهنی منسجم برخوردار استقبالً گفته شد که این شعر   

اول بعد از تمام شدن  نکته .محاوره ای و زبان معیار معاصر ائیکآرک :بیان شد که زبان اش آمیزه ای است از سه حوزه زبانی مختلف

وابسته  «آزانگیز» و «بایسته» «آستانه» ،«درگاه»واژگان  :بیشتر دارد دوم نیاز به کمی توضیح اما نکته, ل شعر کامالً روشن شدتحلی

؛ اما باید از رسی معاصر کاربردی وسیع دارند این درستدر زبان فا (درگاه و آستانه)گیرم برخی از آن ها  به زبان آرکائیک هستند

ک کهن و آرکائیالً بار معنای آن ها در این شعر اص .این نکته غافل نماند که این ها در بافت شعر کامالً رنگ و بوی آرکائیک دارند

زبانی محسوب می  _یک هنجارگریزی زمانی  _که در سوگ شاعری معاصر است _کاربرد آن ها در شعری معاصر بنابر این  .است

زبان عامیانه و  که همگی در دایره _ «دوره کردن»و  «ورق خوردن «قاب گرفتن» «چارچوب» «چارراه»کلمات  و ترکیبات  .شود

 _رسد شاعر آن ها را برای خودمانی کردن و صمیمی کردن لحن گفتارش به کار برده استبه نظر می  و گیرندمیمحاوره ای جای 

به یک هنجار گریزی سبکی منجر می شود که نهایتاً به برجسته شدن  می نشینند( آرکائیک)گروه نخست  وقتی در کنار کلمات

  .زبان شعر می انجامد

 "بکائیه"متن و تحلیل 

  /للبیتِ القدیم الموحش المقرور  ،للعالم السفلی/ المهجور  قاعهالِ/ عُدتُ إلی جَحیم نیسابور 



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

881 
 

/ تتبعنی جنازۀُ الشمس إلی األبد / کزورقٍ لیس به أحد / أتبع موتها وراء اللیل و األبواب / أبحثُ عن عائشۀَ فی ذلک السرداب 

کانت / و ههنا ساحرۀ  شمطاء / و غیمۀ  من نار / زهار فوقَ رأسها تاجٌ من األ ،للقبر و هی فی ثیاب العرس/ ی من ههنا أنزلها الحفّار 

طرقتُ / أجرُّ خلفی سنوات حبِّها کَذیْلِ ثوبٍ فاقعٍ طویل / أتبعُ موتَها بال دلیل / حطّ علی التابوت / و هنا عصفور  ،وراء النعش تبکی

و کانت  ،قال/ فاللیلُ فی الدروب / لتُ أَنِرْ لی هذه السهوب ق/ مِن أین  :و قال لی/ فَمَدَّ لی حارسُها یدین / بابَ العالم السفلی مرَّتین

عائشۀُ لیس لها / و عادَ بعد غد  ،مضی غداً/ فزورقُ األبد / لیس هنا أحد  ،ی عائشۀُ لیست هنا/  :لیقرأ المحجوب/ یدُه تعبثُ بالمکتوب 

وَ / یا مخمور  ،لوجهها اآلخر/ فَعُدْ لنیسابور / لصباح فی المساء و نجمۀ  ا/ ضائعۀ  کالریح فی العراء / فی الزمان  ،فهی مع الزمان/ مکان 

 (13ص  ،2114عبدالوهاب البیاتی،. )و الموتِ المجّان و القضاء/ ثُرْ علی الطغاۀ و اآللهۀ العمیاء 

ز را خیمرگ و رستا ،زندگی محوری در شعر بیاتی که سه مقولههای است در رثای عایشه، یکی از شخصیتای سوگ سروده

سپس در شعرش به  ،آن گونه که خود بیاتی گفته است عایشه در اصل شخصیتی واقعی بوده است .یک جا در خود جمع کرده است

 (463، ص 4333عبدالوهاب البیاتی،)تا بر خیزش و رستاخیز داللت نماید  ،شخصیتی نمادین بدل شده است

تا عایشه را از چنگال مرگ  ،آغازدسفری به دنیای زیرین می ،خود هزدن نقاب خیام نیشابوری بر چهرالبیاتی در این شعر با 

در  ،سرگردان و حیران ،و همچون قایقی بی سرنشین ،رودبه تاریک جاهای دوزخ نیشابور می او .و به جهان مردگان برگرداند ،برهاند

و جهان زبرین را سراسر تیرگی و سیاهی  ،رفتهبا مرگ عایشه خورشیدِ زندگی بخش به مرگی ابدی فرو  .گرددبه در دنبال عایشه می

 .روشنایی و امید را به جهان بازگرداند ،شادابی ،سرزندگی ،حیات ،راوی می خواهد با برگرداندن عایشه .و شوربختی فرا گرفته است

الوه بر این که ع ،کاربست عنصر مونولوگ و دیالوگ در آن .صمیمی و به دور از هر پیچیدگی و ابهام است ،شفاف ،زبان شعر

اول شخص مفرد است و  ،راوی .به طراوت و سرزندگی زبان آن منجر شده است ،در حرکت رو به جلو داستان شعر دخیل است

 .روایت شعر در فضایی کامالً اسطوره ای انجام می پذیرد

أبحثُ عن عائشۀَ فی ذلک / رور للبیتِ القدیم الموحش المق ،للعالم السفلی/ لِقاعها المهجور / عُدتُ إلی جَحیم نیسابور 

 تتبعنی جنازۀُ الشمس إلی األبد / کزورقٍ لیس به أحد / أتبع موتها وراء اللیل و األبواب / السرداب 

راوی بدون این که سخنی از وضعیت نیشابور در قبل و یا پس از  ،چنان که می بینیم شعر آغازی ناگهانی و رعدآسا دارد

رفتنش به  .یک راست از برگشتنش به دوزخ نیشابور و سفرش در تاریک جاهای آن شروع می کند ،مرگ عایشه به میان بیاورد

تموز که در  ؛ اما در اینجا بر خالف اسطوره تموز را به ذهن متبادر می سازد اسطوره ،جهان زیرین و جست وجوی او به دنبال عایشه

  .ی عایشه به جهان مردگان می رودراوی ی خیام برای جستجو ،آن ایشتار به دنبال تموز می رود

که  ،تصویری است عینی و در عین حال هنری و برجسته ،که امواج دریا آن را به هر سو می برد «قایق بی سرنشین»تصویر 

 .سرگشتگی و آوارگی راوی در جست و جوی عایشه را به خوبی در مقابل دیدگان مخاطب نشان می دهد

در سطرهای دوم و سوم عالوه بر این که به ریتم کالم شاعر افزوده  (صفت+ اسم + جر  حرف)کاربست ساختار نحوی مشابه  

  .و صمیمیت و سادگی ویژه ای بدان بخشیده است ،آن را به گفتار روزمره نزدیک کرده ،است

عایشه را  ،گورکن :چگونگی فرود عایشه در جهان مردگان را در قالب یک مونولوگ بیان می کند ،راوی در بخش بعدی شعر

 .ساحره ای سپید موی بر او شیون و زاری می کند .داخل قبر می کند ،و تاجی از گل بر سر داشت ،در حالی که لباس عروسی به تن

و راوی در حالی که عشق سال های بودن با عایشه را همچون دامن لباسی بلند با خود می  .گنجشکی خود را به تابوت او می زند

 :به راه می افتددر جستجوی او  ،کشد

/ و ههنا ساحرۀ  شمطاء / و غیمۀ  من نار / فوقَ رأسها تاجٌ من األزهار  ،للقبر و هی فی ثیاب العرس/ ی من ههنا أنزلها الحفّار 

 طویل أجرُّ خلفی سنوات حبِّها کذیلِ ثوبٍ فاقعٍ / أتبعُ موتَها بال دلیل / حطّ علی التابوت / و هنا عصفور  ،کانت وراء النعش تبکی
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ایشتار نیز  .با کیفیت فرود ایشتار به جهان مردگان هم خوانی و تطابق دارد ،چنان که می بینیم چگونگی فرود عایشه به قبر

 (36، ص 4946هنریتا مک کال،) .در این فرودش لباسی زیبا و تاجی بزرگ بر سر داشت

تنها تفاوتی که میان این دو  .ان را بر عهده می گیردفرمانروای جهان مردگ ،سپید موی نیز نقش ارشکال در این میان ساحره

  .که ارشکال این عمل را در اسطوره ی تموز انجام نمی دهد ،همان گریه و زاری او بر عایشه است ،وجود دارد

 أجرُّ خلفی سنوات»در سطر  ،توالی اسم ها و صفت ها با آن صدای کسر ،بسامد باالی مصوت های بلند ،کاربرد حروف مشدد

هم حالت  ،چرا که این امر .یک نوع هماهنگی در شکل ی  مضمون و آوا ی معنا ایجاد کرده است ،«حبِّها کَذَیْلِ ثوبٍ فاقعٍ طویل

این ها به برجستگی کالم  همه. لباس را به او نشان می دهدو هم دراز دامن بودن این  ،کشیدن لباس را به مخاطب القا می کند

  .معنا منجر شده است هم در حوزههم در حوزه زبان و شاعر 

از تیرگی و سیاهی و یأس حاکم بر  ،و در طی گفت و گویی که با دربان دارد ،راوی در ادامه در جهان زیرین را می کوبد

ی و روشنای ،بنا بر این از او می خواهد با برگرداندن عایشه ،و علت آن را غیاب و مرگ عایشه اعالم می کند ،جهان زبرین شکوه کرده

  :امید را به آنجا برگرداند

 فاللیلُ فی الدروب/ قلتُ أَنِرْ لی هذه السهوب / مِن أین  :و قال لی/ فَمَدَّ لی حارسُها یدین / طرقتُ بابَ العالم السفلی مرَّتین 

نمی توان  و اعالم می کند که اصالً .اما در بان در پاسخ او می گوید که نه عایشه و نه هیچ کس دیگری در این جا نیست

  :جاری و ساری است «مکان»ها و  «زمان»  هعایشه در هم .برای عایشه مکان و زمان متصور شد

و عادَ بعد  ،مضی غداً/ فزورقُ األبد / لیس هنا أحد  ،ی عائشۀُ لیست هنا/  :لیقرأ المحجوب/ و کانت یدُه تعبثُ بالمکتوب  ،قال

 .و نجمۀ  الصباح فی المساء/ ضائعۀ  کالریح فی العراء / فی الزمان  ،فهی مع الزمان/ عائشۀُ لیس لها مکان / غد 

به سرزندگی و طراوت خود  ،عالوه بر این که بر طراوت و پویایی زبان افزوده است ،کاربست عنصر دیالوگ در این پاره از شعر

بر این مخاطب به راحتی می تواند با آن بنا  ،جلوه می دهد «اکنون»چرا که وقوع حادثه را در  .داستان شعر نیز منجر شده است

 .ارتباط بر قرار می کند

بیاتی در این دو تصویر زمان ها را  .نیز غافل شویم «عاد بعد غد»و  «مضی غداً»البته در این میان نباید از نقش تصویرهای 

اکنون ی زمان روایت »ن اساطیری تا  زمان با این کار زما .صیغه ی ماضی را برای بیان زمان آینده به کار می بندد ،در هم می آمیزد

باعث می شود مخاطب به راحتی با متن ارتباط بر  ،چنان که گفته شد ،همه ی این ها .شعر ی امتداد می یابد و بدان وصل می شود

 .راوی شریک و سهیم گرداند و خود را در عاطفه ،قرار کند

می خواهد که به نیشابور برگردد، و علیه « خود»ی آن از پسین شعر در حکم یک مونولوگ است، که راوی در ط پاره

 :ستمگران و ذلیالن و فرومایگان بشورد و نیشابور را نجات دهد

 و الموتِ المجّان و القضاء/ وَ ثُرْ علی الطغاۀ و اآللهۀ العمیاء / یا مخمور  ،لوجهها اآلخر/ فَعُدْ لنیسابور 

در اینجا  .اصالً بیاتی این شعر را برای گفتن همین چند سطر سروده است .تاین بخش مرکز ثقل و گرانی گاه این شعر اس

 ،بلکه سفری بوده تماماً حقیقی و واقعی .سفری خیالی و وهمی آن هم در دوزخ نیشابور نبوده است ،پی می بریم که این سفر راوی

  .که در دنیای ذهن و درون خود شاعر اتفاق افتاده است

به عنوان یکی از  ،عناصر و فضای اسطوره ای به خوبی توانسته است جدال و کشمکش درونی خود را بیاتی با کاربست موفق

 ،و نهایتاً به این نتیجه می رسد که عایشه ی نماد انقالب و خیزش ی نه در دنیای بیرون .به تصویر کشد ،افراد جامعه ای ظلمت زده
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فظ کرامت و شأن خود در جامعه ی ظلمت زده باید به جنگ سیاهی رود و و انسان برای ح .که در دنیای درون همه انسان ها است

 .بنیاد ظلم و ستم برکند

 "عایشه"با مرثیه   "فروغ "تطبیق و مقایسه مرثیه 

 در جست و جوی عزیز از دست رفته راوی در هر دو شعر. چنان که اشاره شد در هر دو شعر عاطفه ای یکسان حاکم است

سفری است در دنیای درون و ذهن ؛ با این تفاوت که توصیف عینی این سفر در شعر  ،سفر هر دو .کنندخود سفری را آغاز می 

به جست و .. .راوی شعر شاملو در کوه و دشت و. اما در شعر بیاتی بیانگر عمودی بودن آن است ،شاملو بیانگر افقی بودن آن است

 .رودمی "عایشه "جوی وزمین و در دوزخ نیشابور به جستر اما راوی شعر بیاتی در زی ،جوی محبوب خویش می پردازد

اگر چه میان آوارگی او در بند  ،حال آن که فضای شعر شاملو امروزین و واقعی است ،فضای شعر بیاتی کامالً اسطوره ای است

  .در اساطیر یونان شباهت هایی است "پرسفونه  "جوی ودر جست "دمتر  "نخست با سرگشتگی 

خود  "فروغ  " راوی در مرثیه .عایشه ابژکتیو و عینی است حال آن که مرثیه ،کامالً شخصی و غنایی است  "روغف" مرثیه

و از درون ذهن او شعر  ،زندقاب خیام نیشابوری را بر چهره مین ،"عایشه"اما بیاتی در شعر مرثیه ،ایبدون هیچ واسطه ،شاعر است

آن  ،ونیز تصویرهای هر یک از این دو شعر تأثیر گذاشته است ،لحن راوی ،در فضای شعرخود این امر به نحوی  .را روایت می کند

تو  "ا ضمیر را ب "فروغ  "او  .خوردبه چشم نمی "عایشه"بینیم در لحن راوی مرثیه می "فروغ  "صمیمیتی که در لحن راوی مرثیه 

مورد  عایشه اصالً اوی شعر مرثیهحال آن که ر ،وش داردکه این نشان از صمیمیت او  با محبوب خ دهدمورد خطاب قرار می "

که  جوی همراه با گریه وزاری آغاز می شود  حال آنوایی بیانگر آوارگی راوی در جستفروغ با تصویره خطاب قرار نمی دهد  مرثیه

 .عایشه کرده است ضای مرثیهفروغ را غمبار تر از فجو می پردازد  و خود همین امر فضای مرثیه وراوی شعر بیاتی فقط به جست

. فروغ را و حتی وطن و سرزمین اش را برای نفْس فروغ می خواهد، از این رو شعرش بغایت شخصی است "مرثیه"شاملو در 

 .رویکردی اجتماعی دارد "بکائیۀ"شاعر است، از این رو  از برای وطن و جامعه  "بکائیۀ" جستجوی عایشه در ،اما در مقابل

فروغ به شدت هنجار گریز و عادت زدا  حال آن که در مرثیه ،یشه عموماً زبانی یک دست و یک نواخت استزبان مرثیه عا

زبان محاوره  حال آن که زبان مرثیه فروغ آمیزه ای از سه حوزه .عایشه به زبان فصیح عربی معاصر سروده شده است مرثیه .است

 .مر به زبان آن تشخص و برجستگی ویژه ای بخشیده استو این ا زبان آرکائیک و زبان معیار فارسی معاصر ،ای

و  .از شعر بیاتی بیشتر است ،قدرت موسیقایی شعر شاملو به واسطه ی واج آرائی ها و نیز هم خوانی واژگان در بیشتر بند ها

 و آن را غمبارتر و اندوهناک تر کرده است  ،این موسیقی نیز کامالً در خدمت فضای عموی شعر است

 :گیری نتیجه

 "مرثیه"یی به چشم می خورد، هادو سوگ سروده قرابت ها و مشابهت علی رغم این که میان عاطفه و فضای حاکم بر این

از خصوصی  "مرثیه"فت توان گمی .ای عینی، غیرشخصی و اجتماعی داردصبغه "بکائیۀ"اما  ،ای ذهنی، غنایی و شخصی داردصبغه

به عایشه دارد و همه  -و در عین حال انقالبی -اما البیاتی در این شعر نگرشی انضمامی . ستترین شعرهای شاملو اترین و شخصی

 .و مردم سرزمین خود می خواهد را برای جامعه -و از جمله عایشه –چیز 

 منابع و مآخذ

 4334بیروت،  ،، الطبعۀ األولی، دارالحکمۀأعالم األدب فی العراق الحدیث:  بصری، میر

 4333ینابیع الشمس، السیرۀ الشعریۀ، الطبعۀ األولی، دار الفرقد، : لوهابعبدا البیاتی،

 2114دیوان عبدالوهاب البیاتی، دارالعودۀ، بیروت، : البیاتی، عبدالوهاب

 4946،نشر ثالثچاپ دوم،  ،های نو آوری در شعر معاصر ایران گونه :، کاوسحسن لی
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 4946, انتشارات نگاه ،(احمد شاملو)شعر زمان ما : حقوقی، محمد

 2113عمان،  ،الشعر العربی فی القرن العشرین، الطبعۀ األولی، األهلیۀ: الروضان، عبد عون

 4941، چاپ دوم، انتشارات مروارید، (شاملو)کاشی ها  نقد شعر معاصر، امیر زاده: روینسالجقه، پ

 2112رکعتان فی العشق، دراسۀ فی شعر عبدالوهاب البیاتی، الطبعۀ األولی، دارالساقی، بیروت، : نسنیر، رؤوبی

 4943شعرها، چاپ هفتم، انتشارات نگاه،: آثار، دفتر یکم ۀمجموع: شاملو، احمد

 4334الرؤیا اإلبداعیۀ فی شعر عبدالوهاب البیاتی، دارالجیل، بیروت، : شرف، عبدالعزیز

 4944بامداد، چاپ اول، کاروان،  ادیسه: مشهرجردی، پرها

 4944, انتشارات نیلوفر چاپ هفتم، ,صالح حسینی ترجمه ،خشم و هیاهو :، ویلیامفاکنر

، الطبعۀ األولی، مرکزالدراسات للعالم العربی المعاصر، جامعۀ سیر ذاتیۀ سیر و أعالم االدب العربى المعاصر: کامبل، روبرت

 4333القدیس یوسف، بیروت، 

 4943, نشر آگهچاپ دوم  ،ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی,  دانشنامه نظریه های ادبی معاصر :ایرنا ریما ،مکاریک

 4946عباس مخبر، چاپ چهارم، نشر مرکز،   اسطوره های بین النهرینی، ترجمه: هنریتا مک کال
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 جناقوس بیداری، تحلیل دو  شعر از عبدالوهاب البیاتی و نیما یوشی
 فاطمه یوسفی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران

 دکتر شهریار گیتی

 ت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلیعضو هیئ

 چکیده

هرچند میان آن دو پیوند و . شعر متعهد فارسی و عربی در دوران معاصرند و عبدالوهاب البیاتی از پیشگاماننیمایوشیج 

از آن جمله . های مشترکی به شعر آن دو داده استرایط دشوار اجتماعی ی سیاسی سویهزیستن در ش لیکن تجربه ،باطی نبودهارت

سرنوشت جامعه، داشتن دیدی  توان به اتخاذ رویکردی اعتراضی سرسختانه نسبت به وضع موجود و التزام و تعهد عملی نسبت بهمی

ه، های اجتماعی و سیاسی، باور به باروری اجتماعی و آن گاها و نابسامانیگرایانه فروبستگیح آگاه، و آنگاه، طرو انتقادی گراجامعه

تعهد در شعر  لهاین مقاله ضمن اشاره به مسئ .اشاره کرد... خود برای فعلیت بخشیدن بدان و جامعه "انسان"تحریض و ترغیب 

پردازد، سپس وجوه اشتراک و افتراق آن دو را وشیج و عبدالوهاب البیاتی میما یاز نی "النبوءۀ"و  "مهتاب"معاصر به تحلیل دو شعر 

 .کندمیبیان 

 "عبدالوهاب البیاتی"، "نیما یوشیج"، "ادبیات تطبیقی"،"تعهد اجتماعی"، "شعر نو": هاکلیدواژه

 :مقدمه

شاعران متعهد، از بن مایه های  هایاز همه در سرودهمسائل اجتماعی و سیاسی در شعر معاصر، وبیش  طرح آگاه گرایانه

به نزد . جامعه خویش اند «انسان»ی این شاعران مفهوم گرا هماره در پی آگاهانیدن و بیدار. اصلی ادبیات مدرن عربی و فارسی است

را در سر تواند رؤیای ناممکن بی طرفی تغییر و دگرگونی است، و هرگز نمیاینان شعر، و اساسا هنر، همانا رویدادگی و آشکارگی 

های اجتماعی و سیاسی، ها، نامالیمات و شکستها، موانع، دشواریینان از طرح پروبلماتیک فروبستگیمقصد و مقصود ا. بپروراند

این  در».اش است «کنونی»برای برون رفت از وضعیت  «انسان»ها یداری در جامعه، و تبیین تواناییهمانا به صدا درآوردن ناقوس ب

آزادی انسان، عدالت جویی، : های اجتماعی، جانشین احساسات فردی شده است، و مسائلی همچونمعاصر اندیشهگونه از اشعار 

های آزادی بخش، شهادت، مسائل مربوط به شهر و ات محروم جامعه، همنوایی با نهضتمبارزه با استبداد و فقر، توجه به طبق

توان پرچمداران شعر چشم انداز نیما و البیاتی را می از این( 41،ص 4946حسن لی،)«هاستمضمون بسیاری از سروده... شهرنشینی

توان یافت که در آن به نحوی از انحا به مسائل شعری از این دو شاعر نمی. آوردمتعهد در ادبیات معاصر عربی و فارسی به شمار 

واسطه ی پیشرفت در زندگی است، از نظر او چون  واسطه ی التیام همه ی دردها و»هنر به نزد نیما . اجتماعی اشاره ای نشده باشد

نیما تبلور »( 422،ص4944فرهنگستان زبان فارسی،. )زندگی ما را دیگران ساخته اند، هنر چیزی را به دیگران مدیون است

تجربی و حضور انسان در شعر او، گستره شکل و عمقی دارد که هم نشان گزینشی ... نواندیشی در باب انسان در شعر معاصر است

عبدالوهاب البیاتی نیز، برای شعر رسالتی انسانی قایل  (211،ص4911مختاری،)« .آگاهانه است، و هم نمونه ای از رویکردی آگاهانه

ی این جهان را را به نزد او شاعر باید با تمام هستی اش نسبت به انسان و جامعه متعهد باشد، چه شاعر نامالیمات و آشوب ها. است

من انسانیت و هستی ام را در خدمت شعرم »: همو باز در جایی دیگر نوشته است( 42،ص4339البیاتی،. )زیَدمی باتمام وجود

 (44،ص 4333البیاتی،)«.گذاشته ام، در این جهان پر آشوب، در این کشاکش زندگی، شعر تنها امید بشر است

تی می خواهیم ببینم این دو شاعر به عنوان پرچمداران شعر ما در این مقاله با تحلیل دو شعر از نیمایوشیج و عبدالوهاب البیا

این مقاله پس از معرفی این دو شاعر، در چارچوب . خود داشته اند ۀمتعهد در ادبیات فارسی و عربی معاصر، چه نگرشی به جامع

والت یک یا چند فرهنگ زبانی که آگاهی از کیفیت های یک اثر را با قرار دادن آن در بافتِ روشنگر محص»اهداف ادبیات تطبیقی 
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مکاریک، )« فراگیر در ادبییات سایر زبان ها غنا میی بخشد ا انتقال یک موضوع یا درون مایهچگونگی تحقق، ی دیگر، یا با مطالعه

 . را از همین منظر مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد "النبوءۀ"و  "مهتاب"، دو شعر (21، ص 4943

 نیما یوشیج

هجری  4994دیده به جهان گشود و به سال  "یوش"هجری شمسی در   4216به سال  (نیما یوشیج)ری علی اسفندیا

دوران کودکی خود را تا سن دوازده سالگی در چراگاه ها و طبیعت زنده و در میان قبایل . شمسی در تهران چشم از جهان فرو بست

سن لوئی به  به تهران عزیمت کرد و در مدرسه راه خانوادهدر دوازده سالگی هم( 3، ص 4936دستغیب،. )کوهستانی سپری کرد

هجری شمسی  4233در اسفند سال . تحصیل پرداخت و در همین مدرسه بود که از طریق زبان فرانسه با ادبیات اروپا آشنا شد

هجری  4914 و در سال( 41، ص 4913علی پور، . )را می سراید "رنگ پریده خون سرد قصه"خستین شعر بلند خود، مثنوی ن

عطفی است در شعر  مهم ترین اشعار نیماست، و نقطه از مشهورترین و "افسانه"( همان.)را می سراید "افسانه"بلند  شمسی منظومه

 در». بیان سنتی شعر فارسی نشان داده است ود را از اسلوب اندیشیدن و شیوهنیما در این شعر نخستین انحراف خ. معاصر فارسی

 اثری آن در است داشته رواج ایران سنتّیِ شعر در چه آن از و شود می دیگرگون شعر وزنِ و زبان و احساس و اندیشه "افسانه"

 (34،ص 4931بهبهانی، )« .نیست

از آثار نثری او نیز . از دیگر آثار شعری مشهور اوست "خانه ام ابری است"،"داروگ"، "مرغ آمین"، "اجاق سرد"، "ری را"

 .، اشاره کرد"ارزش احساسات"و  "همسایهحرف های "می توان به 

 عبدالوهاب البیاتی 

 را در همان شهر گذراند اشکودکی و نوجوانی . دیده به جهان گشوددر بغداد میالدی  4326به سال  بیاتی عبدالوهاب ال

 معروف خود را به نام یدو دفتر شعرالبیاتی در این سال ها،  ،در عراق بود اواوج و شکوفایی ادبی  یدور 4334ی4331های  سال

م و به 4334 نژوئ 44از انقالب اندکی پیش البیاتی . منتشرکرد( 4334) "ق مهشّمۀیبارأ"و( 4331) "نیاطیو ش ۀمالئک"های 

نویسندگان شوروی به این کشور مسافرت کرد و از نزدیک با بسیاری از  هعبدالکریم قاسم در عراق، به دعوت اتحادیقدرت رسیدن 

ژوئن  44انقالب پس از . شدآشنا در آن زمان در تبعید به سر می برد، مارکسیست، از جمله ناظم حکمت که  شاعران نویسندگان و

میالدی به  شتاده البیاتی در دهه. به مصر رفت و  مقیم آنجا شد "جمال عبدالناصر"به دعوت  4364در  .، به عراق بازگشت4334

مدیریت مرکز فرهنگی عراق در مدتی نیز  .مشغول به کار شد ی در وزارت فرهنگمشاور فرهنگعنوان  هعراق بازگشت و مدتی ب

در همان  م 4333، و در سالرا در دمشق گذراندهای زندگیش واپسین سال( 314، ص 4334، بصریمیر ) .ر عهده گرفتمادرید را ب

 (991، ص 2113الروضان، ) .دفن شدو بنا به وصیتش در همانجا و در جوار آرامگاه محیی الدین ابن عربی شهر درگذشت 

آن که می آید و نمی )"الذی یأتی و ال یأتی"،  (دفتر فقر و انقالب)"سفر الفقر و الثورۀ": از دفترهای شعری مشهور اوست

از آثار منثورش نیز می توان به  ....و(نوشتن بر خاک)"الکتابۀ علی الطین"، (مردن در زندگی)"الموت فی الحیاۀ"، (آید

 .اشاره کرد( من به سنگ شکوه می کردم)"کنت أشکو إلی الحجر"، (شاعری من ۀتجرب)"تی الشعریۀتجرب"

 "مهتاب"متن و تحلیل شعر

خواب در چشم  /چند، غم این خفته /لیک، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و /می درخشد شبتاب /می تراود مهتاب

در  ./بلکه خبر کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را /واهد از من،صبح می خ ./گران با من استاده سحرن /.ترم می شکند

ای دریغا به  /و به جان دادمش آب؛ /که به جانش کِشتم، /نازک آرای تن ساق گلی، ./از ره این سفرم می شکند /جگر لیکن خاری،

می تراود  ./بر سرم می شکند /وار به هم ریخته شان،در و دی /که به در کس آید /بر عبث می پایم؛ /تا دری بگشایم؛ /برم می شکند
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می گوید با  دست او بر در /کوله بارش بر دوش، /بر دم دهکده مردی تنها؛ /مانده پای آبله از راه دراز؛ ./می درخشد شبتاب ./مهتاب

 (664-669،صص 4944نیما یوشیج، ) .خواب در چشم ترم می شکند /چند، غم این خفته :/خود

با زبانی ساده اما رسمی و فاخر و بهره مند  ؛در پنج بند می گذردنوشته است،  4921که نیما یوشیج آن را در سال  "مهتاب"

انسان در صدد بیان وضعیت اسفناک ( "ای دریغ"به استثنای )با گزاره هایی تماماً خبری  نیما. از برخی عناصر آرکائیستی زبان

 . یبر توصیف و تصویر سازبا ساختی هنری و مبتنی , است خود جامعه

همه  یباره با کول« پای آبله از راه دور»قرار  یب یهمچون پیک یاست که در یک شب مهتاب انسانیروایتگر داستان  "مهتاب"

براهنی، ). درسان شو پیام دمیدن صبح خوابش آشفته سازد به آن زند یباشد که نقب شود یخوابزده م یدهکده ا یراه, امید و شور

سر از بالین , هم که شده یبرای لحظه ا اگر حتی یاحد رفته است خوش و سنگین فرو یدهکده اما در خواب( 944ص ، 4914

و همه چیز برای یک  ،زیباآرام و است به غایت  یشب ؛ شب نیز«دم شکند خواب به چشم کسنیست یک»: دارد یغفلت و خواب برنم

 یزیر آسمان این شب فقط راو .زند میدرخشد و شبتاب در زیر آن سوسو  یمماه در آسمان : خوش و شیرین آماده و مهیا یخواب

غم ». ایستاده است "در"بر دم  پر از اندوه، یو دل پر از اشک یزنده نما بیدار مانده و با چشمان است که از غم این جماعت خوابزده

 ...«شکند یخواب در چشم ترم م/ چند  این خفته

برای  ،تمامظرافت با  وکرده را مشخص  "واقعه"یهنرمندانه و برجسته موقعیت زمان یبا بیان نخست بند اول ۀنیما در گزار

و  یهنرکاربردی بس  برای مهتاب "تراویدن"کاربرد  کند یاستفاده م "درخشیدن" و برای شبتاب از فعل "تراویدن"مهتاب از فعل 

 به زحمت و شود نور مهتاب مثل آب که از کوزهسبب می » چون ؛عمق و تراکم ظلمت شب ،شاعرانه است و داللت دارد بر غلظت

برای مهتاب باشد و  "درخشیدن"کند  یمنطق زبان حکم م (991ص , 4944نامداریانرپو) «.از جدار ظلمت بگذرد یدشوار

زبان به یک  در نرم یخویش با دستکار جامعه یوضعیت فکر یواسفناک یاما نیما برای نشان دادن وارونگ, برای شبتاب "تراویدن"

کامل  یدر هماهنگ و منجر شده است یو معنای یزبان ساحتدر  یبه برجسته ساز زند که نهایتاً یدست م یزبان ینوع هنجار گریز

 .روزگار آن یسیاس – یوضعیت نابسامان اجتماع بازنماییدر جهت  "شب"نماد یاست با داللت های ضمن

کردن  "یدیدار"برای نشان دادن و  این امر می تواند, ته شده استتر نوش یسطر سوم نسبت به دو سطر پیشین طوالن

 .بین شکل و محتوا انجامیده است یو از این لحاظ به یک نوع هماهنگ باشد؛امتداد و تداوم خواب این خفتگان 

پایان که در  "شکند"در مورد ردیف  یو به طور کل "خواب در چشم شکستن"ی پور نامداریان در خصوص عبارت کنای یتق

که در پایان هر پنج مصراع به کار رفته  "شکند"ردیف »: نویسد یهر بند به مقتضای حال در کنار کلمات دیگر به کار رفته است م

ساخته است که اگرچه متداول نبوده و نیست اما در رساندن  یقابل توجه یاست به مناسبت موضوع با کلمات دیگر عبارات فعل

 :مقصود رساست

 .مانع خواب وی شدن: شکستن یشم کسخواب در چ -

 .رنج و اندوه بسیار تحمل کردن, جگر خون شدن(: شکسته شدن)= خار در جگر شکستن  -

 .فرو ریختن آن چیز بر سر او: شکستن یبر سر کس یچیز -

 (همان) .«بیدار شدن او(: شکسته شدن)= شکستن  یخواب به چشم کس -

اندک از  ینمونه های»:اشاره می کند و می نویسد یدر ادبیات فارس ین ترکیبات فعلای همان صفحه به سابقه یهمو در پاورق 

 (همان). «یافته است یاخوان ثالث در شعر سبک هند یمهد را این دست

در این شعر سببی دیگر و چه بسا مهم تری نیز داشته باشدی  "شکستن"باری، به  نظر می رسد این همه حضور سنگین 

گویی نیما خواب را به شیشه ای تشبیه کرده : که نیما از آن بیدار بودن را اراده کرده است "خواب شکستن "معنایالبته با توجه به 
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و بدین گونه مخاطب را به یاد افسانه ای می اندازد که در آن دیو را به شیشه می کردند و برای رهایی از آن باید شیشه را . )است

عمر دیوی خواب را بشکنید و بیدار  ید اگر بخواهید می توانید شیشهد که اگر همت کن، و به مردم دهکده می گوی(می شکستند

 . شوید و به آگاهی برسید

اول و دوم هم  در سطر "شبتاب"و "مهتاب"در سطر سوم با "خواب" دوم این را نیز بگوییم که کلمه قبل از پرداختن به بند

می "و  "چشیم" ،"خفته"بین این واژگان و کلمات  عنایی و تناسبیی کهپیوند م. درونی به حساب می آید آهنگ است و قافیه

باعث می شود که  ن تر شدن کالم شاعر منجر شده استوجود دارد عالوه بر این که به پیدایش موسیقی معنوی و آهنگی "درخشد

 .مخاطب به راحتی وارد فضا و زمان شعر شود

چنان , کند یم "یانسان انگار"صنعتآن را غرق در  "نگران ایستادن سحر": بدیع آغاز می شودانسان انگاری بند دوم با یک 

و هم ذات ی برخاسته از باور انسان های اولیه در جاندارانگار مایه گرفته است و یاین امر از یک ذهنیت اسطوره ا که می دانیم

 ییابیم راو یبح است؛ از نگران ایستادن او درممابین انتهای شب و آغاز ص همان سپیده دم یا فاصله "سحر". عناصر طبیعت یپندار

چه در شعر نیما  .و مضطرب است "نگران"سحر نیز به مانند او از خواب عمیق این خفتگان , شب را به تمامت بیدار مانده است

دیگر نیز  یااین گزاره را به گونه ( 211،ص4911مختاری، )« .اجزای طبیعت چون خود انسان نگران زندگی و سرنوشت آدمی اند»

: در این صورت باید گفت, حمل کرد( در حال نگریستن: ییعن)آن  یو لفظ ریرا به معنای ظاه"نگران"قید : توان تفسیر کرد یم

از تعجب خشکش  و "نگرد یم"تعجب  دیدهبه  _هیأت زندگان  بهیا همان مردگان  -به این خفتگان شگرف  یسحر به همراه راو

 .؛ البته تفسیر نخست با فضای حزن آلود شعر سازگارتر است(کنایه از دیرپا بودن شب) دکن ینم یزده و دیگر حرکت

چون بسامد , روبه رو هستیم (بین شکل و محتوا یهماهنگ) یو معنای یآوای یدر این سطر با یک نوع هماهنگ به هر حال ما

به یک  این امر نهایتاً .گذارد یبه نمایش م "یدیدار" یرا به صورت یدر این سطر حالت ایستادن سحر و راو "آ"باالی مصوت بلند 

 . شعر انجامیده است یمعنای در حوزه ینوع برجسته ساز

هر دو ایستاده اند و نگرانند؛ و از حرکت ماندن شاعر و , در این موقعیت نه سحر امکان رفتن دارد و نه شاعر» به هر تقدیر،

صبح است روح شاعر نیز در برزخ میان یأس  یو روشن یحر که مرز میان تاریکمثل س به آن دو بخشیده است یسحر هویت یگانه ا

  (991ص ، 4944پورنامداریان،) «.است و امید مردد

تواند سپیده دم باشد ویا نور ویا ی م "این مبارک دم"», اش را به این قوم نوید دهد "مبارک دم"می خواهد  یصبح از راو

قوم ","مبارک دم"کلمات( 941ص  ،4912،براهنی) «.عظیم باشد یجنبش تواند پیش طالیه یهر نوع حرکت پر برکت دیگر ویا م

در  -رسالت شاعر آگاه  این همانیاشاره دارد به ی طور ضمنبه و به این بند داده استی تبرک و تقدس خاص "خبر"و  "جان باخته

که در  –گیرد که حق  یم قرار یشاعر در موقعیت پیامبر». و هدایت جامعه یو پیامبر در بیدار  -مقام روشنفکر مسؤول و متعهد 

روح حقیقت جوی خود را  کند که جان و یم یبه قوم یاو را مأمور ابالغ رسالت –اینجا صبح و روشنی قائم مقام آن شده است 

دهد  یمرده م یمعن خبر از صبح و حقیقت بسیار رساست چون همبرای این قوم خفته بی "به جان باخته" یترکیب وصف. باخته اند

یقت دور شده جان خود را به شیطان باخته و از حق و حق و هم در عین حال گمراه و, جاودان است یخبر یاز خواب و ب یکه کنایت

داند که از  یدر حقیقت صبح م. کند و برای پرکردن وزن شعر نیست یپیدا م یدقیق یاز این نظرگاه معن "بلکه" کلمه. و جدا افتاده

بپذیرند به همین  ویا اگر دریابند دریابندی بسیار بعید است چیز - یبه هر دو معن -« به جان باخته اند»که ی رک او قومدم مبا

. مأمور ابالغ آن است پیامبر –است که شاعر  یو تردید از امکان تأثیر و پذیرس خبر و رسالت یاز ناامید یحاک "بلکه" سبب کلمه

 یاز همین یأس و دشوار یکند نیز ناش یت یا رفتن و رساندن پیغام صبح در جگر احساس مکه شاعر به سبب این رسالی خار

 (994ص  ،4944پورنامداریان،) «.است که خفته و گمراهند یرساندن پیغام حق به گوش قوم

ساخت  و است،ترین سطر این شعر  یاین گزاره طوالن شکل و محتوا در آن است یدر این گزاره هماهنگقابل تأمل  کتهن

نیما  همراه است یو سخت یدشوار یکه با نوع است که باید آن را در یک نفس و بدون مکث و انقطاع خواند یآن به گونه ا یدستور

نشان داده  یبه خوب ،ر مسؤول و متعهد را در در جامعه خوابزدهروشنفک –شاعر  وظیفه یدشوار ی نیزبا استفاده از رفتار و کنش زبان

 .است
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خاص نیما است که  یاز جمله شگردهای زبان "نازک آرا"شود؛ ترکیب  یآغاز م "ینازک آرای تن ساق گل"عبارت  بند سوم با

 یبه نازک»یعنی  خواندیکه خود نیما آن را به صورت اضافه م دکنی اخوان ثالث نقل م. هم به دنبال داشته است یبحث های

"به نازکی و نازکانه آرایش کننده"یا  "آراینده
: نویسد یم و پورنامداریان این نظر را رد کرده تقیاما ( 413ص ، 4964،وان ثالثاخ).

ساخته شده با  یِدر صفت های فاعل است یاست که فعل متعد "آراستن"مشتق از مصدر"آرا"زیرا . به نظر دقیق نیست یاین معن»

 "بی " توان حرف اضافه یبنابراین نم, مم فعلنقش مفعول دارد نه مت یدر ژرف ساخت صفت فاعل یجزء غیر فعل, یجزء فعلِ متعد

یا به  "آراید یآن که نازک را م": عبارت است از "نازک آرا" یژرف ساخت صفت فاعل. افزود یاست در معن یکه نشان متمم فعل

/ آراید  یتن ساق گلی که نازک را م": شودیبنابراین ژرف ساخت مصراع مورد نظر چنین م "نازک را آراینده": طور خالصه تر

مصراع چنین می  یمعن ،باریک ظریف و لطیف است یبه معنو که خود صفت است  "نازک"ن که یبا توجه به ا "نازک است آراینده

افت و ظرافت ست در لطی اامبالغه یاین معن. آراید یظریف و لطیف را هم م( از بس ظریف و لطیف است)که  یتن ساق گل: شود

 (991ص  ،4944پورنامداریان،) «.بسیار ظریف و لطیف یتن ساق گل: یآن یعنمفهوم  و چکیده. تن ساق گل

تن  (941براهنی، ).خوابزدهاین جماعت  یو آگاه یباشد برای بیدار یتواند سمبل امید و آرزوی راو یم "تن ساق گل"ی،بار 

 یدر مقابل دیدگانش م اکنون ای دریغ که و از جان و روحش سیرابش کرده است با تمام وجودش پرورده یکه عمر یساق گل

 مردم برای بیدار کردن این یامید هنوز بارقهدر وجود راوی دهد ینشان م دارد؛ چه،این بند نقشی محوری در  "شکند یم". شکند

 .به درون این قوم بیابد یکند راه نفوذ یدر بند چهارم تالش م از این رو هست

 به خانه یروشنفکر آگاه ِمسؤول را در جهت راهیاب – یر این بند تالش راونیما د. است یراو یاوج تراژد بند چهارم نقطه

 یراو. نمایاندباز می ملموسبسیار زنده و  یدر قالب تصاویر یهمچون پالن فیلم و ایجاد رابطه با آنان،( آن هاذهن و روان )ایشان 

مگر ممکن است کسی از  یبه درون بیابد ول یاد دریچهشای یکوشد شاید روزنی نهد با لمس در و دیوار م یفراتر م یدر اینجا قدم

 یبرنم شبه استقبال ینه تنها کس در به روی او بگشاید بردارد و یقدم د که برخیزداین خفتگان را شعور و قدرت و رمق آن باش

؛ مگر نه این است ودبتوانست  یم یجز این هم انتظار مگر ریزد ینیز بر سرش فرو م "در و دیوار به هم ریخته شان"خیزد که 

 و تعهد همواره رنج و، آورد یتعهد م یآگاه: علی شریعتی گفته است !جمع غافالن و یا متغافالندر  یو شعور و آگاه یعاقبت بیدار

این قوم  و وجدانِ بیدار آگاهجانِ  یراو .است و عشق یتنهای ی،انسان متعال ،درد انسان :همو گفته استباز  .دارد همراهبه  یسخت

 خیزد و یتمام برای این مهم به پا م "عشقِ "باو , کرده است "متعهد" خود مردمش او را نسبت به بیدار کردن  "یآگاه"و  ,است

اینجاست . حکایتش حکایت آب در هاون کوبیدنو  بر عبث استتالشش که , ای دریغ اما ،بیند یها و رنج ها م یدر این راه سخت

از او , غریب است, یابد که در این دهکده بیگانه است، در میاست "تنها"که در میان این نااهالن کند  یکه با تمام وجود احساس م

, شود ییأس بر او چیره م ،نهدیامید از کف م ،"بُردمی" –به اصطالح  –اینجا دیگر در عذاب است؛ یبودنش در انجمن جهل و نادان

ترین تصویر شعری نیما باشد؛ ترین و مأیوسانه؛ ای بسا این بدبینانهبردیاین قوم پی م آگاهانیدندر مجاهدتش و به عبث بودن 

ای در میان چهارچوب آن در توانی منتظر پیدا شدن سر و کلهیای دری در این دیوار باز کنی، منطقاً آیا مهوقتی هنوز نتوانست»چه،

 (234-239، صص4949حمیدیان، )«تر از این انتظار چیست؟"عبث"باشی؟ 

و "یأس"در تقویت همین  رساند،ساییدن را به گوش مخاطب میعالوه بر این که صدای  "س"بسامد باالی صامت ن جا در ای

 ,های کوتاه فرمی مناسب برای بیان شکوه و گالیه است؛ با نظر به این که جملهبودن تالش او قابل تأمل است "عبث"نیزو ناامیدی 

از حروف  "م"توجه شود به اینکه )ختم شده اند  "م"که به  یهای آن –علی الخصوص  –کوتاه شدن مصراع های متقارن این بند 

 یم وهم, گله و شکایت او باشد هم می تواند نشانه( حبس می شود آنهوا در آن دهان بسته می شود و هنگام تلفظ حبسی است و 

که به  است یمعنای – یآوای ینوع هماهنگ نشانگر یک ها مجموع این. شدن آه در سینه اش "حبس"وی راو "بغض"تواند نشانه

 .منجر شده است -معنا م در حوزهزبان و ه هم در حوزه -ه تر شدن بیان شعریبرجست

غیر از قافیه های ها چهار سطر تکرار چهار سطر بند نخستین شعر است؛ و به بند پایانی نیز هشت سطر است از مجموع آن

چرا که . این امر یک حرکت دَوَرانی را با آغاز شعر مهیا کرده است. فیه ای دیگر نیامده استقا "تَرَم "و "شبتاب" ،"مهتاب"تکراری 

این معنی است که علی رغم نگران ایستادن سحر با شاعر و درخواست  ه جدید در این بند بیان کنندهبه نظر می رسد نیامدن قافی»

گویی . هیچ اتفاقی نیفتاد و تغییری حاصل نشد.. .ساییدن و تالش  او و دست, صبح از او برای خبر آوردن به این قوم به جان باخته
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همان شبانگاهان است و تراویدن مهتاب و درخشیدن شبتاب و بیداری و . نه تنها این مردم در خوابند که زمان هم متوقف شده است

 (244ص  ،4944دانشگاه مازندران،)« .دل نگرانی شاعر و خواب و جهالت مردم

 "النبوءة"لیل شعرمتن و تح 

و أنا أکتبُ فوقَ الطین / تَتَعرَّی فی حیاءِ/ زهرۀُ الدفلی علی جدول ماءِ/ تأکُلُ الحُرّۀُ ثدییها إذا جاعتْ و فی أرض الملوک الفقراءِ

فی / و رحیل العربات/ تو أری نهرَ دمٍ یصبغُ مرآۀَ وجوهِ الملکا/ و تعاویذَ البغایا الکاهنات/ و أعرّی الکلمات/ ما قال المُغنّی للمساءِ

/ صامتاً انتظرُ البعثَ أُلوفَ السنوات/ مومیاء ،تحتها أرقُدُ قشّاً/ آه من عُری سماء الکلمات /سُهوب الشرق الشرقِ و النارِ و صمتِ الکائنات

آه من  /لصلصال و العشب حصاۀرَقَدتْ فی قاعۀ روحی مع ا/ کلما غیَّرَ مجراه الفراتُ / بال زاد و معاد ،جوّاب آفاق ،معی ،حامالً موتی

و مراثی  /کتبوا فیه الرُقی و الصلوات/ فأنا لوحٌ من الطین و خیط  من دخان/ یجمعُ أشالئی التی بعثرها الکاهن فی کل و زمان و مکان

وسُ الزمن اآلتی و مج/ عندما تصهلُ تحتَ السور فی اللیل الخیول/ آه ماذا للمغنِّی سأقول/ مُدن الشرق التی ماتت و أعیاد الفصول

/ فی رداء الکهنوت/ عندما تصعدُ من عالمها السفلیِّ للنور و تبکی عشتروت/ و یعودون من المنفی إلی المنفی فلول/ یدقّون الطبول

ا أجمعُ و أن/ آه ماذا للمغنی سأقول؟/ «أُوُرْ»و یصیحُ الدیکُ فی أطالل / عندما یُنفخُ فی الصور و ال یستیقظ الموتی و ال یلمع النورْ

 (43-44صص  ،2114،البیاتی. )و نذوری و البذور/ أشالئی التی بعثرها الکاهن فی کل العصور

شعری است منسجم و بهرمند از مایه های اسطوره ای، که با لحنی غمناک و دردآلود و در عین حال تهییج کننده  "النبوءۀ"

شاعر متعهد و آگاهی است که بار رسالت بیدار کردن، آگاه  –انسان  و برانگیزاننده با زبانی شفاف و روان، روایتگر حدیث دردناک

 .کردن و حیات دوباره بخشیدن به جامعه ای متغافل و مرده را به دوش می کشد

اما آن را برای نخستین . نوشته است 4361البیاتی این قصیده را در حال و هوای بعد از شکست عرب ها از اسرائیل در ژوئن 

 . منتشر کرد "الکتابۀ علی الطین "در دیوان   4311بار به سال 

عرب، خاصه، قشر روشنفکر مستولی  صالی عظیم بر اقشار مختلف جامعه، نا امیدی، یأس و استی4361بعد از شکست ژوئن 

زمان می برند گروهی برای برای فرار از واقعیت تلخ، از زمین و : معموالً در چنین هنگامه های دشوار، مردم سه دسته می شوند. شد

گروهی دیگر از سر تجاهل به کار روزمره ی . و به گوشه ی خلوت خود می خزند و کوچکترین توجهی به جهان پیرامون خود ندارند

 "النبوءۀ"به مانند راوی شعر  –گروهی دیگر هم. د را دگرگون سازدخود مشغول می شوند، باشد که معجزه ای در آید، و وضع موجو

 .و برای تغییر وضع موجود، چراغی به دست می گیرند و به جنگ سیاهی و تاریکی می روندبه پا می خیزند 

 تأکُلُ الحُرّۀُ ثدییها إذا جاعتْ و فی أرض الملوک الفقراءِ 

ابراهیم  .)مثل مشهور عرب است« تجوع الحُرۀ و ال تأکلُ بثدییها»پایه در این سطر نخست شعر برگرفته از جمله

معموالً شاعران . یعنی زن آزاده و شرافتمند اگر گرسنه هم باشد، باز به کار وهن انگیز تن در نمی دهد( 411، ص 4334،نیشابوری

کالسیک اگر یک مثل را در شعر شان به کار می بستند، در ساخت دستوری و ساختمان زبانی آن دستکاری نمی کردند، و آن را به 

تأکُلُ ":در ساختمان این مثل دخل و تصرف می کند و آن را بدین گونه می نویسداما البیاتی . همان صورت خود به کار می بردند

از صیغه ی مضارع به صیغه ی ماضی تبدیل شده، آنگاه جایگاه آن دو تغییر یافته، و   "تجوع"بنابراین اوالً . "الحُرّۀُ ثدییها إذا جاعتْ

حذف کرده  "بثدییها "را در  "بی "و حرف جر  "و ال تأکل"در فعل را  "ال"در ثانی البیاتی . در ابتدای جمله نشسته است "تأکل"

 . است

زن مورد نظر در  .با این کار داللت معنایی مثل نیز، تغییر یافته است؛ و به گونه ای معنای آن عمیق تر و وسیع تر شده است

البیاتی کاری به مراتب دشوارتر و عظیم تر از کار اما زن مورد نظر . اگر گرسنه هم می ماند، باز تن به کار وهن انگیز نمی داد ،مثل

، می تواند نشانی باشد بر " تأکل"تقدم فعل . از گرسنگی خود را می خورد اما تن به ذلت وهن تن در نمی دهد: او انجام می دهد

عمق و وسعتی مضاعف می  البیاتی با این هنجارشکنی، از این مثل آشنایی زدایی می کند، و به داللت آن. عظمت و دشواری کار او

 . بخشد

 تَتَعرَّی فی حیاءِ/ زهرۀُ الدفلی علی جدول ماءِ 
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در اساطیر یونان اشاره دارد، در این داستان چنین آمده  "آپولون"و  "دافنه"به نظر می رسد بیاتی در این عبارت به داستان 

و گل معبد دلفی نیز گل ( 2، ص 4949،اسمیت. )بدیل شددافنه برای فرار از دست او به درخت غان ت. که آپولون عاشق دافنه بود

بنابراین تصویر برخاسته از . به هر تقدیر فصل اشتراک زن آزاده و دافنه همان پاکدامنی و عفت و عزت نفس است. این درخت است

 .این سطر در تأیید مفهوم سطر نخست شعر است و با آن در هماهنگی کامل است

، عالوه بر این که انسان امروز را به انسان دیروز وصل "گذشته"در افق فرهنگی  "اکنون"ی فق فرهنگالبیاتی با برهم نهادن ا

 .خود پیوند می دهد "اکنون" به چالش ها و درگیری های جامعه اندیشه اش را نیز "گذشته"می کند، به میانجی 

و أری نهرَ دمٍ یصبغُ مرآۀَ وجوهِ / و تعاویذَ البغایا الکاهنات  /و أعرّی الکلمات  / و أنا أکتبُ فوقَ الطین ما قال المُغنّی للمساءِ

 فی سُهوب الشرقِ و النارِ و صمتِ الکائنات/ و رحیل العربات / الملکات 

بخش ( 494، ص 2112النیهوم،. )تواند همان منادی بیداری، زندگی جدید و تغییر بنیادین در جامعه باشدمی "المغنی"

خش از شعر، راوی عمال وارد در این ب .دمه ای بود که فضا را برای ورود به زمینه اصلی شعر آماده می کردنخستین شعر در حکم مق

او آن چه را آواز خوان به غروب می گوید، بر صفحه ای گلین : گری در شعر فزونی می یابدصحنه شعر می شود، و به دنبال آن کنش

این . راوی آن ها را بر روی لوحی گلین می نویسد. باشد.. .ش، بیداری، آگاهی وسخن آوازخوان می تواند دعوت به خیز. می نویسد

 –در این جا البیاتی برای شاعر . را در نگاشتن فرامین الهی بر روی لوح به ذهن متبادر می کند( ع)کار او داستان حضرت موسی 

 . روشنفکر آگاه و متعهد رسالتی همچون رسالت پیامران قائل می شود

کند، تا جان مایه و مفاهیم و مضامین عریان می در ادامه کلمات و نیز تعویذها و دعاهای دفع چشم زخم زنان پیشگو راراوی 

دریایی از خون  .جنگ و خونریزی و ویرانی آوارگی بدل می شود سپس صحنه آرام شعر به نا گاه به صحنه .آن ها را آشکار کند

و جهان  ،آوارگی در دامنه های مشرق به حرکت در می آیند، و آتش همه جا را فرا می گیرد ارابه های .چهره ی پریان را می پوشاند

چنان که می بینیم تصاویر این بخش صبغه ای سوررآلیستی دارند، و در ظاهر چندان ارتباطی  با . غرق تاریکی و سکوت می شود

 ی بریم، و در می یابیم که البیاتی با هر یک از این تصویرها بهمحکم میان آن ها پی م ند، اما با اندکی تأمل به رابطهیکدیگر ندار

البیاتی در قالب همین چند تصویر به خوبی توانسته است اوضاع حاکم بر . عرب اشاره می کند گوشه ای از وضعیت اسفناک جامعه

 .جامعه عرب آن روزگار را بازنمایی کند

حامالً موتی، معی، جوّاب آفاق، بال زاد و / صامتاً انتظرُ البعثَ أُلوفَ السنوات/میاءتحتها أرقُدُ قشّاً، مو/آه من عُری سماء الکلمات

 .معاد

اما ای دریغ که کلمات دیگر انقالبی و آتشین . ندارد –کلمه –راوی برای دفع آالم و رنج های ملت خویش سالحی جز شعر 

گرچه همچون یک مومیایی . با این حال امید از کف نمی نهد. کندبنابر این از تغییر وضع موجود ابراز ناتوانی و عجز می . نیستند

در . «صامتاً انتظرُ البعثَ أُلوفَ السنوات»: زیر آسمان این کلمات آرمیده است، اما سالیان سال است که منتظر رستاخیز خود است

نوان یکی از افراد جامعه، همانا رستاخیز و و اعالم می دارد که رستاخیز او به ع. این جا راوی با وطن خود هم ذات پنداری می کند

 .قیام و بیداری مردم همان و بازگشت زندگی به وطن همان. طنش است

در گذر تاریخ   –نماد تمدن و حاصلخیزی و برکت و باروری  –هرگاه مسیر حرکت فرات : سپس راوی در ادامه می گوید

همچون سنگریزه ای در گل خشک شده جای می گیرد و منتظر  تغییر کرد و بستر آن خشک شد و به سنگالخ بدل شد، روحش

 :خود می ماند اخیز دوبارهرست

 رَقَدتْ فی قاعه روحی مع الصلصال و العشب حصاۀ/ کلما غیَّرَ مجراه الفراتُ 

ین که وطن در گِل خشک و انتظار کشیدنش برای تولد دوباره و رستاخیزی دیگر، عالوه بر ا –تصویر قرار گرفتن روح راوی 

را نیز ( 44 الرحمن، آیه) ﴾خلق اإلنسان من صلصال کالفخار﴿ وعی آیه شریفهنشانگر صالبت و استقامت او در وضع حاکم است، به ن

 .نماید قصد البیاتی از این اقتباس قرآنی، قطعی و حتمی جلوه دادن این رستاخیز و تولد دوباره بوده استمی. کندبه ذهن متبادر می

 شالئی التی بعثرها الکاهن فی کل و زمان و مکانآه من یجمع أ
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یر پیشین شعر است، و نشان مصر باستان است، در تأیید تصاو ن سطر که یاد آور اسطوره ازیریس، مشهورترین خداوارهای

اجزای بدن وطن به رستاخیز دوباره است؛ و او با لحنی حسرت بار مردم را تشویق و ترغیب می کند تا  –اوج اشتیاق راوی  دهنده

 . زمان ها و مکان ها پراکنده است، جمع کنند، تا بدین گونه امکان رستاخیز مجدد او را مهیا سازند تکه تکه شده اش را که در همه

وطن را  –این سطر طوالنی ترین سطر شعر است، و به نوعی امتداد و گستردگی مکان و زمان پراکندگی اجزای بدن راوی 

یک نوع هماهنگی بین شکل و معنا است، که به برجستگی کالم شاعر، هم در حوزه ی معنا و هم در حوزه این امر . نشان می دهد

 .زبان منجر شده است

بنابر ( 432، ص4334ابو حامد،. )بلکه هماره آبستن حیاتی دوباره است ،مرگ نه تنها امری منفی نیست به نزد البیاتی پدیده

 "خود" گو این که وضع کنونی نشانه. اندآن می د ا نشانه ای برای رستاخیز دوبارهر این راوی مرگ کنونی سرزمین های عربی

وهم از این روست که در بخش پایانی شعر، با . راستین نمایان خواهد شد "خود"دروغین آن است و تنها با از بین رفتن و مردن آن، 

نشانه ها و مقدمات تولد دوباره فراهم شد، و اسبان جنگاوران  اگر: پرسدب یک مونولوگ از خود این گونه میلحنی حسرت بار در قال

فراخوانی و دعوت برای تغییر وضع حاکم بر طبل  به نشانه –انقالبیون راستین  – زیر دیوارهای شهر شیهه کشیدند، و مجوسیان

ات رستاخیز و تغییر و دگرگونی فراهم هایشان کوبیدند، و ایشتار نیز از جهان زیرین به جهان زبرین آمد، و بالقوه تمام تمام مقدم

، بانگ برآورد، حال اگر مردم از خواب بیدار نشدند "اور"شد، خروس سحری نیز به نشانه ی دمیدن صبح آزادی، در خرابه های شهر 

 برسانند، در این صورت من به این منادی تغییر و دگرگونی چه می توانم بگویم؟ "فعلیت"تا این بالقوه را به 

و یعودون من المنفی /و مجوسُ الزمن اآلتی یدقّون الطبول/ عندما تصهلُ تحتَ السور فی اللیل الخیول/ذا للمغنی سأقولآه ما

عندما یُنفخُ فی الصور و ال یستیقظ الموتی /فی رداء الکهنوت/عندما تصعدُ من عالمها السفلیِّ للنور و تبکی عشتروت/إلی المنفی فلول

 آه ماذا للمغنی سأقول؟/«أُوُرْ»یحُ الدیکُ فی أطالل و یص/ و ال یلمع النورْ 

چنان که می بینیم این بخش در ظاهر یک مونولوگ است، اما در واقع خطاب راوی در آن متوجه مردم است، او با گفتن این 

 .سخنان آنان را برای انقالب و تغییری بنیادی در وضعیت حاکم ترغیب می کند

شاعر متعهد و آگاهی است که رسالت بیدار کردن و آگاهی دادن به مردم خوابزده و  –ان هر دو شعر، روایتگر حدیث انس

 . جاهلِ جامعه ی استبدادی و ظلمت زده خویش را بر دوش می کشند

با این تفاوت که نیما این را صراحتاً اعالم می کند اما بیاتی به طور . موقعیت زمانی روایت هر دو شعر در شب می گذرد 

 .پوشیده

با )نیما این را از طریق نشانه های زبانی اعالم می کند . در هر دو شعر، راوی ی شاعر، رسالتی پیامبر گونه به عهده دارند 

نوشتن سخنان آواز خوان )اما البیاتی آن را از طریق نشانه های معنایی بیان می کند (. استفاده از واژگان قوم، خبر ی نبأ  در بنددوم

 .در نگاشتن فرامین الهی بر لوح است (ص)بر روی لوحی گلین که یادآور داستان حضرت موسی  ی منادی بیداری ی

نیما مخاطب را بی هیچ مقدمه ای و فقط با ارائه . اما در شعر نیما واقع مدارانه و امروزین. فضای شعر البیاتی اسطوره ای است

فضای تی با آوردن یک مثل مشهور عرب و نیز با اشاره به داستان دافنه، اما البیا. ی توصیفی از موقعیت زمانی، وارد این فضا می کند

پیوند  "اکنون"را به افق  "گذشته"البیاتی با این مقدمه عالوه بر این که افق. اصلی آن آماده می سازد شعر را برای ورود به زمینه

ن جامعه ای علیه سیاهی و ظلم قیام نکنند و در راه می دهد، من غیر مسقیم می خواهد این را بگوید که تا زمانی که مردم در چنی

 . آزادی خویش فداکاری نکنند، نمی توانند عزت و کرامت انسانی خود را حفظ کنند

به همین سبب نشانه های . اول آن می رسد که در پایان شعر، به همان نقطه ای است، بدین گونهحرکت شعر نیما دایره 

با این همه راوی شعر هرگز امید خود را از دست نمی دهد؛ و به سبب همین امید،  .خورد بیداری مردم در آن به چشم نمی

 . همچنان پشت در می ماند و آن جا را ترک نمی کند و شعر خاتمه می یابد

آن است و از آن  "مرگ"عرب به مثابه  در نظر او وضعیت کنونی جامعه. تاما وضعیت در شعر البیاتی به گونه ای دیگر اس

هم از این روست که . ایی که مرگ در نظر او همیشه آبستن حیاتی دوباره است، آن را نشانه ای می داند برای وجود رستاخیزج

خودِ کاربست اسطوره های اوزیرس و عشتار دلیلی است برای این نگرش . پیوسته مردم را به بیداری تشویق و ترغیب می کند

 .  و بیداری در جامعهخوشبینانه راوی نسبت به وقوع رستاخیز 
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تصویرهای . لحن راوی در شعر البیاتی برانگیزاننده و برآشوبنده است، اما در شعر نیما حزن انگیز و تا اندازه یأس آمیز

بیشتر  "مهتاب"خصلتی توفنده دارند و برای تشویق و ترغیب مردم برای بیداری و خیزش اجتماعی است، اما تصویرهای "النبوءۀ"

و این اشتیاق در راوی به قدری شدید است ..( .غم خفته ی). خویش است ری مردم جامعهاق شدید راوی نسبت به بیدانشانگر اشتی

به دیگر سخن، تصویرهای . بیداری مردم را دارند و آن ها نیز به مانند او دغدغه .که به عناصر طبیعت نیز سرایت می کند

 .معطوف به مخاطب "النبوءۀ"شعر معطوف به خود راوی است و تصویرهای  "مهتاب"شعر

خویش دارد؛ علی رغم این که هر دو  با واقعیت زندگی اجتماعی جامعه ترای بی واسطهرابطه "النبوءۀ "در قیاس با  "ابمهت"

رنجی است، اما در واجد خصلتی تراژیک همراه با نوعی بغ "مهتاب"نسبت به وقوع تغییر و دگرگونی امید دارند، این امید در

. بی آنکه دشواری امکان این تغییر را فرادیده آورد، نسبت بدان خوشبین است "النبوءۀ"ای ساده انگارانه دارد، راوی صبغه "لنبوءۀا"

روح راوی است در سفر  ادیسه "مهتاب". نگرانی و اختناقآکنده از یأس است و تشویش و و  "مهتاب"هم از این روست که فضای 

رنج او ی در مقام یک پیش آهنگ ی برخاسته . اری ارتباط با جماعت خوابزده و رساندن پیام بیداری به آنبرای برقر "دهکده"به این 

 .از انزوای اوست در جامعه و ناتوانی اش از مراوده با آن

 گیری نتیجه

ست در جایگاه یک ی درونی، آالم و رنج های راوی ی شاعر اهانریِ آرزوها، دغدغه ها، کشمکشبازتابِ ه "النبوءۀ"و "مهتاب"

دهنده، وجدان بیدار ۀ آگااو در مقام یک انسان بصیر، پیشرو و . خود جامعه "انسان"ل نسبت به سرنوشت روشنفکر متعهد و مسؤو

خود است، و مقصدش افکندن انسان این جامعه بر روی حقیقتی است که وجدانش او را از وجود آن آگاه کرده است؛ و نیما و  جامعه

 .هنری اش بکاهند و شعر را به شعار تبدیل کنند ده اند؛ بی آنکه ذره ای از جنبهم این را به زبان هنر بیان کرالبیاتی تما

 کتاب نامه

 قرآن کریم
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 خاقانی دیدگاه از «هشکوائیّ انواع»
 فرح یوسفی

 اد اسالمی، واحد اردبیل، ایرانکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آز

 دکتر فاطمه شیخلووند

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اردبیل، گروه ادبیات فارسی، اردبیل، ایران

 چکیده

انواع فرعی ادبیات غنایی . های احساسی و عاطفی اوستسات شخصی شاعر و بیان هنری تصویرشعر غنایی حاصل لبریز احسا

ودن وجوه تمایز؛ شکوائیّه در میان انواع فرعی مذکور، در عین دارا ب.. .طنز، مرثیه، شکوائیّه، حبسیّه و شعر ستایشی، هجو،: عبارتند از

 می شاعر آن در که است غنایی اتادبیّ از ای گونه هیّئشکوا. ویژه حبسیّه و مرثیه، مشترکات و پیوندهای عمیقی داردبا اغلب آنها به

 دسته پنج به توان می موضوع براساس  را هیّئشکوا یکلّ طور به. کند روشن مخاطب برای را خود خاطر وآزردگی رنج عامل تا کوشد

 های جانمایه از اندوه و غم که است شاعرانی جمله از خاقانی .عرفانی( 3 سیاسی( 4 فلسفی( 9 اجتماعی( 2 شخصی( 4 :کرد تقسیم

 بیت هزار هفده شامل که اشعارش دیوان در او .است یافته اصیخ نمود او شعر در شکایت و شکوه گفت توانمی تقریباً .اوست شعر

 عرفانی هیّئشکوا .است داده اختصاص موضوع این به را خود دیوان%  6 حدود یعنی ،پرداخته شکایت و شکوه به هزاربیت تقریباًًًًًًًًًًً است

 آن بازتاب ه ویّئمقوله شکوا بررسی به نوشتار این در ؛داراست را بسامد ترینکم ه سیاسییّئشکوا و ندارد وجود اصالً خاقانی شعر در

 .شود می پرداخته خاقانی شعر در

 شروانی خاقانی ه،یّئشکوا شعر، غنایی، اتادبیّ :هاکلیدواژه

 مقدّمه

پدرش نجیب الدّین . هجری قمری در شهر شروان به دنیا آمد 321افضل الدّین بدیل بن علی خاقانی حقایقی شروانی در سال 

او از کودکی نزد عموی خود به . ی مروزی حرفۀ درودگری داشت و مادرش نسطوری تازه مسلمان شده که پیشۀ او طبّاخی بودعل

 . تحصیل دانش پرداخت و دیری نگذشت در پرتو نبوغ خود در تمامی علوم به کمال رسید و دارای نیروی خلّاقه ای در شعر شد

 . ن، منشأت خاقانی استدیوان، تحفه العراقی: آثار خاقانی شامل

طبیعت آدمی . روزگار هر انسانی پر از لحظه های خوش و ناخوش است و حوادث تلخ و شیرین برای هر کسی پیش می آید

آورد، امّا همین که به مصیبتی گرفتار می شود سراپای او را غم فرا به گونه ای است که لحظات شیرین و سالمتی را کمتر به یاد می

در میان انسان ها شاعران با روحیّۀ حسّاسی که دارند بیش از دیگران تحت تأثیر . گشایدبان به شکوه و شکایت میمی گیرد و ز

حوادث تلخ قرار می گیرند و با لحنی گله آمیز تأثّرات خود را از مصائب زندگی بروز می دهند و در قالب الفاظی زیبا و جذّاب به بیان 

 . ی از این شاعران که روحیّۀ حسّاسی دارد خاقانی استیک. دردها و رنجها می پردازند

بدبختی و تیره روزی، ناکامی و شکست در زندگی، یاس و نامیدی، رنج و درد، مسائل و مشکالت زندگی از جمله عواملی 

ی دارد که به این گونه هستند که روح حسّاس شاعران و عواطف درونی آنان را تحت تاثیر قرار داده و آنها را گله، شکوه و شکایت وا م

 . اشعار، شکوائیات گفته می شود

مچنین شاعران در سوگ از دست دادن فرزندان خویش و در غم و ماتم فراغ نزدیکان و عزیزان خویش اشعار پر سوز و ه

ه ای از شکوائیات و گون. گدازی می سرایند که به این اشعار مراثی گفته می شود و نشان دهنده غم و انده فراوان شاعران می باشد

 . محسوب می شوند

که به سبب شدّت، آن را نهان نتوان ۀ اندوه سخت، اندو»بثّ به معنی »: دهخدا در لغت نامه درباره بثّ الشّکوی آورده است

شکایت کردن و گاه مندی و ناله و فغان و : و شکوی، به معنی. داشت، آشکار کردن راز و اندوه خویش یا فاش کردن خبری است

 « .زاری است

-مندی او میاز آنجا که موضوعاتی که موجب اندوهگینی انسان و انگیزۀ شکایت و گله» :نویسدزمجو درباره بثّ الشّکوی میر

توان گفت که کّالً هر شعری که محتوای آن برآمده از دردهای درونی و اسرار شاعر، و هدف شمار و متنوّع است، بنابراین میشود بی
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شکایت از روزگار، شکایت : شود مانندشایی و یا خبر کردن دیگران از حال شخص باشد، از نوع بثّ الشکوی محسوب میاز آن عقده گ

وفایی  معشوق و هجران او، گله مندی از ناسپاسی و قدرناشناسی ابنای زمانه و یا شکایت از حکومت و سیاست وقت، اظهار از بی

می و یا شکایت شاعر از رنجوری و دردمندی وضع نابسامان زندگی شخصی و یا بیان یأس و نومیدی از سرنوشت و عافیت عمر آد

 انواع(. 4911. )نیحس رزمجو،) «.فشارهای روحی ناشی از زندان و تبعید و آوارگی یا غم پیری و فرسودگی و فراق عزیزان و غیره

 (قدس آستان: مشهد ،یفارس زبان در آن آثار و یادب

یکبار پس از حجّ اوّل او بوده، و . یوان خاقانی گویای آن است که او دوبار به حبس شروانشاه گرفتار شدمرثیه های موجود در د

 . به زندان اخستان افتاد 333بار دیگر پس از مرگ منوچهر شروانشاه، و در روزگار پسر وی و احتماالً در حدود سال 

سیّه ای شد که در نوع خود از دردناک ترین و بهترین نمونه اسارت خاقانی در بند شروانشاهان موجب سروده شدن قصاید حب

آنچه که موجب اندوه جانکاه خاقانی در روزگار پیری شد و زبان به شکوه گشود مرگ . های حبسیّه در شعر فارسی محسوب می شود

اری از نزدیکان و عزیزان و یاران خود عزیزانی بود که هر روز داغ غمی تازه را بر دل او می نهاد به طور یکه او تیره بختانه مرگ بسی

 . را شاهد بود و بر ماتم آنان مرثیه سرود

 :در مرثیۀ فرزندش امیر رشید الدّین قصیدۀ ترنّم المصاب را سروده»

 سر خوناب جگر بگشاییدۀ صبحگا

 دانه دانه گهر اشک ببارید، چنانک

 سیل خون از جگر آرید سوی بام دماغ

       

 گس تر بگشاییدژالۀ صبحدم از نر 

 گره رشتۀ تسبیح ز سر بگشایید

 « بگشایید   گذر     راه      را    مژه   ناودان

 (یانروش یخاقان)                              

 

شاید برای مردم این تصور به وجود بیاید که بدبینی او . خاقانی جهان را پست و بی ارزش و ابناء روزگار را بی وفا می دانست

ت به دنیا بعد از زهدگرایی بر او چیره شده است امّا شعرهای دوران جوانی او نشان می دهد که این موضوع ریشه در فطرت نسب

 . وساختار روانی او داشته است

 :او در قصیده ای که در بیست و پنج سالگی و در پاسخ به نامۀ رشید وطواط سرورده است سخن را چنین آغاز می کند»

 یتی نماند بوی وفامگر به ساحت گ

 فسردگان را همدم چگونه برسازم

                                                            

 که هیچ انس نیامد ز هیچ انس مرا 

 (344: همان)« فسردگان ز کجا و دم صفا ز کجا

 

سر می دهد و خود را مجمع همۀ دردها و  گالیه. در این قصاید از ناسازگاری روزگار، حسادت حاسدان که در نهاد عالم است

 : ناخوشی ها و نامالیمات توصیف می کند

 زین روزگار بی بروگردون گژ نهاد»

 

: همان)« یک رنج بازگوی که من آن نیافتم 

261) 

                                 

این تلخی های . ای دیوان او مشاهده کردنگاه منفی خاقانی نسبت به حیات و دنیا را می توان به انواع مختلف در جای ج

ابعاد این . و پهنا و گستردگی آن به اندازۀ گستردگی دنیای شاعر است. منفی تقریباً همۀ اقطار و جهات عالم را شامل می شود

 (943: همان) .بدبینیها را با اندکی دقّت می توان در دیوان او مشاهده کرد و نام برد

 :خیری در آن یافت نمی شوداین عالم بی ارزش است و »

 (943: همان)  «الخیر دان نهاد جهان و رسم دهر                    الشیئی شناس برگ سپهر و نوای خاک

 :در دنیا اهل دلی نمی توان یافت»

 

 دل هر دو جهان مه پاره پیمود 

 

: همان)« یک اهل در این میان ندیدست           

943) 
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 ششم و پنجم قرن در رانیا یماعاجت و یاسیس اوضاع

 و غارت و قتل ۀدور را آن دیبا حال آن با بود، شده جادیا رانیا در یقو نسبتاً یها حکومت آنکه با ششم و پنجم قرن در»

 یتخطّ و آزارها و یاپیپ یغارتها و قتل. نندیبب آرامش یرو انیرانیا که بود یوقت کمتر ممتد ۀدور نیا تمام در. دانست یناامن و آزار

 و برد نیب  از جیتدر به بود، آنان انیم که را یاعتماد و انیرانیا یباطن آرامش وضع نیا و بود شده معتادی امر مردم جان و مال به

 و غالمان تسلّط از که است یکمترکس دوره نیا در دیبگشا مردمان آزار به دست بخواهد هرگاه که داد اجازهۀ خودخوا سرکش هر به

 غزنه از ییسنا یادهایفر و غارت و قتل و ریتزو و دروغ و فساد رواج از و نید به متظاهران و عوام غلبۀ از و زردپوست یوحش لیقبا

 (یفردوس: تهران دوم، ج ران،یا در اتیادب خیتار(. 4944. )اهلل حیذب صفا،) «.نکند تیشکا امور نیا امثال و عدوان و ظلم و

 شعر در یا گسترده بازتاب شد اشاره آنها به اجمال به که بحث مورد ۀدور یاجتماع و یاسیس اوضاع بر حاکم ۀژیو طیشرا

 و استغاثه و تیشکا و ناله بر را خود کالم انیبن موارد، اغلب در تا واداشته را آنان و است گذاشته به خصوص خاقانی  شاعران

 یضرور و ستهیبا یامر بحث، مورد ۀدور در آنها یبررس و نقد و یاسیس یها هیّشکوائ به پرداختن نیبنابرا. سازند استوارۀ ادخوایفر

 .است

  چیست؟ هشکوائیّ 

 شعری ادبی، اصطالح در هشکوائیّ» است؟ فکری های مؤلّفه کدام شامل و داشته بیشتری رونق فارسی ادب های دوره چه در

 چنین بنابراین. دهد می شرح را او اجتماعی و یروح فکری، آالم و کند می بیان را شاعر های نومیدی رنجها، ناکامیها، که است

 «.هاست این جز و قدرت ارباب زندگی، های سختی زمانه، مردم سرنوشت، و بخت روزگار، از شکایت چون مضامینی حاوی اشعاری

 زبان فرهنگستان :تهران سعادت، لیاسماع یسرپرست به ،یفارس ادب و زبان دانشنامه ،«یالشّکو بثّ»(. 4944) محمّدجعفر، ،یاحقّی)

 (یفارس ادب و

 و سیاسی فکری، التتحوّ دلیل به ولی» است داشته وجود شاعران آثار در فارسی شعر گیری شکل آغاز از هشکوائیّ»

 کرد؛ پیدا مذکور دورۀ شاعران شعر در بیشتری نمود شاعران، و هنرمندان یۀروحّ در آن تأثیر و سلجوقی عهد روزافزون اجتماعی

 ششم قرن در غنایی، ادب های شاخه زیر از ادبی، ممهّ انواع از یکی روحی، و هنری فکری، لحاظ به را هشکوائیّ توان یم که بطوری

 امر این علّت کنند؛ می خودنمایی بار رقّت های هشکوائیّ غزنوی، و سامانی عصر شورانگیز تغزّالت جای به حقیقت در. آورد حساب به

: تهران دوم، ج ران،یا در اتیادب خیتار(. 4944. )اهلل حیذب صفا،) «.است بوده دوره آن تماعیاج و سیاسی اوضاع پریشانی نیز

 (یفردوس

 ادبیات شکوائیّه

خاقانی یکی از . اوضاع نابسامان و آشفته سیاسی قرن ششم باعث به وجود آمدن شکوائیّه های زیادی در شعر فارسی شد

 . های مختلف فلسفی، اجتماعی، سیاسی و شخصی سروده استیّه هایی در زمینهکه شکوائ. باشدشاعران برجسته این دوره می 

 :شکوائیّه ها به پنج دسته اصلی تقسیم می شوند

 . شخصی، اجتماعی، فلسفی، سیاسی و عرفانی

 :انواع شکوائیه در دیوان خاقانی

 شخصی هشکواییّ( الف

یا این وصف . اغلب قصاید، بزرگان و دولتمردان را مدح گفته است او در. آوازه ترین شاعران قصیده سرا استخاقانی یکی از پر

 ! خاقانی شاعری است شکوه گر و ناالن

با مطالعه در آثار . ها و دردهاستحوادث تلخ و ناگوار زندگی، مصیبتهای بسیار از جهان، ها و شکوهدفتر شاعران مملّو از گله

که یکی زود رنجی و گله گذاری او از دنیا و مردم روزگار است و دیگری بلند نظری  کنیمو را در آن مشاهده میخاقانی صفات بارز ا

و مناعت طبعی اوست و حال این پرسش به ذهن انسان خطور می کند که دلیل این همه شکوه و گله چیست؟ و باز با مطالعه در 
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ش گله کرده و یا از اوضاع نابسامان اجتماعی شکایت آثار او این موضوع روشن می شود که شاعر از فقه گله کرده یا از مرگ عزیزان

 . اجتماعی، شخصی جلوه پیدا کرده است -کرده است و این گله و شکایت در اشعار خاقانی در انواع مختلف فلسفی، سیاسی

 معشوق جفای و جور از شکوه( 4

 کار جفا معشوق این .است معشوق یجفا و جور از شکوه به مربوط بسامد، بیشترین خاقانی عاشقانه های شکوه میان در

 چه خویش خورخوان ریزه را ودیگران داند می ونثر نظم خاقان را خود که ،پرشکوه مدحی های قصیده صالبت پر و پرواز بلند شاعر

 آزرم وبی زیباروی لعبت این به هم خاقانی واندوهگین پرست غم هرچنددل. کند جوروجفامی او به و کشیده بند به پروا بی و آسان

 :بدارد روا جفا و جور وفاداراست دوست به نسبت که او وبر بگذارد اندوه و غم از باری دلش بر هرلحظه که دهد می را اجازه این

 ییینه خاری را مخوارهیغ ل د وین                        یییینه باری من انییج بر زمان هر

 ییینه آزاری کم من ونیییچ بر مهر                      وییت که ندارمییینپ آزرمی کم سییب

  ییینه داری اییییوف رفییح بر زود                       فایج تیییییانگش برداری ایکج هر

 (زوار: تهران ،یسجّاد نیالدّ اءیض حیتصح وان،ید(. 4914. )یعل بن لیبد ،یانروش یخاقان)

 معشوق اعتنایی بی از شکوه( 1

 :آورد می درد به بیشتر را عاشق ودل است تر فرسا جان او جفای از عاشق درد به نسبت وقمعش اعتنایی بی گویی

 (341: همان) ندارد بتر این از درد کس          من از فارغ تو توام درد در

 

 کند سالم او به اگر .آزارد می را او همه این او به اعتنایی بی با یار که است کرده چه که ماند می حیرت در شاعر هم گاه

 از ودیگر سوزاند ومی کشد می آتش به را خاقانی رنج زود و اسحسّ دل روح بی و سرد رفتاری با معشوق. شنود می سرد پاسخی

 :است نکرده که بکند خواهد می چه او حقّ در جفا و جور

 ی؟برآورد فایج تییدس که ادییاوفت هییچ            ردی؟یک میغ الیییپایم مرا که ام کرده چه

 ردییگ بر و کیییعلی گویی پاسخ سرد به              میکن المییس را تو توآیم، وپیشییچ ره به

 ردی؟ییس این به ای سوزنده هرگز دید که             ردیس خیییپاس مرابه خشک و تر بسوختی

 !ردییک کردنی که ردنیک خواهی چه دگر              انیییییاقییخ ایییج به افرییک نگویی مرا 

 (61 :نهما)                                                                                                                        

 :اغیار با او نشستن و یار وفایی بی از شکوه( 9

. است دیگران به ومحبت لطف اظهار و برخاست و نشست برد، کارمی به عاشق سوزاندن برای معشوق که هایی ترفند دیگر از

 .برد می کار به "وخصم دشمن وفا، بی یاران خسان، دونان،" تعبیر معشوق همنشینان برای خاقانی همواره

 :است تیزوزننده خار مانند رسد می که او به نوبت اامّ است نرم گل چون دیگران با یارش خوی و خلق کند چه او 

 (332 :همان) برآورد خار فتاد من با چو کار      بود سمن شاخ چو دیگران توبا خوی

 ممدوح از شکوه( 1

 قدر واقع در است نیافته نمود خاقانی شعر در تنها و شودمی محسوب ششم قرن سبکی صاتمختّ از ممدوح از شکوه

خود  دیوان در ثریمؤّ و نغز های سروده وزندان بچشند را زندان تلخ طعم دوره، این شاعران اغلب که شده سبب ممدوحان ناشناسی

. آ.یج ل،یبو) «.رفتند می دیگر دربار درباری به از بهتر شرایط جستجوی در سلجوقی عصر شعرای که است معروف». کنند ثبت

 (ریرکبیام: تهران، 399ص  پنجم، ج انوشه، حسن هترجم ج،یکمبر خیتار(. 4966)

 شروان دو از .است پرورانده دل در را آن آرزوی باری نرفته دیگر اریدرب به اگر نیست؛  مستثنی اصل دو این از هم خاقانی

 نظر جلب برای همواره و است مند گله پسر از بیشتر اند؛وی بوده خاقانی ممدوح که  منوچهر بن واخستان یدون فر بن منوچهر شاه

 .است برده پناه اخستان همسر و هعمّ به او

 و دید می کوچک خویش برای را شروان شهر جوی، آوازه پرواز بلند که شاعر باشد نای او با اخستان سنگینی سر تعلّ شاید»

 شۀیاند و آثار ،یزندگ بارۀ در: جان کعبه با دارید(. 4914.) نیعبدالحس کوب، نیزر) «.پیش گیرد دیگر دیار راه خواست می دائم
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 یاجتماع خیتار(. 4914) ،یمرتض ،یراوند) «.کشید رتکدو به کار که بوده ساعیان سعایت تعلّ به هم شاید» و (تهران ،یخاقان

 (نگاه: تهران اول، بخش هشتم، ج ران،یا

 :است نیافته زوری و زر شاعری از که واین است وبرات اقطاع قطع خاطر به اغلب ممدوحش از خاقانی شکایت حال هر به

 تیندیدس روان اریباز ونییچ                        ت ییییاسییبرخ عرییش انیدکّ ز بنده

 تییندیدس نوان دل الییح کو                         الیییییح دشییرسیینپ جهان بانوی

 تییندیدس نان نیم حرمت یک                         اهییش کز هست سال سه دو قرب... 

 ندیدست نشان غم پرسش یک                          سییک از و تییرف برات و اعییاقط

 تیندیدس گران جان بنده زین                           جیییرن هییچ ار سر گران است شاه

 (زوار: تهران ،یسجّاد نیالدّ اءیض حیتصح وان،ید(. 4914. )یعل بن لیبد ،یشروان یخاقان)

 شکوائیّه های اجتماعی( ب

 به شاعران که نیست ای گونه به خاقانی زندگی ورانود زمانه که بپذیریم باید بگیریم نادیده را خاقانی منفی دیدگاه اگر 

 از و رسد می خود اوج به وتباهی ظلم دوره این در. کنند زندگی اجتماعی های دغدغه بدون درآن بتوانند عاطفی هایی انسان عنوان

 همه رأس ودر سلغریان سلجوقیان، ایلدگز، خاندان شاهان، ن شروا شاهیان، خوارزم .آوردمی بر سر ایران در حکومتی طرف هر

 ناامنی باعث همیشه که آورد می وجود به ستیزند، حال در باهم همواره که را مذهبی اعتقادات از ایآمیزه همه این خاندان

 از عهد این در که  است شاعری کمتر. است آشکار کامالً ششم قرن وادب شعر در اوضاع این بارز اثر» .شود می سیاسی و اقتصادی

 عمومی افکار از انعکاسی همه ها شکایت این .باشد نکرده جانگداز های شکایت زمانه اهل واز مانده کنار بر اجتماعی سخت انتقادات

، اهلل حیذب صفا،) «اند شده انتقادگرفته باد به عادی مردم تا گرفته دین و سیاست ورجال وزرا و امرا از خلق همه هاآن در و است

 (دوم ج ،رانیا در اتیادب خیتار 4944

 دهر ابنای از شکوه ( 4

 خدای مردم، دیو" عناوین با روزگار مردم از خاقانی. است دهر ابنای به مربوط خاقانی، اجتماعی های شکوه بسامد بیشترین

 وضعیت از جدای مردم، و زمانه به نسبت او منفی دیدگاه این. است کرده یاد"... و عهد آلودگان عادت، مزاحان عادی فروشان،

 جامعه به نسبت دیدگاهی چنین داشتن از ناشی او در تنهایی احساس درواقع. است داشته نیز او روانی ساختار در ریشه جتماعیا

 :او نظر در. است

 ،دردی چنین از یارب االمان           را عالم جان است بخل درد

 خود ودیار شهر از شکوه( 1

 " منحوس ودیار البالدشرّ حبسگاه،" عناوین با شروان از وی .است کرده یتینارضا اظهار خود دیار و شهر از همیشه خاقانی

 فقط دلتنگی همه این از او دلیل اامّ است؛ بوده او مسافرت با شاه شروان موافقت عدم گالیه این اصلی تعلّ شاید .است کرده یاد

 این در عزیزانش رفتن دست از خاطره هالبتّ. است فتهنیا آشنایی بلکه و دوستی نیم شروان، همه در چراکه ؛نیست دربار با روابطش

 :است کرده آزرده بسیار را او اسحسّ روح شهر

 گویی؟ خواست چه زیشان وفایان بی دور این       نماندست  نازنین یک یکدل همدمان زان

 (644: همان) گویی؟ خواست چه شروان ما کردن دور زین        را ما کرد دور بس سلوت باغ ز شروان              

 خراسان به غزان حمله دادن رخ از شکوه( 9

 سوی به اخستان شاه شروان اجازه حسب» خاقانی که سالی همان درست یعنی ق.ه 343 سال در خراسان به غزان حمله»

به  ایران تاریخ که است وقایعی واسفبارترین ترین وحشتناک از یکی مغول بعد از حمله حمله این افتاد اقاتفّ ،بود رهسپار خراسان

 وادب علم مهد که نیشابور و بلخ چون بزرگی شهرهای وخرابی خراسان اوضاع شدن آشفته وسبب (949:4941،مهربان)« .دارد یاد

 در وجانکاه عمیق تأثیری خراسان، به سفر برای فراوانش اشتیاق به هتوجّ با و شد خبر با ماجرا  این از ری در خاقانی .شد بود،

  .بینیم می است، سروده یحیی دمحمّ امام سوگ در که ای قصیده دو در خصوص به را آن بازتاب که گذاشت او هروحیّ
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 :کند می شکایت و شکوه واقعه این عامالن واز نشسته محبوبش شهر سوگ به خاقانی گویی هم قصیده این در

 اند ردهیک ردییییس ما دل بر ردارالقرا             اند ردهییییک درد هییرارگییق ما های دل      

 اند ه ردییییک  درد  زلزله خراب ها دل             شت ییگ خراب خراسان سواد که دردا...       

 اند ه ردییک ورد نا چه ملک دار چار در              رب یح دار هفت این مردم دیو که یارب      

 اند ردهییک خورد در نه و ترکتاز کردند              رم ییح  یرامنییپ به  وار  فیل  حابییاص    

 (.161: همان)                                                                                                                

 :شکوائیّه های فلسفی( ج

ا، شکایت از آسمان و اعتراض به آن جزو شکوائیّه های گله و شکایت از تقدیر و سرنوشت، تاثیر افالک بر سرنوشت انسان ه

هنگامی که در زندگی به موفقیت و کامیانی دست می یابیم، نسبت به زندگی خویش بین شده و بر عکس هنگام . فلسفی می باشد

حلّی مناسب و  مشکالت و مصائب زندگی، نسبت به آن بد بین شده و گله و شکایت و آه و ناله سر می دهیم و هنگامی که راه

منطقی برای غلبه بر این مشکالت پیدا نکنیم، آنها را بر گردن زمانه و بخت و سرنوشت انداخته و وجدان خویش را به خیال 

 . خودمان، از احساس گناه در برابر این مشکالت راحت و آسوده می کنیم

 . شکوائیّه های فلسفی سروده است.. .خاقانی در زمینه شکوه از دهر، چرخ، روزگار، بخت، شکوه از قضا و قدر و

« دیار منحوس»و « حبسگاه»خاقانی از موطن خویش، شروان، سخت گریزان و دلتنگ است و از این سرزمین با صفاتی چون 

 :یاد می کند« دارالظّلم»و « شرّالبالد»و 

 یا رب از این حبسگاه باز رهانش که هست

 

 شروان شر البالد خصمان شرّالدواب 

 (یوانرش یخاقان)                                    

 زان پیشتر کاجَل زجهان وارهانیدش

 

                                   از ننگ حبسخانۀ شروانش وارهان 

 (242:همان)                                

                                         

 دهر ابنای از شکوه (4

 خدای مردم، دیو" عناوین با روزگار مردم از خاقانی. است دهر ی ابنا به مربوط خاقانی، اجتماعی های شکوه بسامد نبیشتری

 وضعیت از جدای مردم، و زمانه به نسبت او منفی دیدگاه این. است کرده یاد"... و عهد آلودگان عادت، مزاحان عادی فروشان،

 جامعه به نسبت دیدگاهی چنین داشتن از ناشی او در تنهایی احساس درواقع. است اشتهد نیز او روانی ساختار در ریشه اجتماعی

 :او نظر در. است

 (41: همان) دردی چنین از یارب االمان           را عالم جان است بخل درد
 

 خود ودیار شهر از شکوه( 1

 " منحوس ودیار البالدشرّ حبسگاه،" عناوین با شروان از وی .است کرده نارضایتی اظهار خود دیار و شهر از همیشه خاقانی

 فقط دلتنگی همه این از او دلیل اامّ است؛ بوده او مسافرت با شاه شروان موافقت عدم گالیه این اصلی تعلّ شاید .است کرده یاد

 این در عزیزانش رفتن دست از خاطره هالبتّ. است نیافته آشنایی بلکه و دوستی نیم شروان، همه در چراکه ؛نیست دربار با روابطش

 :است کرده آزرده بسیار را او اسحسّ روح شهر

 گویی؟ خواست چه زیشان وفایان بی دور این       نماندست  نازنین یک یکدل همدمان زان

 (644: همان) گویی؟ خواست چه شروان ما کردن دور زین        را ما کرد دور بس سلوت باغ ز شروان...

  روزگار و رخچ دهر، از شکوه( 9

 مختلف عناوین به دنیا از خود دیوان در وی .است وفلک چرخ از شکوه به مربوط ،خاقانی فلسفی های شکوه بسامد بیشترین

 بال، شیب برآور، ناکس عالم دیو، نشیمن خانه، وحشت پرست، گوساله عالم کاسه، سیه چرخ گلوبر، حریف دهرپرنکبت،":کند یادمی

 دید هم زمانه مردم به نسبت دیدیم که چنان.دنیاست به نسبت خاقانی منفی دید دهنده نشان همه این "...و خسیسان خراس
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 .نداشت مثبتی

 بوده چه او قحّ در و گذارد می او بردوش بالیی گونه هر بار که بیند می روزگار دست مقهور باره یک را خود او حال هر به

 :است نکرده که

 نیست؟ که چیست قضا قهر از من فرق بر        نیست؟  که چیست بال ارب از من برجان                 

 (116: همان) ت؟یینیس که ستیچی روزگارمرا محنت از       روز؟ و شب نالی که چیست تورا گویند

 وقدر قضا از شکوه ( 1

 قضا سببش نیست، کرم و فاو جهان در اگر گوید می و داند می خود های ناکامی مسؤول را قدر و قضا هم گاه شروانی شاعر

 :گیرد می آرام و کاهد می خود عاتتوقّ از اندکی ترتیب این به است، قدر و

 اند تهییییندوخ  شریییب قدّ ریییبه                  رم ییک باسییل تا ستیگاه دیر

 اند تهیییندوخ نظر دست به ودییخ                 ند ا هیافتیینب رضا پای به خود

 (414: همان) اند تهییییندوخ درییییق انییزی در                  وفاست وپود زتار کان خلعتی                

 : شکوائیّه های سیاسی( د

حکومت های غاصب و مستبد، خود کامه و ظالم نسبت به این گونه شکوائیّه ها حساسیت  زیادی از خود نشان داده و به 

ی آنها شاعران و سرایندگان شکوائیّه ها شاعران از مدیران و حاکمان سیاسی جامعه، فساد همین سبب خطرات و مشکالتی از سو

شاعرانی که روزگاری را در زندان گذارنیده اند مانند مسعود سعد . دستگاه های حکومتی و مسائلی از این قبیل شکوه می کنند

له شکوائیّه های سیاسی به شمار می آیند و شاعران برای بیان حبسیّاتی سروده اند و این حبسیّات نیز از جم.. .سلمان، خاقانی و

که آنها را از زندانی نمودن و ۀ زندگانی سخت خویش در زندان، آزار و اذیّت موکّالن و ماموران زندان ها و برای جلب توجّه نظر پادشا

 . برای رهایی از آن دست به سرودن این حبسیّات نموده اند

شکوائیه های .. .ناالیق، بی اعتنایی شاهان به شعرا، از رشوه و ارتشاء، دشمنی حاکمان با اسالم وخاقانی نیز از حاکمان 

 . سیاسی سروده است

« دیار منحوس»و « حبسگاه»خاقانی از موطن خویش، شروان، سخت گریزان و دلتنگ است و از این سرزمین با صفاتی چون 

 :یاد می کند« دارالظّلم»و « شرّالبالد»و 

 رب از این حبسگاه باز رهانش که هستیا 

 

  شروان شر البالد خصمان شرّالدواب 

 (443: همان)                             

 

 

 زان پیشتر کاجَل زجهان وارهانیدش

 

  .از ننگ حبسخانۀ شروانش وارهان 

 (242: همان)

 

 گونه نیا به نسبت خودکامه و مستبد یهاحکومت تیّحسّاس لیدل به ها، هیّشکوائ انواع نیب در ،یاسیس یهاهیّشکوائ»

 یخاصّ تیّاهمّ از شود، یم اشعار نیا ندگانیسرا و ندگانیگو متوجّه رهگذر نیا از که یخطرات و آنها دیشد یهاواکنش و ها سروده

 و بختی ناسازگار و افالک از شاعر درآنها که ،یاجتماع یحدّ تا و یفلسف یها هیّشکوائ از یبرخ آمدن وجود به دیشا»برخوردارند 

 واکنش از میب خاطر به شاعر یعنی باشد؛ امر نیهم معلول یا اندازه تا کند، یم شکوه یاجتماع مختلف طبقات از ای و شیخو طالع

 «.دهد یم قرار نکوهش و سرزنش مورد را شیخو طالع و بخت و افالک م،یمستق و حیصر تیشکا و اعتراض یجا به حاکم، قدرت
 و نظم یشناس سبک یتخصّص فصلنامه ،یخاقان و یانور یها هیشکوائ سبک یفکر یمعان یلیتحل سهیمقا(. 4931. )یعل محمّد ،یباهرو ینور و سداهللا واحد،)

 (یپ در یپ شماره ،4931تابستان دوم، شماره چهارم، سال ،(ادب بهار) یفارس نثر

 دهر ابنای از شکوه ( 4

 خدای مردم، دیو" عناوین با روزگار مردم از خاقانی. است دهر ی ابنا به مربوط اقانی،خ اجتماعی های شکوه بسامد بیشترین
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 وضعیت از جدای مردم، و زمانه به نسبت او منفی دیدگاه این. است کرده یاد"... و عهد آلودگان عادت، مزاحان عادی فروشان،

 جامعه به نسبت دیدگاهی چنین داشتن از ناشی او در اییتنه احساس درواقع. است داشته نیز او روانی ساختار در ریشه اجتماعی

 :او نظر در. است

 (41: همان) دردی چنین از یارب االمان           را عالم جان است بخل درد

 خود ودیار شهر از شکوه( 1

 " منحوس ودیار دالبالشرّ حبسگاه،" عناوین با شروان از وی .است کرده نارضایتی اظهار خود دیار و شهر از همیشه خاقانی

 فقط دلتنگی همه این از او دلیل اامّ است؛ بوده او مسافرت با شاه شروان موافقت عدم گالیه این اصلی تعلّ شاید .است کرده یاد

 این در عزیزانش رفتن دست از خاطره هالبتّ. است نیافته آشنایی بلکه و دوستی نیم شروان، همه در چراکه ؛نیست دربار با روابطش

 :است کرده آزرده بسیار را او اسحسّ روح شهر

 گویی؟ خواست چه زیشان وفایان بی دور این       نماندست  نازنین یک یکدل همدمان زان

 گویی؟ خواست چه شروان ما کردن دور زین        را ما کرد دور بس سلوت باغ ز شروان ...

  روزگار و چرخ دهر، از شکوه( 9

 مختلف عناوین به دنیا از خود دیوان در وی .است وفلک چرخ از شکوه به مربوط ،خاقانی سفیفل های شکوه بسامد بیشترین

 بال، شیب برآور، ناکس عالم دیو، نشیمن خانه، وحشت پرست، گوساله عالم کاسه، سیه چرخ گلوبر، حریف دهرپرنکبت، :کند یادمی

 مثبتی دید هم زمانه مردم به نسبت دیدیم که چنان.دنیاست به نسبت خاقانی منفی دید دهنده نشان همه این.. .و خسیسان خراس

 .نداشت

 بوده چه او قحّ در و گذارد می او بردوش بالیی گونه هر بار که بیند می روزگار دست مقهور باره یک را خود او حال هر به

 :است نکرده که

 نیست؟ که چیست قضا قهر از من فرق بر        ت؟ ینیس که چیست بال بار از من برجان

 ت؟یینیس که ستیچی روزگارمرا محنت از        روز؟ و شب نالی که چیست تورا گویند

 وقدر قضا از شکوه (1

 قضا سببش نیست، کرم و وفا جهان در اگر گوید می و داند می خود های ناکامی مسؤول را قدر و قضا هم گاه شروانی شاعر

 :گیرد می آرام و کاهد می دخو عاتتوقّ از اندکی ترتیب این به است، قدر و

 اند تهییییندوخ  شریییب قدّ ریییبه                  رم ییک باسییل تا ستیگاه دیر

 اند تهیییندوخ نظر دست به ودییخ                  ند ا هیافتیینب رضا پای به خود

 اند تهییییندوخ درییییق انییزی در                   وفاست وپود زتار کان خلعتی

 (414 :نهما)                                                                                  

 قیناال ازحاکمان تیشکا( 0

 است افتاده یافراد دست به حکومت نکهیا از آنها. خوردیم چشم به مختلف یشکلها خاقانی به یها هیّشکوائ در مضمون نیا

 مال و جان بر حاال اند، بوده بنده و خادم نیا از شیپ که یحاکمان. اند کرده تهایشکا ستند،ین نیشیپ نحاکما با سهیمقا قابل که

 :کنندینم ابا یستم و جور گونه چیه از شده، مسلّط مردم

 است قم شاه آن و یر ریام نیکا                     راست خادم و زن امروز دولت

 آنها از انزجار اعالم با همراه قدرت صاحبان از تیشکا( 6

 اعالم نموده، یمانیپش اظهار نیسالط مدح از کرّات به او. است گفته سخن یمعن نیا در اریبس یخاقان شاعران، انیم از

 :کندیم یزاریب

 درآورم نییّمب شعر به نیییمب ریییسح            آنک در نیمب نیسالط مدح ترک به گفتم

 درآورم خماهن نگییس به گوهر کآب           ادییییمب میییکن دونان شیستا نان دو بهر



 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

913 
 

 درآورم ایترس درزن به روح یردا تار            رایچ بود اییترس زن در خوک یمو چون

 یمستییغ چه یستودم را یرییگه گر          بعیییط ریییگه از تودمییییییس را بدگهران

 یمستیغ چه ینسودم خر تییجه گر          است یحوار چشم خاصّ که یسیع سرمۀ

 بر افزون و نشده برآورده دیبا که چنان انتظاراتش ای: باشد زیچ دو معلول احتماالً ملوک شیستا و مدح از یخاقان یمانیپش

 وجدانش عمر انۀیم در ای و دهید ینم خود نبوغ ستۀیشا را رانیام و شاهان ای است، کرده تحمّل را زندان یهایسخت زین یتمدّ آن

 یبندوبار یب و فساد و بوده نیسالط یستمها و ظلم شاهد کینزد از او که چرا است؛ دهیند شیستا ستۀیشا را امرا و شده اردیب

 آن از نیهمچن. است کرده شرم احساس و دهید کینزد از داشت، رتیمغا یخاقان منش و اخالق با کامالً که را، انیدربار و دربار

 از را خود یشاعر ساحت است خواسته او شود، یم محسوب یاسیس امور در مشارکت یا گونه هب امرا، و پادشاهان مدح که ییجا

 :کند مبرّا امر نیا

 یشو برون استیییس موج انیم از تا            بیییطل کران اهانیییش تییمدح ز ایخاقان

 یشو خون یایدر و ییآ فسرده کآب            مباش خسروان رد و قبول یم و جام چون
 (396: همان)

 :شکواییّه های عرفانی( ه

مسائل و مشکالتی که بر سر راه سالک وجود دارد، باعث به وجود آمدن این گونه شکوائیّه های گردیده است و شاعر در آن 

 . می پردازد و شکوائیّه عرفانی در دیوان خاقانی وجود ندارد.. .به بیان بی قراری و ناآرامی خویش در فراق معشوق و

 :گیری جهنتی

شکوائیّه یکی از انواع ادبی است که شاعران در آن رنج ها، دردها و نا امیدی های خویش را بیان کرده و دردهای و رنج های 

شکوائیّات حاوی مضامینی از قبیل شکایت از روزگار و سرنوشت، بلکه از مردم . فکری، روحی و اجتماعی خویش را شرح می دهند

شکوائیّات از همان ابتدا در آثار شاعران ایران زمین وجود داشته است . است... .مشکالت و مصائب زندگی و زمانه، شکوه و شکایت از

و بسته به مسائل سیاسی و اجتماعی دوران شاعران در شعر بعضی از آنها نمود کمتر و در آثار برخی دیگر نمود بیشتری داشته 

شکوائیّه ها از نظر محتوایی به پنج دسته تقسیم می . جتماعی شاعر بوده استعلّت این امر نیز پریشانی اوضاع سیاسی و ا. است

 .شخصی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی و عرفانی. شوند

در شکوائیه های شخصی که می توان گفت در بین شاعران عمومیّت دارد، از بیماری، پیری، ضعف و ناتوانی، تنهایی و بی 

طبقاتی در میان افراد جامعه،  ۀدر شکوائیّات اجتماعی شاعران از فاصل. ن قبیل بحث می شودکسی، فقر و ناداری و موضو عاتی از ای

 . بحث می شود.. .بی عدالتی، فساد اخالقی مردم جامعه و

حبسیّات یا همان دل . در شکوائیّه های سیاسی، شاعر از فساد حاکمان، عمّال و کارگزاران دولتی گله و شکایت می کند

 . شاعران در زندان و در حبس سروده اند نیز در شمار شکوائیّه های سیاسی جا دارند نوشته هایی که

لب به گله و شکایت ... .در شکوائیّه های فلسفی، شاعر از دستگاه آفرینش، گردش چرخ و فلک و ستارگان، گردش آسمان و

 . می گشاید

حقیقی و آسمانی خویش و موانع و مشکالتی که در راه در شکوائیّات عرفانی نیز شاعر از فراق و جدایی از یار و معشوق 

 . رسیدن به الی اهلل بر سر راه سالک وجود دارد، صبحت می کند

در طول تاریخ فارسی شاعران بسیاری در دیوان خویش دارای شکوائیّه می باشند ولی در میان آنان شکوائیّات خاقانی نمود و 

زیرا با سوز و گداز بیشتری همراه است و دل هر خواننده ای را به درد . ای شاعران داردجلوه ای بیشتری نسبت به سایر شکوائیّه ه

.. .دیوان خاقانی پر از اشعاری است که وی در مرگ عزیزان و از دست دادن آنها، گرفتاری و انواع مصائب و مشکالت و. می آورد

 .    اع زندگی خاقانی می باشدحسّاس و زود رنج و اوض ۀآنها نشان گر روحیّ ۀسروده است و مطالع

 دیوان% 6 حدود یعنی پرداخته شکایت و شکوه به فقط بیت هزار تقریبا است، هزاربیت هفده شامل که اشعارش دیوان در وی

. است یافته یخاصّ نمود شعراو در وشکایت شکوه که گفت توان می بسامد این به هتوجّ با. است داده اختصاص موضوع این به را خود

که شاعر در آن از ظلم و  اجتماعی های شکوه آن از پس گیرد، می بر در را خاقانی های هازشکواییّ نیمی از بیش شخصی های وهشک
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شود که به اوج خود رسیده است و از هر طرف حکومتی در ایران سر برآورد و موجب ناامنی و به هم ریختگی آسایش مردم میۀ تبا

های فلسفی است که خاقانی از بخت و اقبال و بعد شکوه. که در این موارد زبان به شکوه نگشاید کند و کمتر شاعری استگالیه می

 های شکوه شخصی، های شکوه میان در .داراست را مد بسا بیشترین فلسفی های شکوه و و چرخ و فلک از قضا و قدر شکایت دارد

 را بسامد بیشترین ترتیب به دهر ابنای از شکوه اجتماعی های شکوه میان در و روزگار از شکوه فلسفی های ه شکو میان در عاشقانه،

 که این به هتوجّ با. ندارد نمودی چندان شعرخاقانی در هشکواییّ موضوعات دیگر برابر در سیاسی شکوه. دهند می اختصاص خود به

 در عرفانی شکوه و است اندرز و پند صورت به خاقانی عرفانی رویکردهای شود می شعر وارد اندک اندک عرفانی مفاهیم قرن این در

 های شکوه گفت توان می تقریباً دارد شخصی جنبه خاقانی سیاسی های ه شکو که این از جدای. شود نمی دیده اصالً او شعر

 یها شکوه را خاقانی های هشکواییّ از نیمی از بیش که جا آن از چنین هم است؛ نبوده خالی شخصی اغراض نیزاز او اجتماعی

 گرایش همین نیزاز او اشعار فلسفی رنگ است، رنج زود عبالطبّ و قعمتوّ یتیشخصّ نمونه خاقانی بگوییم باید گیرد برمی در شخصی

 همه این که پذیرفت باید اما دارد او طبع مناعت و نظری بلند از اوحکایت های هشکواییّ چند هر .گیرد می سرچشمه خویش به او

 .است داشته خاقانی روانی ساختار در ریشه روزگار از ناامیدی اظهار و غربت و تنهایی حساسا واندوه، غم نارضایتی،

  :منابع

 زوار: دیوان، تصحیح ضیاء الدّین سجّادی، تهران(. 4914. )خاقانی شروانی، بدیل بن علی -

 آستان قدس: انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، مشهد(. 4911. )رزمجو، حسین -

 در بارۀ زندگی و آثار و اندیشۀ خاقانی، تهران: دیدار با کعبه جان(. 4941).کوب، عبدالحسین زرین -

 تابران: جامعه شناسی شعر فارسی، ج اوّل، مشهد(. 4941)مهربان، جواد،  -

 فردوسی: تاریخ ادبیات در ایران، ج دوم، تهران(. 4944. )صفا، ذبیح اهلل -

های انوری و خاقانی، تحلیلی معانی فکری سبک شکوائیه مقایسه(. 4931. )محمّد علیروی، واحد، اسداهلل و نوری باه -

 .پی در پیۀ ، شمار4931دوم، تابستان ، سال چهارم، شماره(بهار ادب)ی تخصّصی سبک شناسی نظم و نثر فارسۀ فصلنام

: ه سرپرستی اسماعیل سعادت، تهرانزبان و ادب فارسی، ب ، دانشنامه«بثّ الشّکوی»(. 4944)یاحقّی، محمّدجعفر،  -

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 .امیرکبیر: حسن انوشه، ج پنجم، تهران تاریخ کمبریج، ترجمه(. 4966. )آ.بویل، جی -

 نگاه : تاریخ اجتماعی ایران، ج هشتم، بخش اول، تهران(. 4914)راوندی، مرتضی،  -
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 یکسو نگریستن و یکسان زیستن
 (ن عرفان ابوسعید ابوالخیر براساس حکایتی از اسرارالتوحید، به روش نظریة گفتمان الکال و موفهتحلیل گفتما)

 مهدی ییالقی

 دانشجوی دکتری ادبیات عرفانی دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده

این اثر . ی استاسرارالتوحید، تألیف محمد بن منور، یکی از دو منبع اصلی شناخت ابوسعید ابوالخیر ی عارف نامدار قرن پنجم 

 .کشد های مختلفی از زندگی شیخ ابوسعید ابوالخیر را به تصویر می آمیز، جنبه های بعضاً افسانه با نثری گیرا و در قالب حکایت

های آن، از نقطه نگاه نظریۀ گفتمان الکال و  کوشد، از دریچۀ این اثر، با اساس قرار دادن یکی از حکایت پژوهش حاضر می

حکایتی که برای تحلیل این اثر مناسب دیدیم، حکایت صفحۀ شصت و شش کتاب . ابوسعید و گفتمان او را بکاودموفه، شخصیت 

 .ترین نزاع گفتمانی حیات ابوسعید در آن روایت شده است است که ماجرای بزرگ

دهد که در بخش  تشکیل می« تحلیل گفتمان ابوسعید ابوالخیر»و « معرفی نظریۀ گفتمان»این پژوهش را دو بخش اصلی 

گردد و در بخش بعدی، حکایت صفحۀ  های کلیدی آن معرفی می نخست، به اختصار نظریۀ تحلیل گفتمان الکال و موفه و نکته

 .گردد شصت و شش اسرارالتوحید و به تبع آن ی گفتمان ابوسعید ابوالخیر ی با ابزارهای بخش نخست تحلیل می

 ابوسعید شخص/ نفس ذبح» ،«زیستن یکسان و نگریستن یکسو» گفتمان زیمرک دال که دهد می نشان حکایت، تحلیل

 .است «ابوالخیر

 «یکسو نگریستن و یکسان زیستن»اسرارالتوحید، شیخ ابوسعید ابوالخیر، الکال و موفه، نظریۀ گفتمان، ذبح نفس، : کلیدواژه

 :پیشینة پژوهش

پژوهش مستقلی دربارۀ اسرارالتوحید و شخص ابوسعید صورت به شیوۀ تحلیل گفتمان الکال و موفه پیش از پژوهش حاضر، 

از جمله مهمترین . هایی از پازل گفتمان ابوسعید را باز یافت توان قطعه گرفته دیگر می های صورت اما در خالل پژوهش. نگرفته است

: ابوسعید ابوالخیر»مایر با عنوان  و کتاب فریتس. کدکنی را نام برد توان مقدمۀ فاضالنۀ مصحح کتاب، استاد شفیعی این آثار می

اند را به اصل تاریخی آن برگرداند و  آلودی که مقامات نویسان ابوسعید ترسیم کرده که سعی دارد تصویر اغراق« حقیقت و افسانه

 .بازسازی کند

 :نظریة تحلیل گفتمان

به سال « ژمونی و استراتژی سوسیالیستیه»نظریۀ تحلیل گفتمان الکلو و موف نخستین بار، با انتشار کتابی با عنوان ی 

 .معرفی شد 4343

از نظر ( 39:4943/ 2112یورگنسن و فیلیپس )هدف نظریۀ گفتمان، فهم امر اجتماعی است به مثابه برساختی اجتماعی 

ظام معنایی، هر گفتمان، به همه چیز در چارچوبی از ن. ها، تنها دریچۀ شناخت به انسان به سوی جهانند الکلو و موف، گفتمان

 (4934:6جمشیدی. )بخشد؛ مفهومی که مختص همان نظام معنایی است مفهومی خاص می

توانند برای همیشه  های اجتماعی هرگز تام و تمام نیستند، معانی هیچگاه نمی ایدۀ کلی نظریۀ گفتمان این است که پدیده

گذارد که خود تاثیرات اجتماعی به  ف جامعه و هویت باز میهای اجتماعی بر سر تعاری تثبیت شوند و این امر راه را برای کشمکش

. ها بر سر تثبیت معنا در تمامی سطوح امر اجتماعی است وظیفۀ تحلیلگران اجتماع، نشان دادن جریان کشمکش. همراه دارد

 (39و  34: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس )

ها و در نتیجه تمامی  بندی ها و مفصل است، تمامی گفتمان نقطۀ شروع نظریۀ الکلو و موف این است که همه چیز تصادفی

این دو، نظریۀ خود را ( 411: 4943/ 2112یورگنسن و فیلیپس . )ای دیگر باشند توانند به گونه توانستند و می وجوه امر اجتماعی می
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یسم، نقطۀ شروعی برای اندیشیدن مارکس. با تلفیق و حک و اصالح دو سنت نظری عمده، یعنی؛ مارکسیسم و ساختارگرایی ساختند

بر ( 31: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )ای دربارۀ معنا ها قرار داد و ساختارگرایی، نظریه راجع به امر اجتماعی در اختیار آن

و فیلیپس یورگنسن . )شد آمدند که معنا درون آن خلق می ای از فرایندها به شمار می اساس این نظریه، کل حوزۀ اجتماعی، شبکه

 . پیوسته تشکیل شده است درست بمانند تور ماهیگیری که از نقاطی بهم(34: 4943/  2112

ای  کنیم با قرار دادن نشانه در رابطه پیوسته تالش می. شود خلق معنا به مثابه فرایندی اجتماعی، به تثبیت معنا مربوط می

ای رابطۀ ثابتی با سایر  از هم استعارۀ تور را به کار بگیریم، هر نشانهها معنای آن را تثبیت کنیم؛ چنانچه ب خاص با سایر نشانه

یورگنسن . )کنند ها همان ترتیب و نسبت سابق را حفظ می کشیم گره طور که وقتی تور ماهیگیری را می ها دارد، درست همان نشانه

articulation بندی مفصل». اند ا وضع نمودهبندی ر برای این مفهوم اصطالح مفصل  الکلو و موف( 33: 4943/  2112و فیلیپس 
را   

بندی  کند به نحوی که هویتشان در نتیجۀ مفصل ها تثبیت می ای را میان مولفه هرگونه عملی به شمار خواهیم آورد که رابطه

 «.دستخوش تغییر شود

بر اساس نظریۀ . نار هم قرار ندارندهایی در کنار یکدیگر است که به طور طبیعی در ک قرار دادن پدیده ،بندی منظور از مفصل

. کنند بندی عبارت است از تلفیقس از عناصری که با قرار گرفتن در مجموعۀ جدید، هویتی تازه پیدا می مفصل ،گفتمان الکلو و موف

 (36: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )شود بندی، گفتمان خوانده می آن کلیت ساختار یافته ناشی از عمل مفصل

مومنت، )=   Moment های یک گفتمان بُعد تمامی نشانه. اند مان را تثبیت معنا درون یک قلمرو خاص تعریف کردهگفت

در مقابل، هر . اند و معنایشان بر اساس مبتنی بر تفاوتشان تثبیت شده است های تور ماهیگیری ها همان گره آن  .هستند( وقته

اجازه بدهید برای مثال از گفتمان پزشکی . شود نامیده می  Element باشد عنصربندی نشده  تفاوتی که به شکل گفتمانی مفصل

 (36: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )اند استفاده کنیم که در آن بدن، بیماری، و درمان به شکل خاصی بازنمایی شده

توانیم از یک  به این معنا می. آورد می ای از معانی به هم مرتبط را حول قلمرو بدن و بیماری به وجود گفتمان پزشکی، شبکه

یورگنسن و . )کند ها تعیین می اند و معنای هر نشانه را رابطۀ آن با دیگر نشانه ها ابعاد یک نظام گفتمان صحبت کنیم؛ تمامی نشانه

 ا دال مرکزیگاه ی گره. گیرد های خاصی شکل می گاه یک گفتمان از طریق تثبیت معنا حول گره( 31: 4943/  2112فیلیپس 

Nodal point گاه  شان با گره ها معنای خود را از رابطه شوند؛ سایر نشانه ها حول آن منظم می نشانۀ ممتازی است که سایر نشانه

هایی از  نشانه: گیرند است که معانی دیگر بسیاری حول آن شکل میۀ گا گرهبدن به عنوان مثال، در گفتمان پزشکی، . کنند اخذ می

/  2112یورگنسن و فیلیپس . )آورند به دست می بدنای خاص با  خود را از داشتن رابطه جمجمهو  بافت، م بیماریعالئقبیل 

4943 :31) 

ها  اش با سایر نشانه ای در قالب یک بُعد و به واسطۀ رابطه تر، گفتمان کلیتی است که در آن هر نشانه پس به عبارتی روشن

توانست  می  تمامی سایر معناهایی که نشانه Exclusionاین عمل از طریق طرد . شده است تثبیت( درست  مانند تور ماهیگیری)

به این ترتیب، گفتمان عبارت   .ها با یکدیگر داشته باشند یعنی؛ کلیۀ دیگر روابطی که ممکن است نشانه. گیرد داشته باشد انجام می

ها از جایگاهشان نسبت به یکدیگر و در نتیجه  ت از لغزش نشانهگفتمان تالشی است برای ممانع. های ممکن است از تقلیل حالت

 (31: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )خلق یک نظام واحد معنایی

تحلیل گفتمان قصد دارد نشان دهد که از طریق کدام فرایند تالش . در مقابل گفتمان، اصطالح تحلیل گفتمان را داریم

شود که برخی از موارد تثبیت معنا به چنان امری معمولی بدل  یت کنیم و کدام فرایند موجب میها را تثب کنیم تا معنای نشانه می

. عمل تثبیت معنا با طرد همراه است (33: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )ای طبیعی به شمار آوریم ها را پدیده شوند که آن

بندی متمرکز شویم؛ این بیان با قرار دادن عناصر  به منزلۀ مفصل های یک بیان خاص خواهد که بر ظرفیت نظریۀ گفتمان از ما می

/  2112یورگنسن و فیلیپس . )کند ای را طرد می کند و چه معناهای بالقوه در رابطۀ خاص با عناصر دیگر چه معنایی را ایجاد می

. رسد ن عینی و طبیعی به نظر میچنی سازیم که این هدف تحلیل کند و کاو در این است که واقعیت را چگونه می( 62: 4943

 (61: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس )

  .نامند می  The field of discursivity کند، میدان گفتمان های ممکنی را که گفتمان طرد می کلیۀ حالت  الکلو و موف

یعنی؛ طرد معناهایی که هر نشانه در . بندی تولید شده به وسیلۀ عمل مفصل مازاد معنایمیدان گفتمان مخزنی است برای نگهداری 
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: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )است، به وسیلۀ یک گفتمان خاص، به منظور خلق یک واحد معنایی ها داشته سایر گفتمان

31) 

 اما. منظور از میدان گفتمان، همۀ آن چیزهایی است که خارج از گفتمان قرار دارند، تمامی آن چه گفتمان طرد کرده است

دقیقاً به همین دلیل که گفتمان همواره در رابطه با آنچه خارج از آن قرار دارد ساخته شده است، همواره در معرض این خطر قرار 

های تثبیت معنای  یعنی؛ وحدت معنایی آن در معرض خطر از هم پاشیدن به دست سایر روش. ها تضعیفش کنند دارد که همان

هایی هستند که معنایشان هنوز تثبیت نشده  عنصرها نشانه. شود ای مفهوم عنصر به میان کشیده میدر اینجا پ. ها قرار دارد نشانه

( 34و  33: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس ( )اند برای مثال چند معنایی. )هایی که بالقوه معانی متعددی دارند یعنی؛ نشانه. است

شان، به وضعیتی که معنای ثابتی داشته باشند، به بُعد بدل  چند معناییکنند عنصرها را با کاستن از حالت  ها سعی می گفتمان

اما بست، . ها کند، یک توقف موقت در نوسان معنای نشانه ایجاد می  Closure بستگفتمان یک   به زبان نظریۀ الکلو و موف. کنند

 (33: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )هیچگاه نهایی نیست

. نامد می  Floating signifiers های سیّال صرهایی را که به روی انتصاب معانی گوناگون بازند، دالنظریۀ گفتمان، آن عن

های  ها، دال گاه گره. ها معنا ببخشند کنند به روش خودشان به آن های مختلف تالش می اند که گفتمان هایی های سیّال، نشانه دال

( 61: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )شود رون یک گفتمان خاص اطالق میگاه به نقطۀ بلورینه شدن د اند، اما گره سیّالی

گاه  ها بکاهد، اما موفقیت در این کار هیچ گفتمان، قصد دارد از طریق بست، عنصرها را به ابعاد تبدیل کند و به این ترتیب از ابهام آن

کند، در نتیجه  ند همواره ثابت بودن معنا را تهدید میک چون معناهای ممکنی که گفتمان به میدان گفتمان طرد می. کامل نیست

: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )یعنی؛ همواره ابعاد، بالقوه، همه عنصر هستند. مانند تمامی ابعاد، بالقوه چند معنایی باقی می

ممکن است ساختار گفتمان را به بندی خاص جای بگیرند  همواره معنای بالقوۀ دیگری وجود دارند که اگر در یک مفصل( 61و  64

 ( 64: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )چالش کشیده یا آن را دستخوش تحول کنند

/  2112یورگنسن و فیلیپس . )کنند های اجتماعی را مراد می ازمفهوم گفتمان نه فقط زبان، بلکه تمامی پدیده   الکلو و موف

های اجتماعی و فیزیکی هر دو وجود دارند،  پدیده ،ند سایر رویکردهای تحلیل گفتماننیز مان  در رویکرد الکلو و موف( 61: 4943

های فیزیکی معنایی از خود ندارند؛ معنا  پدیده. هاست های معنایی در قالب گفتمان اما دسترسی ما به آنها همواره با وساطت نظام

هایی  به آن دسته از گفتمان( 11: 4943/  2112ن و فیلیپس یورگنس. )دهیم ها نسبت می چیزی است که ما از طریق گفتمان به آن

/  2112یورگنسن و فیلیپس . )شود های عینی گفته می اند که تصادفی بودنشان فراموش شده گفتمان که چنان محکم تثبیت شده

 (12: 4943  /2112یورگنسن و فیلیپس . )جایی که یک دیدگاه به امری طبیعی بدل شده و اجماع شکل بگیرد( 11: 4943

های جایگزین  مداخالت هژمونیک، برداشت. کنند مداخالت هژمونیک میۀ ها، گا برای طبیعی جلوه دادن یک دیدگاه گفتمان

عینیت، تصادفی ( 19: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )کند از جهان را سرکوب، و یک دیدگاه واحد را به امری طبیعی بدل می

 . کند بودن را مخفی می

یورگنسن و . )کنند بندی، که به وسیلۀ زور، وضوح و عدم ابهام را بازسازی می اخلۀ هژمونیک، عبارت است از یک مفصلمد

تواند به طور کامل مستقر شود، هر گفتمان همواره در کشمکش با سایر  هیچ گفتمانی نمی( 31: 4943/  2112فیلیپس 

های اجتماعی تدوین  های متفاوتی برای کنش العمل کنند و دستور ریف میای دیگر تع هایی است که واقعیت را به گونه گفتمان

تخاصم . ها سطوح برخوردی وجود دارد به همین علت، همواره میان گفتمان( 43: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )کنند می

تخاصم را ( 34: 4943/  2112فیلیپس  یورگنسن و. )کنند های مختلف متقابالً یکدیگر را طرد  دهد که هویت اجتماعی زمانی رخ می

. ها شود تواند باعث محو شدن تخاصم مداخالت هژمونیک می. کنند ها با یکدیگر تصادم می توان یافت که گفتمان جایی می

مداخلۀ هژمونیک، زمانی موفق است که جایی که پیش از آن کشمکش حاکم بود، یک ( 31: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس )

 (34: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )شود در این صورت است که تخاصم رفع می. ه تنهایی حاکم شودگفتمان ب
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 :نظم گفتمانی

های مختلف تا حدی قلمرو واحدی را تحت پوشش قرار  نظم گفتمانی به فضای اجتماعی اشاره دارد که در آن گفتمان

یورگنسن و فیلیپس . )ن قلمرو را به روش خاص خودشان معنادار کنندکنند آ دهند و هر یک در رقابت با دیگران تالش می می

2112  /4943 :419) 

  Empty signifers دال خالی

کارکرد دال خالی باز نمایی وضعیت آرمانی و . و به عبارتی نشان از امر غایبی دارد. دال خالی، بیانگر یک فضای خالی است

و قصور ۀ از سوی دیگر این وضعیت بیانگر کوتا. به بهترین وجه ممکن خویش دارند ها سعی در ارائه آن مطلوبی است که گفتمان

به دال خالی، و ارائۀ تصویر جامعۀ مطلوب، سبب نشاط و پویایی آن گفتمان ۀ بنابر این، معنا د. گفتمان حاکم در تأمین ان است

 (441: 4931تقدمی مقدمی . )گردد می

 :تعاری، تصور اجتماعی، وجه اسMyth اسطوره

. اند ها و مشکالت اجتماعی دست به گریبان های مسلط همیشه با بحران گفتمان. قرار است شرایط اجتماعی همواره بی

ها  دهند، پاشنۀ آشیل گفتمان های هژمونیک را ضعیف و ناتوان جلوه می بندی شوند و مفصل قراری می هایی که سبب بی بحران

در چنین . آورند به یک گفتمان جایگزین که بتواند مشکالت موجود را بر طرف سازد پدید میها نیاز  هستند، زیرا در اذهان سوژه

. یابند های اجتماعی برای تبیین مشکالت و ارائه راه حل و به عنوان بدیلی برای گفتمان موجود تولد می شرایطی است که نظریه

  الکلو و موف. ها و مشکالت موجود اثری نیست ها از بحران در آندهند که  های اجتماعی یک فضای آرمانی از جامعه ارائه می نظریه

 ( 939: 4944کسرایی و پوزش ) .نامند نظریه را اسطوره می

. و این برای هژمونیک شدن کافی نیست. کند ها تنها تقاضاهای یک گروه یا طبقۀ خاص از جامعه را نمایندگی می اسطوره

Social imagination یبنابر این اسطوره باید به تصور اجتماع
تصور اجتماعی بر خالف اسطوره، همگانی است و . بدل شود  

در واقع، تصور اجتماعی، فضای آرمانی خلق شده توسط یک اسطوره است که در . کند های گوناگون جامعه را نمایندگی می بخش

 (939: 4944کسرایی و پوزش ) .میان افراد جامعه به شکلی فراگیر عمومیت یافته است

یک اسطوره، برای فراگیر شدن، باید از سطح نیازها و تقاضاهای موجود جامعه فراتر رود و شکلی آرمانی و استعاری به خود 

دهد و این نکته  گوی همۀ نیازهای و تقاضاهای موجود نشان می شمول و پاسخ در این صورت یک گفتمان، خود را عام و جهان. بگیرد

این مفهوم را وجه . سازد های آنان را نمایندگی کند پنهان می تواند همۀ گروههای اجتماعی و خواسته یرا که باالخره یک گفتمان نم

 (934: 4944کسرایی و پوزش . )گویند می  Metaphoric استعاری

 :سوژه

ۀ زماندهای فردی بر اساس اصولی واحد و در فرایند گفتمانی  به صورت واحدی سا به عقیدۀ الکلو و موف، افراد و هویت

هنگامیکه سوژه در چارچوب یک مفصلبندی هژمونیک قرار گرفت، در آن ( 14: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )شوند می

. کند در این حالت گفتمان است که جایگاه سوژه و الگوی عمل او را مشخص می. شود شود و آزادی عملش محدود می مضمحل می

 (294: 4931کسرایی و پوزش )

را در مقابل نگرش غربی فراخوندن آلتوسر . بندی سوژه در نظریۀ خود، تحت تاثیر آراء آلتوسر و لکان است طرحالکلو در 

های مشخص  های خاص گفتگو در موقعیت شوند، یا به عبارت دیگر به واسطۀ روش افراد فراخوانده می. کالسیک به سوژه مطرح کرد

رد بالغی به آن پاسخ دهد، آن فرد بالغ در قالب یک هویت خاص فراخوانده شده است و فمامان اگر کودکی بگوید . شوند قرارداده می

اگر بخواهیم از اصطالحات نظریۀ گفتمان استفاده کنیم . به این ترتیب انتظارات خاصی از چنین فردی وجود دارد -هویت مادر –

آدمیان از سوی ( 14و  13:  4943/  2112 یورگنسن و فیلیپس. )شود باید گفت که سوژه به موقعیتی در گفتمان بدل می
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های سوژه درون یک ساختار  ها، به منزلۀ موقعیت سوژه( 13: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )شوند ها فراخوانده می گفتمان

. اشغال کنند ها را به منزلۀ سوژه کنند تا آن هایی را برای افراد تعیین می ها همواره موقعیت گفتمان. شوند گفتمانی محسوب می

یورگنسن و . )گوییم وجود دارد گوییم و آنچه نمی دهیم، آنچه می ها، انتظارات خاصی راجع به آنچه انجام می متناسب با این موقعیت

 (13: 4943/  2112فیلیپس 

اسالوی [ ئتقرا]های ژاک لکان را از طریق  الکلو در آثاری که پس از هژمونی و استراتژی سوسیالیستی تألیف کرده، نظریه

لکان سوژه را یک ساختار همواره ( 44: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )ژیژک به کارگرفته تا مفهوم سوژه را بیشتر بسط دهد

نوزاد نسبت به خود به منزلۀ . شود نظریۀ لکان از دوران نوزادی آغاز می. کند بدل به کل شود داند که پیوسته تالش می ناتمام می

شود اما خاطرۀ احساس  نوزاد به تدریج از مادر جدا می. کند ندارد، بلکه با مادر و جهان اطراف همزیستی میۀ د آگایک سوژۀ محدو

کودک از . کند مجدداً کامل یا یک کل شود گیرد که پیوسته تالش می معموال سوژه در وضعیتی قرار می. کامل بودن را با خود دارد

شخص از طریق . و چه هویتی دارداو چه کسی است دهند  شود که نشان می ای آشنا می فتمانیهای گ پذیری، با انگاره طریق جامعه

ها روبرو شده  هایی که با آن شناسد، یعنی از طریق انگاره پنداری با چیزی خارج از خود خویشتن را به منزلۀ یک فرد می همذات

ها جا  کند به طور کامل درون این انگاره بالغ، پیوسته احساس می اند اما کودک و البته بعدها فرد ها درونی شده این انگاره. است

ها که از خارج  این انگاره. اند ها از یک زمانی و همزمان عامل خودشناسی و از خودبیگانگی بدین ترتیب این انگاره. گیرد نمی

شوند اما هرگز انطباقی کامل با آن  ه میاند پیوسته با احساس کامل بودن در هنگام نوزادی مقایس گیرند و درونی شده سرچشمه می

لکان از شدیدترین غریبگی خود با خویشتن که تا کنون آدمی با آن روبرو شده . کند در نتیجه سوژه شکاف بنیادینی پیدا می. ندارند

ۀ یک خویشتن اید. آید دهند احساس کامل یا کل بودن به وجود نمی ها به سوژه می که گفتمانۀ رغم جایگا گوید، علی سخن می

Myth راستین و کامل یک دروغ و یا به اصطالح لکان افسانه
الکلو با تکیه ( 44و  42: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )است  

پذیرند که توسط یک گفتمان  دهد که چرا افراد می شود و به این وسیله توضیح می را برای فرد قائل میۀ بر آراء لکان ناخودآگا

گیری از برداشت لکان از سوژه، نیروی  نظریۀ گفتمان با بهره( 44: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس . )فراخوانده شوند

از . ها خود را پیدا کند کند تا با توسل به گفتمان کند به این ترتیب که سوژه پیوسته تالش می وپا می ای برای سوژه دست برنده پیش

. دهند ها در اختیار فرد قرار می هایی است که گفتمان این چیز، همان موقعیت پنداری با چیزی است و نظر لکان، هویت همذات

 (42: 4943/  2112یورگنسن و فیلیپس )

 :اصطالحات کلیدی نظریه گفتمان

ها، اشخاص، مفاهیم، عبارات و نمادهای انتزاعی یا حقیقی هستند که در چارچوب گفتمانی برمعانی  دال: دال و مدلول. 4 

 .کنند داللت می (مدلول)خاص 

ها حول محور آن  های یک گفتمان، به شخص، نماد یا مفهومی که سایر دال در میان تمامی دال(: گاه گره)دال مرکزی . 2 

 .گویند شوند دال مرکزی می بندی می جمع و مفصل

 .است( غیر ثابت)دالی است که مدلول آن  شناور (: سیّال)دال شناور . 9 

 .که هنوز ذیل یک گفتمان قرار نگرفته و در حوزۀ گفتمانگونگی قرار دارددال شناوری : عنصر. 4 

 .نامند آیند بُعد می هایی را که حول دال مرکزی گرد هم می دال(: بُعد)وقته . 3 

 .اند ها که از گفتمان طرد شده معانی احتمالی نشانه(: میدان گفتمان)حوزۀ گفتمانگونگی . 6 

 .قراری گویند کان وجود دارد که معنای تثبیت شدۀ یک وقته متزلزل شود، این تزلزل را بیهمواره این ام: قراری بی. 1 

 .گیرند ها اساسا در ضدیت با هم شکل می گفتمان: ضدیت. 4 

 .ها مشروط به وجود غیر است هویت تمام گفتمان: غیریت. 3 

 .برجسته سازی نقاط قوت گفتمان خود: سازی برجسته. 41 

 .های گفتمان رقیب رانی نظام معانی و دال به حاشیه(: طرد) رانی حاشیه. 44 
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 .به ویژگی متکثر جامعه اشاره دارد: منطق تفاوت. 49 

های دیگر  های اصلی در یک زنجیرۀ معنایی با نشانه بندی، نشانه بدین معناست که در فرایند مفصل: ارزی زنجیرۀ هم. 44 

 .گیرند کند قرار می ها را تهدید می رسد آن ر میشوند و در مقابل یک غیر که به نظ ترکیب می

 .برند ها همواره در یک فضای رقابتی به سر می گفتمان: رقابت. 43 

 .گویند اجماع بر سر معنای خاصی برای یک دال در جامعه را هژمونی می: هژمونی و تثبیت معنا. 46 

 .ها تحت ارادۀ گفتمان تثبیت معنای نشانه: انسداد یا توقف. 41 

 .از میان بردن ثبات معنای نشانه و شکستن هژمونی: ساختارشکنی. 44 

 .کند قدرت تعریف کردن؛ و تحمیل این تعریف در برابر هر آنچه آن را نفی می: قدرت 43 

 .تبلیغ یک آرمانشهر برای گفتمان: اسطوره. 21 

 .افزودن دامنۀ مخاطبان گفتمان اسطوره: تصور اجتماعی. 24 

 .کند های همه اقشار را ادعا می شکل آرمانی اسطوره، به طوری که با آن گفتمان نمایندگی خواسته: عاریوجه است. 22 

 .های گفتمان رقیب نقطه ضعف: دال خالی. 29 

 .ها تعریف کرده است هایی که گفتمان برای آن ها دارند و نقش موقعیتی که اشخاص در گفتمان: موقعیت سوژگی. 24 

یابد تا به عنوان یک کارگزار و یا عامل  در پی متزلزل شدن گفتمان مسلط، سوژه آزادی عمل می :سوژگی سیاسی. 23 

 .سیاسی دست به فعالیت بزند

 :اسرارالتوحید 64تحلیل گفتمان حکایت صفحۀ 

 -نفیهکرّامیه و ح-اسرارالتوحید که درونمایۀ آن مربوط است به اقدامات دو گفتمان مسلط عهد ابوسعید  64در حکایت ص 

این . توان باز یافت ابوسعید ابوالخیر را می« یکسو نگریستن و یکسان زیستن»جهت سرکوب و بر دار کشیدن صوفیه، شاکلۀ گفتمان 

این مقاله، . های دیگر تکرار شده است های روایت متفاوت و حضور سوژه های کتاب، با شیوه شاکله و ساختار در سایر حکایات و بخش

این حکایت، که داستان تخاصم دو جریان گفتمانی رقیب و تالش گفتمان قدرتمند برای مداخلۀ هژمونیک و  به تحلیل گفتمانی

یکسو نگریستن و یکسان »تر ساختار کلی گفتمان ابوسعید ابوالخیر ی  پردازد و تالش دارد در نمایی وسیع حذف رقیب است  می

هایی در جهت  های کتاب نیز نمونه تحلیل این حکایت، از سایر بخش در خالل. ی را به روش تحلیل گفتمان معرفی کند« زیستن

 .تایید و تقویت و تعمیم مباحث مطروحه، ذکر خواهد شد

 :نکات کلیدی حکایت

. 3ها فدا کردند  مال. 4مریدان بسیار پدید آمدند . 9مردمان به یکباره روی به وی نهادند . 2مجلس گفتن شیخ در نیشابور  .4

شیخ و جمله ( که هر یک تبع بسیار داشتند)استاد ابواسحق کرّامی و رییس اصحاب رای و روافض، قاضی صاعد مقدم کرّامیان، 

کرد چنانک هزار دینار و زیادت  های با تکلف می دعوت. 1شان  رغم انکار بلیغ ها و علی   شیخ بی توجه به آن. 6صوفیه را منکر بودند 

مردی است آمده  41: ایشان محضری نوشتند به سلطان با این اتهامات که. 3کرد  ع میو پیوسته سما. 4کرد  در یک دعوت خرج می

. 44کند  های با تکلف می پیوسته دعوت. 49گوید  تفسیر و اخبار نمی. 42گوید  بر سر منبر بیت می. 44گوید  از میهنه که مجلس می

گوید من زاهدم در حالیکه سیرت  می. 46خورند  غ بریان میکنند و لوزینه و مر در مجلس او جوانان رقص می. 43فرماید  سماع می

تدارک نفرمایند . 43اند  بیشتر عوام در فتنه افتاده. 44گردند  اند و گم راه می خلق به یکبار به وی روی نهاده. 41زاهدان این نیست 

ائمۀ شافعی و ابوحنیفه تفحص حال او  .24دهد که  پاسخ می( محمود)سلطان . 21ای عام ظاهر خواهد شد  زود خواهد بود که فتنه

گویند شنبه مجمعی  می. 24شوند   منکران شادمان می. 29و آنچه از مقتضای شرع بر وی متوجه شود بر وی برانند . 22بکنند 

د صوفیان اندوهگن شدن. 21پیچد  در سطح شهر خبر می. 26شیخ را با جمله صوفیان بردار کنیم بر سر چهارسو . 23سازیم و  می

که او خود هر چه رفتی به فراست و کرامات )کس زهره ندارد خبر را به شیخ بگوید و اصوال الزم نیست به شیخ چیزی گفت . 24

. 91کند  پرسد و از چاشت فرداشان سوال می خواند و تعداد صوفیان را می بعد از نماز دیگر، شیخ حسن مؤدب را می. 23 (دیدی می
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هر .  99شکر کوفتۀ بسیار برای پاشید بر مغز بره . 92ۀ فردا باید برای هرکسی سر برۀ تر پیش ن. 94آنچه شیخ اشارت کند : پاسخ

. 93و عود و گالب بسیار بیاری تا ما عود سوزیم و گالب بر ایشان ریزیم . 94ۀ کسی را رطلی حلوای خلیفتی به شکر و گالب پیش ن

العین  کنند به رای تا آن کسان که ما را درغیبت غیبت می. 91ۀ ع بناین سفره در مسجد جام. 96های گازرشوی بیاری  کرباس

. 93در خزینه یک تا نان معلوم نبود :( حسن. )94. خوراند ببینند که حق سبحانه تعالی عزیزان درگاه عزت را از پردۀ غیب چه می

مرد ناشناسی دم غروب . 44م متحیر و حیران بایستاد بر سر کوی عدنی کویان. 41در نیشابور هم کسی جرأت تامین هزینه را ندارد 

آن جوان آستین بازداشت و گفت دست در آستین من کن و بردار چندانک . 42گوید  رسد و حسن با او احوال می به حسن می

سجد کند و صبح در م آیدکارها را مهیا می حسن از زری که درست به اندازۀ خرج دعوت در می. 49باید و در وجه گفت شیخ کن  می

بگذارید تا امروز شادی بکنند : قاضی صاعد گفت. 46برند  خبر را به قاضی صاعد و استاد ابوبکر کرامی می. 44. کشد جامع سفره می

بگذارید تا امروز شکمی چرب کنند که فردا : ابوبکر اسحق گفت. 41و سر بریانی بخورند که فردا سر ایشان کالغان خواهند خورد 

های  شیخ گفت ای حسن باید که سجاده. 43برند غمناک و رنجور گشتند  خبر به صوفیان می. 44کرد چوب دار چرب خواهند 

 421حسن . 31صوفیان به مقصوره بری از پس پشت قاضی صاعد که ما امروز از پس او نماز خواهیم کرد که ما را آرزوی وی است 

چون سالم بازداد شیخ برخاست و سنت را توقف . 32از بگزارد ای به انکار بگفت و نم قاضی صاعد خطبه. 34کند  سجاده پهن می

او حالی سر در پیش . شیخ به دنبالۀ چشم بدو بازنگریست. 34قاضی صاعد روی بازپس کرد خواست اهانتی کند . 39نکرد و برفت 

تزئین کنجد سپید و پسته  بر سر چهارسوی کرمانیان، ده من کاک با. 36چون به خانقاه باز آمدند شیخ به حسن گفت . 33افکند 

و به نزدیک استاد . 34فراتر شوی منقا فروشی است ده من منقا است بستان و پاک کن و در ازارفوطۀ کافری بند . 31مغز بستان 

ابوبکر اسحق چون آن بدید . 64دهد  حسن گفت شیخ را انجام می. 61و بگو که امشب باید بدین روزه گشایی . 33ابوبکر اسحق بر 

بگو آن . 69فرستد  حاجب بلقسمک را نزد قاضی صاعد می. 62رویش بگشت و ساعتی انگشت در دهان گرفت و تعجب کرد رنگ 

امروز بر خر . 63اگر گوید چرا بگو من دوش نیت روزه کردم . 64میعادی که میان ما بود که صوفیان را برنجانیم من از آن بگشتم 

بدلم برگذشت که .  61پزی کاک نیکو دیدم آرزوم کرد  سوی کرمانیان بر دوکان کاکدر چهار. 66. شدم نشسته به مسجد جامع می

چون فراتر شدم منقا دیدم گفتم منقا با کاک . 64. چون از نماز باز آیم بگویم تا از این دوکان کاک بخرند و امشب روزه بدین گشایم

بینم از آن هر دو  این ساعت این هر دو می. 11نگفته بودم چون با خانه آمدم فراموشم شد و این حال با کس . 63سخت نیکو بود 

خدای /  4316کسی را که اشراف بر ضمایر . 14موضع که مرا آرزو کرده بود فرستاده است که امشب باید که روزه بدین گشایی 

ن این ساعت هم بدین م. 19حاجب بلقسمک باز امد و گفت قاضی صاعد گوید . 12تعالی چنین بود مرا با وی برگ مناظره نبود 

من روی باز پس . فرستادم که او امروز پس من نماز کرده است چو سالم بداد برخاست و سنت را مقام نکرد مهم کس به نزد تو می

و بر اینجا . 14کردم خواستم که او را برنجانم و گویم که این چه سیرت زاهدان و شعار صوفیان است که روز آدینه سنت نگذاری 

پنداشتم که او . 11خواست که زهرۀ من آب شود . 16شیخ به دنبالۀ چشم به من بارنگرست . 13نا کنم و سفاهتی نمایم ایذایی ب

او امروز هیبت و سلطنت . 13هرچند کوشیدم سخن نتوانستم گفت . 14بازی است و من بنجشکی که همین ساعت مرا هالک کند 

ابوبکراسحق روی به . 44ای تو دانی با وی  صاحب خطاب سلطان تو بوده مرا با وی کاری نیست. 41خویش به من نموده است 

قاضی صاعد با سی هزار مرد . 42که ابوبکر اسحق کرامی با بیست هزار مرد تبع و . 42حسن کرد و گفت برو این شیخ شما را بگوی 

تو به ده من کاک و . 44تو را قهر کنند  و سلطان با صد هزار مرد و هفتصد و پنجاه پیل جنگی مصاف برکشیدند خواستند. 49تبع 

. 46( صد و نه/6لکم دینکم و لی دین)اکنون تو دانی با دین خویش و ما با دین خویش . 43ده من مویز آن جمله مصاف بشکستی 

وبی به شما از دی باز لرزه به اندام شما افتاده است پنداشتید که چ :شیخ رو به اصحابنا کرد و گفت. 41حسن ماجرا به شیخ گفت 

چون حسین منصور حالجی باید که در علوم حالت در مشرق و مغرب کس چون او نبود در عهد وی تا چوبی . چرب خواهند کرد

قواالن بیت بگفتند و وجمله اصحابنا در خروش آمدند و . 44: چوب عیاران چرب کند به نامردان چرب نکنند بیت. بدو چرب کنند

دیگر روز قاضی صاعد با جملۀ قوم و خویش . 43. ها در میان افتاد احرام گرفتند و لبیک زدند و خرقه ها پدید آمد و هژده کس حالت

به سالم شیخ آمدند و عذرها خواستند و گفت ای شیخ توبه کردم و از آن بازگشتم و قاضی صاعد را از نیکورویی که بود ماه نیشابور 

با ما بنگویی / آن تو ترا و آن ما نیز ترا/ ای ماه نشابور نشابور تو را / ابور و سرا گفتی که منم ماه نش: شیخ این بیت بگفت. گفتندی

چون این بیت بر زفان شیخ برفت قاضی صاعد در پای شیخ افتاد و استغفار کرد و جملۀ جمع صافی گشتند . 31که خصومت ز چرا 
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: 4966کدکنی  شفیعی. )ر که به نقصان صوفیان سخن گویداز داوری و خوشدل برخاستند و بعد از آن زهره نبود کس را در نیشابو

64-19) 

 :گفتمان یکسو نگریستن و یکسان زیستن

 :گاه و دال مرکزی گفتمان گره

این عبارت، ( 243: 4966کدکنی  شفیعی)یکسو نگریستن و یکسان زیستن : تصوف دو چیز است: شیخ ما گفت

های مختلفی،  در حکایت. و در یک کالم اساس گفتمان شیخ ابوسعید ابوالخیر استبندی حیات اجتماعی و رفتارها و باورها  استخوان

 :این مفهوم با تعابیر متنوع رنگ رنگی نمود پیدا کرده است

« و از آنچ بر تو آید نجهیۀ و آنچ در کف داری بدۀ آنچ در سر داری بن»: شیخ را پرسیدند که صوفی چیست؟ گفت

 (243: 4966کدکنی  شفیعی)

کدکنی  شفیعی)« .إذبح النفس و إال فال تشتغل بترهات الصوفیه»: این است و بس، و این بر ناخنی توان نوشت: ا گفتشیخ م

اند اول همان گفته است که آخر؛ عبارت مختلف بود و معنی  هفتصد پیر از پیران طریقت سخن گفته»: شیخ ما گفت(  243: 4966

« .ف ترا بیش از تو نیست، که چون تو به خویشتن مشغول شدی از او باز ماندیو هیچ تکل« التکلف التصوف ترک » :یکی بود

 (236: 4966کدکنی  شفیعی)

 «.یکسو نگریستن و یکسان زیستن: اند تصوف دو چیز است گفته»: شیخ گفت

در نیستی  یک ساعته اندیشه»: شیخ ما گفت« تفکرُ ساعه خیر  من عباده سنه»شیخ ما را پرسیدند از تفسیر این خبر که 

 (914: 4966کدکنی  شفیعی)« .خویش، بهتر از یکساله عبادت با اندیشۀ هستی خویش

 (913: 4966کدکنی  شفیعی)« .السماع قلبٌ حیٌ و نفسٌ میتٌ»: از شیخ ما سؤال کردند از سماع؛ شیخ ما گفت

اینجا مگویید، که آن . ت نتوانید گفتمکنید چیزی که در قیام. ای مسلمانان، تا کی از من و من، شرم دارید»: شیخ ما گفت

آن گفتار من درخت « من»اول کسی که گفت . این منیت درخت لعنت است. این منیت دمار از خلق برآورد. بر شما وبال باشد

: 4966کدکنی  شفیعی)« .بود رسد و هر روز از خدا دورتر می گوید من، برِ آن درخت بدو می گوید، در آنچ می لعنت بود، هر که می

914) 

بس، »: ، شیخ گفت«همی چه خواهد این گردش زمن زمنا»: یک روز شاعری پیش شیخ ما برخاست و شعری آغاز کرد

 (234: 4966کدکنی  شفیعی)« .وابنشین، ابتدا جدیث خویش ورگفتی مزه بردی

مشهورترین نمونۀ . سازد می« سذبح نف»توان به عنوان نمونه آورد که در آن هستۀ مرکزی آن را همین  حکایات فراوانی را می

کواری برباید »: خواهد که هنوز رعونت خواجگی در وجودش جای داشته است، شیخ از او می آن، حکایت حسن مؤدب است که زمانی

گرفت و به سر چهارسوی کرمانیان باید شد و هر شکنبه و جگربند که یابی بخری و در آن کوار نهاد در پشت گرفت و به خانقاه 

آن تویی که خود را ! ای حسن»: گوید ای به حسن می در پایان این حکایت شیخ نکتۀ کلیدی( 433: 4966کدکنی  شفیعی)« .آورد

باید کرد و بمالید مالیدنی  آراید او را قهر می بینی و الّا هیچ کس را پروای دیدن تو نیست، آن نفس توست که ترا در چشم تو می می

هائیست که پیش و  ها آموزه و این« .ی و چنان به حقّش مشغول کنی که او را پروای خود و خلق نماندکه تا بنکشی دست از او بندار

مؤلف اسرارالتوحید در مقدمۀکتاب . بیش از هر کس، خود شیخ ابوسعید آن را در تمامی حرکات و سکنات خویش به کار برده است

« ما»و « من»العزیز، هرگز خویشتن را  ان که شیخ ما قدّس اهلل روحهبد»: کند ای را خاطرنشان می خویش، به مخاطبان کتاب نکته

 (46: 4966کدکنی  شفیعی)« .اند اند و چنین کرده ایشان، چنین گفته»: هرکجا ذکر خویش کرده است گفته است. نگفته است

نماید بدین صورت که  یترین آموزۀ گفتمانش، پیوندی ناگسستنی رخ م الخیر و اصلی بدین ترتیب میان شخص ابوسعید ابو

او شخصی است که توانسته است نفس خود را قهر کند و چنان بمالدش که اثری از . شیخ ابوسعید تجسم عینی آموزۀ خویش است

در چند حکایت از کتاب اسرارالتوحید این پیوند به نحوی برجسته نمایان . گویی کسی به هیئت ابوسعید در میانه نیست. آن نماند

 :است
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معرّفان پیش شیخ بازآمدند و خواستند که آواز دهند ی . شد العزیز در نیشابور به تعزیتی می اهلل روحه شیخ ما قدسروزی 

از مریدان شیخ پرسیدند که . چنانک رسم ایشان بود ی و القاب برشمردند چون شیخ را بدیدند فروماندند و ندانستند که چه گویند

« .هیچکس بن هیچکس را راه دهید»گفت در روید و آواز دهید که : ندگی دریشان بدیدشیخ آن فروما« شیخ را چه لقب گوئیم»

 (263: 4966کدکنی  شفیعی)

که کار ما با شیخ بوسعید همچنان است که »: گفت در حکایتی دیگر، خواجه امام مظفر حمدان در نوقان یک روز می

خواجه امام مظفر را بگوی که »: آرند و شیخ گفت دان خبر به شیخ میمری.. .«ای ارزن، یک دانه شیخ بوسعید است و باقی من پیمانه

 (432: 4966کدکنی  شفیعی)« .آن یک تویی، ما هیچ نیستیم

برو به نزدیک استاد امام شو و بگو آن پشه هم تویی، ما هیچ چیز »: گوید و در حکایتی دیگر در جواب استاد امام قشیری می

 (296: 4966کدکنی  شفیعی)« .نیستیم

چون در میان سخن گرم شد و حالتی پدید آمد و خوش ». گفت و در جایی دیگر در جمع مشایخ و ائمۀ نیشابور مجلس می

ای کرد که پوشیده داشت، اینجا که سینۀ  و انگشت مسبّحه برآورد در زیر جبه« لیس فی جبّه سوی اهلل»: ببود در میان سخن گفت

 (212: 4966کدکنی  شفیعی)« .آمدمبارک وی بود انگشت مبارکش به جبه بر

رسد که حضور و وجود خود را صرفاً به این  همانی میان گفتمان شیخ بوسعید و هستۀ مرکزی گفتمانش به جایی می این

 :و قالب او قبلۀ تقرب حق است. داند تا بندگان خدا حق را به واسطۀ او ببینند دلیل می

چون شیخ ما را بدید . نال  ی که برادر سلطان طغرل بود ی پیش وی آمد در راهابراهیم ی. آمد روزی شیخ به خانقاه خویش می

. و سر فروتر آورد تا سر نزدیک زمین آورد« فروتر آ»: شیخ گفت. از اسب فرو آمد و پیش شیخ آمد و سر فرو آورد و خدمت کرد

این چه »مگر به خاطر درویشی بگذشت که . آمداو بر نشست و شیخ براند و به خانقاه « اهلل، برنشین بسم. تمام شد»: شیخ گفت

تو ندانی که ! ای درویش»: شیخ ما روی بدان درویش کرد و گفت« تواند بود که شیخ، ابراهیم ینال را به خدمت خویش فرمود؟ می

ایم و هر  یانه نهجالله، ما خود در م هر که ور ما سالم کند از بهر او کند قالب ما قبلۀ تقرب حق است والّا مقصود حق است جلّ

« .پس ابراهیم ینال را به خدمت حق فرمودیم و نه به خدمت خود. تر بود تر بود به قبول نزدیک خدمتی که از بهر وی کنند با خشوع

اند تا خلق او را سجود کنند و کعبه خود در میان نه و ما را حرمت قبلۀ  خود کعبه را قبلۀ همۀ مسلمانان گردانیده»: پس شیخ گفت

 (294: 4966کدکنی  شفیعی)« .دارند و ما در میان نه ق گردانیده است تا ما را حرمت میخل

در همین راستا، محمد بن منور از عبدالصمد حسن القالنسی السرخسی الصوفی ی که از مریدان خاص شیخ بود و از اصحاب 

یدم که شیخ بر جای نشسته بودی که معهود او شبی به خواب د. من در خدمت شیخ به نیشابور بودم»کند که  عشرۀ او ی نقل می

من در »: ای؟ شیخ گویدی ای شیخ چیست که بر جایگاه خویش ننشسته: من شیخ را گفتمی. نبودی در مثل آن جایگاه نشستن

مرا »: ای، خیر هست؟ شیخ گفتی ای شیخ تو بر جایگاه خویش ننشسته: دیگر بار من با شیخ مراجعت کنمی که« جایگاه خویشم

و این که ما در مکان می نشینیم برای مصالح مردمان است و . مکان نیست و نه تحت و نه فوق و نه یمین و نه شمال و نه جهت

. به اوراد مشغول گشتم برخاستم. من از خواب بیدار شدم« .و کار ایشان به سبب ما برآید. برای آنک تا حوائج خلق بر ما روا شود

که شیخ از صومعه بیزون آمد و بر تخت بنشست و چنانک شیخ را معهود بود، ساعتی سر در پیش بامداد در مجلس بودم نشسته 

من از آن تعجب « .ای ای ما را حکایت کن همچنانک دیده بیار آن خواب که دوش دیده! یا عبدالصمد»: پس سر برآورد و گفت. افکند

کوشیدم تا کسی  خ بردم و آن خواب آهسته آغاز کردم و میسر فراگوش شی. کردم که من آن خواب با هیچ آفریده نگفته بودم

آواز بلند کن تا مردمان بشنوند که ما در مکان ایشان و »: هنوز من خواب آغاز نکرده بودم که شیخ آواز بلند کرد و گفت. بنشنود

 (416: 4966دکنی ک شفیعی) ....فریاد بر من افتاد« .نشینیم و اال ما را مکان نیست برای قضاء حوائج ایشان می
و محضر چندین . ها ریاضت کشیده بود بوسعید برای رسیدن به چنین مقام و منزلتی و به اصطالح قهر نفس و ذبح نفس سال

باب اول . )توان در اسرارالتوحید باز جست داشت نفس را می تفصیل این ریاضات و ذلیل. پیر و عارف بزرگ را درک کرده بود

 (ء حالت شیخ مادر ابتدا: اسرارالتوحید

حکایت اخیر، بی ارتباط با مبحث تئوریکی که محمد بن منور ی نوادۀ شیخ ی در مقدمۀ اسرارالتوحید مطرح کرده است 

اند، و از راه معنی به رسل و انبیاء  و پس از طبقۀ انبیاء، اولیاء را که اصحاب کرامات و ارباب مناجات و مقامات: گوید منور می: نیست
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رق میان این طایفه و طبقۀ انبیاء بیش از آن نی که نبی در یک حال به صفت با حق تواند بود و به صورت با خلق و نزدیک ی و ف

آید، و دیگر آنک نبی مأمور بود به دعوت و ارشاد و ولی از آن جمله معافی ی به  ولی را مشغولی به حق از مشغولی به خلق مانع 

چه به هر وقت و در هر قرن بعثت رسل و قاعدۀ رسالت تعذری دارد اما به هر وقتف وجود کمال کرم و نهایت حکمت ایجاد فرمود، 

اصحاب کرامات و ارباب مقامات متصور تواند بود، تا خالیق چون بر احوال و اقوال و حرکات و سکنات ایشان وقوف یابند، از عالم 

نمای، عالمی دیگر است که ادمی را از جهت آن  جهان صورت صورت رو به عالم معنی آرند و معلوم رای ایشان گردد که بیرون از

اند؛ تا در این عالم، زاد راه آن عالم بسازد و استعداد اتصال بدان خود را حاصل کند و اگر به درجۀ مالیکۀ روحانی نتواند رسید  آفریده

م ابوسعد جد این دعاگوی چنین آورده است االسال و شیخ( 2و  9: 4966کدکنی  شفیعی. )از طبقۀ بهایم و درجۀ حیوانی ترفع گیرد

سالگی به  و خود جز چنین نتواند بود؛ چه اولیاء نواب انبیاءاند پیش از چهل« .کشف این معنی شیخ را بود به چهل سالگی»که 

 (31: 4966کدکنی  شفیعی. )اند بالغت درجۀ والیت و کرامت نرسیده

نفس و ترک تکلف، شعار مرکزی گفتمان ابوسعید است و چنانکه گذشت کنم که ذبح  بندی می این مبحث را اینگونه جمع

کدکنی  و آنگونه که استاد شفیعی. شخص ابوسعید، تمثال تام و تمام کسی است که نفس غالم اوست و به مرحلۀ والیت رسیده است

ساس نظریۀ والیت است، همانگونه که در سازد و اعتقاد به کرامات پایه و ا ستون فقرات تصوف را نظریۀ والیت می»: اند عنوان کرده

دهد و از لوازم امامت معجزات و کرامات است در والیت تصوف نیز کرامت امری است  تشیع، بنیاد نخستین را نظریۀ امامت شکل می

شخص  را مجموع« یکسو نگریستن و یکسان زیستن»گاه و دال مرکزی گفتمان  توان گره می( 43: 4946کدکنی  شفیعی)«  .الزامی

 .ابوسعید، ترک تکلف و والیت گرفت

 :ها با دال مرکزی بندی مومنت مفصل

بندی، کنار هم چیدن اموری است که از نظر طبیعی، حضورشان در کنار هم الزامی نیست و این گفتمان  گذشت که مفصل

چیند و تالش  ص در کنار هم میها را در این شرایط خا است که در جهت اشاعۀ هژمونی خود، و در راستای نیّات خود این دال

نیز از همین قاعده پیروی « یکسو نگریستن و یکسان زیستن»گفتمان . های جدیدشان تثبیت کند ها را در موقعیت کند که آن می

به رشته « ذبح نفس»های نا همگونی چند را توسط نخ دال مرکزی  ابوسعید ابوالخیر، به عنوان چهرۀ مرکزی گفتمان، دال. کند می

های گفتمان، توانسته است گفتمان خود را هژمونیک  شیده است و بدین ترتیب عالوه بر بدل کردن این عناصر ناهمگون به مومنتک

 .کند

 :ها مومنت

 سماع 

 بیت، شعر، ترانه 

 قران، حدیث 

 الحکیم اسلوب 

 عقالء مجانین 

 دعوت کردن، تکلف 

  اشراف بر ضمایر 

 :ها به مومنت آن معرفی عناصر ذکر شده و چگونگی تبدیل شدن

 :سماع
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(  46: 4946کدکنی  شفیعی. )شود ای که به همراه موسیقی خاص در نظام خانقاه رواج دارد، سماع نامیده می رقص صوفیانه

کردن سماع در محیط خانقاه   شود که در رایج های مرتبط با تاریخ تصوف، از بوسعید به عنوان کسی یاد می در گوشه و کنار کتاب

 (41: 4946کدکنی  شفیعی. )داشته است نقش اساسی

: کند یاد می« نفسی مرده»داند و از آن با تعبیر  در راستای دال مرکزی، بوسعید، سماع را عاملی برای دفع هواهای نفسانی می

 (913: 4966کدکنی  شفیعی)« .السماع قلبٌ حیٌ و نفسٌ میتٌ»: از شیخ ما سوال کردند از سماع، شیخ گفت

جوانان »کند که چرا  عبداهلل باکو ی پیر خانقاه بوعبدالرحمان سلمی ی بر وجه اعتراض، از شیخ بوسعید سوال میدر حکایتی بو

و »: «ذبح نفس»پاسخ شیخ، پاسخی است برخاسته از گفتمان و در راستای دال مرکزی « دهی؟ را به سماع و رقص اجازت می

نبود و از آن بیزون نیست که ایشان را هوایی باشد غالبو هوا بر همۀ اعضا  حدیث رقص جوانان در سماع؛ جوان را نفس از هوا خالی

چون بدین طریق هوا از اعضای ایشان . غلبه کند، اگر دستی بر هم زنند هوای دست بریزد و اگر پایی بردارند هوای پایش کم شود

د و عیاذاً باهلل در کبیر مانند، آن اتش هوای ایشان چون همه هواها جمع باش. نقصان گیرد از دیگر کبایر خویشتن نگاه توانند داشت

 (  211و  214: 4966کدکنی  شفیعی)« .در سماع بریزد اولیتر بدانک به چیزی دیگر

شیخ بوعبداهلل باکو ی که او را بر سماع و رقص شیخ انکاری عظیم : شود ذکر می« رقص برای خدا»در حکایتی دیگر، سماع، 

او « یعنی برخیزید و رقص کنید برای خداوند سبحانه و تعالی« .قومو و ارقصو هلل»: ه هاتفی او را گویدیبه خواب دید ک»می بود ی 

همان دید و . دیگر بار بخفت «.این خواب شوریده بود که مرا شیطان نمود. ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم»: بیدار شد و گفت

بامداد برخاست و دانست که این خواب به سبب . ر شد دانست که آن جز حق نتواند بودچون سه با. همان دید. سه دیگر بار بخفت

به خانقاه شیخ ما ابوسعید آمد تا شیخ را زیارت کند چون به در خانقاه شیخ ما . آن انکار دیده است که بر رقص شیخ ما کرده است

بو عبدهلل را وقت خوش گشت و آن انکار نیز که از سماع و رقص  شیخ« .قوموا و ارقصو هلل»: گفت رسید، شیخ ما در اندرون خانقاه می

 (43: 4966کدکنی  شفیعی. )داشت با شیخ، از درون او برخاست

در حین سماع از بار نیروی ( ها جسم)ها  است، شاید بدین دلیل که آن( ابدان)سماع برای ابوسعید غذای روح و شفای اشباح 

ها از  البته آن]« انهم أن السمع لمعزولون»، سورۀ شعراء 242اق نقل کرده است که با اشاره به آیۀ او از دقّ... شوند شهوانی آزاد می

آنگاه اهل دوزخ گویند اگر ما ]« قالوا لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السعیر»سورۀ ملک  41و آیۀ [ معزولندۀ استماع وحی ال

سفیر  من الحق و رسول  من »سماع را .[ کردیم امروز از دوزخیان نبودیم عقل رفتار میسخن انبیاء را شنیده بودیم و یا به دستور 

شود و  کسی که از طریق خداوند به این پیام گوش کند عارف حق و حقیقت می. توصیف کرده است« الحق یحمل اهل الحق بالحق

 (243: 4914/  4316مایر . )شود کسی که از طریق طبع و نفس خود به آن گوش فرا دهد زندیق می

 :بیت، شعر، ترانه

دربارۀ شاعری ابوسعید رجوع شود به مقدمۀ . ]برخورد ابوسعید با بیت و شعر نیز تأویلی و در راستای تثبیت گفتمان اوست

شد به هیچ وجه اشعار زاهدانه و  اشعاری که در حلقۀ بوسعید و یارانش خوانده می[ «بوسعید و شعر»مصحح صفحۀ صد و پنج 

 (231: 4914/  4316مایر . )انگیختند که انکار و داوری عامۀ خلق را برمی به طوری... آمیزی نبود تحکم

ها و اشعار  کرد جالب توجه است؛ او دست به تأویل این ترانه کاری که بوسعید برای خالصی از انکار و داوری مخالفان خود می

یک روز دیگر استاد امام به در خانقاه شیخ ما بر »: یت قشیری آمده استنمونۀ مشهور این انکار و تأویل متقابل در حکا. زد می

از بهر »: گفت کردند و شیخ را حالتی بود و جمع را وقت خوش گشته و قوّال این بیت می  و شیخ فرموده بود تا سماع می. گذشت می

ها را به  ستاد امام درآمد و با خود گفت اگر همۀ بیتانکاری از آن بیت به دل ا« تا گبر نشی ترا بتی یار نبو/ بتی گبر شوی عار نبو

این انکار . تفسیر توان کرد این بیت باری، از آن جمله است که این را هیچ وجه نتوان نهاد و شیخ بر این بیت خوش گشته استۀ وج

چون بنشستند، شیخ روی به استاد بعد از آن به روزی دو، استاد امام به نزدیک شیخ ما درامد . به دلش درآمد، اظهار نکرد و برفت

تا گبر نشی ترا بتی یار نبو؟ به وجه استفهام، چنانک سیاقت سخن از راه / از بهر بتی گبر شوی عار نبو؟! استاد»: امام کرد و گفت

استاد امام وجه معنی، برین وجه بود که خود عارت نیاید که از بهر بتی گبر شوی؟ و تا گبر نگردی ترا بتی یار تو نتواند بود؟ چون 

توان ۀ تفسیر این بیت بشنید ی با چنان خاطری و علمی که او را درین راه بود و او بسیاری درین تفکر کرده بود تا این را هیچ وج
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در سرّ توبه کرد که بعد از آن بر هیچ . نهاد، هیچ چیز به خاطرش درنیامده بود ی اقرار داد که سماع، شیخ را مباح است و مسلّم

 (16و  11: 4966کدکنی  شفیعی. )شیخ انکار نکند حرکت

و باری در میان جمعی از مشایخ و ائمۀ عصر ی چون شیخ بومحمد جوینی و استاد اسمعیل صابونی و استاد امام بلقسم 

آنجا  خبران دارم صاحب/ یک دم زدن از حال تو غافل نیم ای دوست»: بیت. قشیری، در میان سخن این بیت بر زفان شیخ ما برفت

ایشان بسیار اندیشه کردند و در یکدیگر « معنی این بیت در قران کجاست؟»: آنگاه شیخ روی بدیشان کرد و گفت. «که تو هستی

ام یحسبون إنا النسمع سرّهم و نجواهم بلی : گوید خداوند می»: شیخ ما گفت. شیخ بگوید: گفتند. هیچ چیزشان فرا نیامد. نگریستند

« .نماید کس آن را نیست آید می آنچه شیخ را فراز می»: ایشان همه تعجب کردند و گفتند« (چهل و سه/41)نو رسلنا لدیهم یکتبو

 (211: 4966کدکنی  شفیعی)

های خود، به  را براساس آموزه« ای دوست نترسی که گرفتار آیی/ آراسته مست به بازار آیی»: بیت( 241)و در حکایتی دیگر

، مست و مخمور دوستی دنیا، نترسی که فردا به بازار قیامت بر آن صراط باریک گرفتار آیی که خداوند آراسته به زینت دنیا»: صورت

کند برگ  ترین منکران شیخ ی را وادار می و علی علی صندلی ی یکی از راسخ. کند تأویل می« (یک/ 6اهدنا الصراط المستقیم )گوید

شما که سرود را چنین تفسیر توانید کرد، من با شما . شو و صد درم سیم ازو بستانبه نزدیک فالن نانوا »: سفرۀ درویشان را بپردازد

 (241: 4966کدکنی  شفیعی)« .هیچ چیز برندارم و کس با شما برنیاید

 :قرآن و حدیث

در تفسیر قران و حدیث، ابوسعید برخالف سنت . های زبانی گفتمان ابوسعید، تأویل قران و حدیث است شق دیگر تأویل

او با وقوف به خاصیت آینگی قرآن، به ارائه قرائت و دریافتی تازه از قران و حدیث پرداخته است که . می مفسران رفتار کرده استرس

ۀ که ابوسعید به قران و حدیث دارد نیز نگاۀ نگا( 14: 4941عباسی . )های شخصی وی است بیانگر تعالیم فکری و نظری و تجربه

های گفتمانی او از قران و حدیث، در خالل حکایات را به عنوان نمونه ذکر  گونه تأویل مواردی از این. است در راستای گفتمان او

 :کنیم می

یکی اندرون پیراهن . دشمن دو است: چیست؟ شیخ ما گفت« چهل و هشت/ 9نصر عزیز »شیخ ما را پرسیدند که تفسیر 

گویند و آنک از درون پیراهن است هر وقت که ترا « فتح ظفر»آن را  هر گه ترا بر وی دست دادند. است و دیگر بیرون پیراهن است

 (913و  916: 4966کدکنی  شفیعی. )خوانند این است تفسیر نصر عزیز« نصر عزیز»بر وی دست دادند آن را 

ود ترین شما پرهیزگارترین شماست و پرهیز کردن از خودی خ گرامی« چهل و نه/ 49إن اکرمکم اتقیکم »: شیخ ما گفت

این است راه « شش/ 426و هذا صراط ربک مستقیماً »است و ازین معنی بود که چون تو از نفس خود پرهیز کردی، به وی رسیدی 

. این پرهیز کردن است از خویشتن. این راه، صوّام را نبود، قوّام را نبود و عابد را نبود و ساجد و راکع را نبود. من، دیگر کوری است

: 4966کدکنی  شفیعی)« .خواهی این است راه من، اگر می« شش/ 426و هذا صراط ربک مستقیماً »: گوید گه می چون این بکند، آن

246) 

یعنی »: شیخ ما گفت« ستفرق امتی نیفٌ و سبعین فرقهً الناجی منها واحدٌ و الباقی منهم فی النار»: شیخ ما گفت، درین خبر

 (234: 4966کدکنی  شفیعی)« .فی نار انفسهم

یک ساعه اندیشه از نیستی »: شیخ ما گفت« تفکر ساعهٍ خیر من عباده سنه»خ ما را پرسیدند از تفسیر این خبر که شی

 (914و  913: 4966کدکنی  شفیعی)« خویش، بهتر از یک ساله عبادت باندیشۀ هستی خویش

کدکنی  شفیعی)« عرفه بالوجودمن عرف نفسه بالعدم »: شیخ ما گفت« من عرف نفسه عرف ربه»: شیخ ما را سوال کردند

4966 :913) 

 : الحکیم اسلوب

. شود یاد می «الحکیم اسلوب»های زبانی گفتمان ابوسعید، آن است که در کتب بدیعی از آن با اصطالح  قسم دیگری از مومنت

یا در پاسخ . ینده به کاربرندو آن به این صورت است که کالم گوینده را به قصد آگاه ساختن وی و یا بنا به غرضی، برخالف مراد گو
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ابوسعید از این صنعت در ( 16: 4914زاده  ایران. )پرسید ی بگنجانند کرد و می باید اراده می سوال، پاسخ سوالی نپرسیده را ی که می

رالتوحید، شیخ در موارد مختلفی از کتاب اسرا. نامد، استفاده کرده است می« تأویل گفتمانی»برداری از آنچه که نگارنده  جهت بهره

ابوسعید، کالمی که شنیده است را در جهت دال مرکزی گفتمان خود و بر خالف نیات گوینده فهم کرده و چنان نموده است که 

 :گوینده جز تأویل ابوسعید منظور دیگری نداشته است

گوید که بنده به دو قدم  می .گویند در مجلسی از شیخ سوال کردند که اینجا بزرگی است او را استاد امام بلقسم قشیری می

پس مریدان « .رسد گویند که بنده به یک قدم به خدای  نی ایشان چنین می»: گوید؟ شیخ گفت رسد؛ شیخ چه می به خدای می

دیگر روز شیخ را سوال کردند که « نپرسیدید که چگونه؟»: استاد امام گفت. استاد امام پیش استاد امام آمدند و این سخن بگفتند

« !چگونه ای شیخ»: گفتند« امروز همین گوئیم و تا قیامت همین گوئیم»: شیخ گفت. فتی که مرد به یک قدم به خدای رسددی گ

« نوایی در میانه تا به حق رسی در جمله تو میۀ میان بنده و حق یک قدم است و آن آنست که یک قدم از خود بیرون ن»: گفت

. از آن غافل بشنوی و کار بندی»: شیخ گفت« !کمای و همه نعمتی»: داد که فی آواز میچون شیخ این سخن بگفت بر در خانقاه طوّا

 (64و  62: 4966کدکنی  شفیعی)« !کم آیید و همه شمایید

چنانک هیچ جای نبود، »خواسته است مجلس بگوید و جمعیت زیادی جمع شده بودند  و در حکایتی آنگاه که شیخ می

و صلی اهلل علی محمد و »: شیخ گفت« بیامرزاد که هرکسی از آنجا که هست یک گام فراتر آید خدایش: معرف برپای خاست و گفت

اند، او بگفت که از آنچه هستید یک  هرچه ما خواستیم گفت، و همه پیغمبران بگفته»: و دست به روی فرو آورد و گفت« آله اجمعین

 (211: 4966کدکنی  شفیعی. )ن ختم کرد مجلس راای نگفت و از تخت فرود آمد و بری و کلمه« .قدم فراتر آیید

 :عقالء مجانین

عقالء مجانین هستند؛ راندگانی از سوی دیگر مذاهب و فرق «  یکسو نگریستن و یکسان زیستن»های گفتمان  از دیگر مومنت

 .«یکسو نگریستن و یکسان زیستن»و عامۀ مردم، و شأن و منزلتی بس بزرگ در گفتمان 

شیخ ما را : االی عقالء مجانین در گفتمان ابوسعید را محمد بن منور در ذیل حکایتی بیان داشته استدلیل این مقام و

تر  در شهر ما هیچکس ازو بشولیده! ای سبحان اهلل»: گفتند« در شهر شما، لقمان»: گفت«  ظریف کیست»پرسیدند، در سرخس که 

ریف، پاکیزه باشد و پاکیزه آن بود که با هیچ چیزش پیوند نباشد، و ظ. شما را غلط افتاده است»: شیخ گفت« .تر نیست و شوخگن

« .چیز پیوند ندارد نه با دنیا و نه با عقبی و نه با نفس  تر نیست که با هیچ تر و پاکیزه عالقه تر و بی  پیوند کس ازو بی هیچ

 (433: 4966کدکنی  شفیعی)

نین جایگاه واالیی دارند چرا که به چیزی تعلقشان نیست حتی به فرمائید؛ عقالء مجا تأویل گفتمانی شیخ را مالحظه می

 !نفس

در آن وقت که شیخ ما، قدس اهلل روحه العزیز، ازین ریاضات و مجاهدات فارغ شد و به میهنه باز آمد و »در حکایتی دیگر، 

باید که به »: ا پیش بفرستاد گفتدرویشی ر... چون به دیه باز طوس رسید. آن حالت و کشف به کمال رسید عزیمت نیشابور کرد

و این معشوق از عقالء مجانین بوده است، و سخت ... «دستوری هست تا در والیت تو آییم؟: شهر شوی به نزدیک معشوق، و گویی

 (31: 4966کدکنی  شفیعی)« .بزرگوار و صاحب حالتی بکمال

 :تکلف/ کردن دعوت

یکسو نگریستن و »های رایج گفتمان  رایی از صوفیه و عامۀ خلق، از موتیفکاری در پذی دعوت کردن و سفره انداختن و اسراف

. اند اند و بر او خرده گرفته و اتفاقاً از جمله مواردی است که همواره مخالفان بوسعید بر آن دست گذاشته. است« یکسان زیستن

گیری یکی  کاری و خرده ها در شرح این اسراف ایتکند؛ در یکی از این حک ابوسعید این رسم گفتمان خود را نیز تأویل گفتمانی می

ابو عمر حسکو ی مردی منعم و بیّاع نیشابور ی هم در ساعت دو صرّه بیاورد، »: است که گفتمانی شیخ آمده  از منکران بر شیخ و پاسخ

ر، گاوان هریسه ساز و این را بردار و گاو و گوسفند خ! حسن»: شیخ گفت. در هر یک پانصد دینار نیشابوری، پیش شیخ بنهاد

است بر کنار نیشابور و بغایت خوش ۀ گوسفندان زیربای مزعفر معطّر ساز و لوزینۀ بسیار بساز و فردا به پوشنگان سفره نه و آن دی
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ی باید طعامی که نه بدین سرای منت بود و نه بدان سرا هر کرا می: که تماشاگه اهل نیشابور باشد ی و در شهر صال آواز ده و بگو

دو هزار مرد زیادت به پوشنگان آمدند و شیخ با جمع بیامد و . حسن گفت این جمله بساختم و ندا در شهر دادم« خصومت بیایید

. خوردند سوخت و خلق طعام می ریخت و عود می خاص و عام را بر سر سفره بنشاند و به دست مبارک خویش گالب بر ایشان می

کند و این  میان خلق، مگر با خود اندیشه کرده بود که این چه اسراف است که این مرد می یکی از جملۀ منکران شیخ ما، در آن

انکار و داوری از سینه بیرون کن ! ای جوانمرد»: شیخ از میان جمع فرا نزدیک وی شد و گفت. هزار شمع بروز برفروخته اسراف باشد

آن مرد در پای شیخ افتاد و توبه « .س خود بکار بری اسراف بودکه هرچه در حق حق کنی هیچ اسراف نبود و اگر دانگی در حق نف

 (34: 4966کدکنی  شفیعی)« .کرد و از مریدان شیخ گشت و هر مال که داشت فدا کرد

شیخ بفرمود حسن مودب را تا دعوتی سازد، . اند کی شیخ را تاجری در نیشابور تنگی عود آورد و هزار دینار نیشابوری آورده»

ای بیاوردند و شیخ بفرمود تا آن تنگ عود در آن تنوره نهادند  ار زر چنانک معهود شیخ بود در آن دعوت بکار برد و تنورهآن هزار دین

محتسبی . و شمع بسیار بفرمود تا به روز در گرفتند« تا همسایگان ما را از بوی این نصیبی بود»: گفت شیخ می. سوختند بیکبار و می

این چیست که »: به خانقاه درامد و شیخ را گفت. و صاحب  رای و شیخ را و صوفیان را عظیم منکر بود در آن عهد سخت مستولی

کنی؟ این اسراف است؛ شمع بروز در گرفتن و تنگی عود بیکبار در تنوره بسوختن این کی کرده است؟ این روا نیست در  تو می

محتسب فرا رفت و پیش شمعی شد و پفی در « !ها بنشان ن شمعما ندانستیم که این روا نیست در شرع، برو آ»: شیخ گفت« .شرع

هر آن شمعی که ایزد »: شیخ گفت. آن شمع داد تا آن آتش بنشاند آتش در روی و موی و جامۀ محتسب افتاد و بیشتر بسوخت

 (414: 4966کدکنی  شفیعی)« .آن محتسب در پای شیخ افتاد و توبه کرد« کسی کش پف کند سبلت بسوزد/ برفروزد

 :اشراف بر ضمایر

« فراست»، یکی، قوۀ اشراف بر ضمایر است که از آن به «یکسو نگریستن و یکسان زیستن»از ملزومات دال مرکزی گفتمان 

در حکایتی آمده است که شیخ زمانی در نیشابور مجلس . چنانکه گذشت اظهار کرامات خاصیت اولیاءاهلل است. یاد شده است

شیخ . گوید، در هفت سبع قران نیست اندیشید که این سخن که این مرد می با خود می. حاضر بود دانشمندی فاضل»گفت؛  می

گوئیم در سبع  این سخن که ما می. بر ما ما پوشیده نیست اندیشۀ خاطر تو! ای دانشمند»: حالی روی بدان دانشمند کرد و گفت

یا ایها الرسول بلغ ما انزل إلیک )هفت سبع آن است که »: شیخ گفت« سبع هشتم کدام است؟»: آن دانشمند گفت«!هشتم است

پندارید که سخن خدای عزو جل معدود و  شما می(. پنجاه و سه/ 41فاوحی الی عبده ما اوحی )، و هشتم سبع آن است که (پنج/61

رساند در  های بندگان می به دل اما آنچه. منزّل بر محمد صلوات اهلل علیه این هفت سبع است. إن کالم اهلل ال نهایه له. محدود است

اتقوا »: رسد چنانک رسول صلی اهلل علیه و سلم گفت حصر و عد نیاید و منقطع نگردد؛ در هر لحظه رسولی از وی به دل بندگان می

 (412: 4966کدکنی  شفیعی)« .فراسه المومن فإنه ینظر بنوراهلل

ابزار ممکن برای ( ترین کننده مقنع)ترین  ده شده است، ایجابیموهبت اشراف بر ضمایر که به شیخ ابوسعید ابوالخیر بخشی

به تحقیق، تمامی مخالفین و منکرین سرسخت ابوسعید ابوالخیر، که از دانشمندان و فقها و قضات . هژمونیک کردن گفتمان اوست

ه است به یاری قدرت اشراف بر ضمایر، ابوسعید توانست. اند اند، در مقابل این حربۀ گفتمان او سپر انداخته درجۀ اول عصر او بوده

ترین منکران خود جا دهد عامۀ خلق خود بماند که در اولین برخوردها، گروه گروه به صف مریدان او  گفتمان خود را در دل سخت

 .اند پیوسته

شیخ ابوسعید دچار  جا که اند به وضوح مطرح شده است؛ آن در حکایتی انگیزۀ روانی بسیاری از عامه که به گفتمان او پیوسته

. تا چیزی بگوید تا قبض او بدل گردد به بسط« بدین در بیرون شو هر که را بینی درآر»خواهد  قبض روحی است و از مریدان می

وقتی مرا در خاطر افتاد که این شیخ بوسعید همچون ما . از حال خویش حکایتی بگویم: آن مرد گفت. برند نزدیک شیخ یکی را می

ین کشف و حالت که او را پدید آمده است، نتیجۀ مجاهدات و عبادت است، اکنون من نیز روی به عبادت و ریاضت آرم آدمی است، ا

آوردم پس در خیال من متمکن  کردم و انواع ریاضت و مجاهدت به جای می مدتی عبادت می. تا مرا نیز آن حالت و وقت پدید آید

ن به اجابت مقرون بود و به هیچ نوع رد نگردد؛ با خود اندیشه کردم که از حق شد که من به مقامی رسیدم که هرآینه دعای م

سبحانه و تعالی در خواهم تا از جهت من سنگ را زر گرداند، تا من باقی عمر در رفاهیت و نعمت گذرانم و مرادها و مقاصد به اتمام 
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کردم بریختم و شبی بزرگوار اختیار کردم و غسل کردم،  میای که درو عبادت  برفتم و مبلغی سنگ بیاوردم و در گوشۀ خانه. رسانم

: تر گفتم همه شب نماز گزاردم تا سحرگاه که وقت اجابت دعا باشد دست برداشتم و به اعتقادی و یقینی هر چه تمامتر و صادق

« !نهمار برویش ری»چون چند بار بگفتم، از گوشۀ خانه آوازی شنودم که « !ها را زر گردان ریزه که این سنگ! خداوندا»

 (32: 4966کدکنی  شفیعی)

شیخ ابوسعیدف که بارزترین نمود آن [ معنای گفتمانی آن]ای  توان چنین نتیجه گرفت که مقام اسطوره از این حکایت می

به  که به دنبال رسیدن[ درست به معنای الکانی آن]ها  و کشف و حاالت او بوده است باعث جذب سوژه/  4316اشراف بر ضمایر 

 . شده است«  یکسو نگریستن و یکسان زیستن»اند، به گفتمان  کماالت بوده

 :«یکسو نگریستن و یکسان زیستن»طرد در گفتمان 

طرد شدگان . است« الراحمین ارحم»شود در آن، در میان خلق بود و دل در گرو حق داشت و خداوندش  در گفتمانی که می

های عذاب قرآن و هر آنچه که زندگی را بر خلق خدای سخت  و زاهدان و ریاکارانند و آیهگفتمان، تنها معانی مربوط با زهد است 

 :کند می

سری سقطی، در بازار بغداد دوکان داشتی و هیچ چیز نه در آن دوکان که بفروختی، و لکن پردگکی از آن در »: شیخ ما گفت

اللکام بیامد به  وقتی کسی از جبل. ز دوازده هزار رکعت نماز کردیکرد هر رو دوکان درآویخته بودی، و در آن تندرون شده و نماز می

و گفت فالن پیر، از . و آن پرده باز گرفت و سالم گفت سری سقطی را. تا به در دوکان وی. به نشان به بازار درآمد. زیارت وی

د، مرد باید که در میان بازار، در میان وی از اینجا رفته است و باز کوه شدن مردی نبو»: گفت.اللکام، ترا سالم گفته است جبل

 (232: 4966کدکنی  شفیعی)«« مردمان، به خدای مشغول باشد؛ و یک لحظه به دل از وی خالی نبود

چون آن زاهد سالم گفت، شیخ جواب . چون بشنید که شیخ به نوقان آمده است به سالم شیخ آمد. و در نوقان زاهدی بود»

سید . شکسته از پیش شیخ بیرون آمد. بایست زاهد عظیم بشکست که او را از آن مردمان آبرویی می آن. داد و بدو التفاتی نکرد

یا سیدا با »: پس گفت« نباید زاهد، نباید زاهد، نباید زاهد»: شیخ ما گفت« ای شیخ این زاهد ما را التفاتی نکردی»: بوطالب گفت

« .حق؛ به گفت ایشان خلق را بگیرد اما به گفت ایشان رها نکند قرّایان  صحبت مکن که ایشان غمّازان باشند بر درگاه

 (466: 4966کدکنی  شفیعی)

ی و شیخ ما در آیت عذاب کم سخن ( دو/24وقودها ناس و الحجاره )پس یکی از ماوراءالنهر حاضر بود، این آیت برخواند »

«« !تاب و این بیچارگان را مسوز به سنگ میچون سنگ و آدمی هر دو به نزدیک تو به یک نرخ است دوزخ »: گفتی ی گفت

 (214: 4966کدکنی  شفیعی)

 :نزاع گفتمانی و تحلیل گفتمانی آن

های آن تثبیت شدند و خلق  با ورود به نیشابور، ابوسعید توانسته است گفتمان خود را هژمونیک کند؛ به این صورت که دال

که موقعیت خود را در خطر دیدند ۀ کایت آمده است به مذاق متشرعه و گرواین موضوع چنانکه در ح. به یکباره روی به او نهادند

و . گیرد و گفتمان متشرعه یک نزاع گفتمانی صورت می« یکسو نگریستن و یکسان زیستن»بنابراین  میان گفتمان . آید خوش نمی

از قدرتمندترین مقام مملکت،  چون گفتمان متشرعه از قدرت نظامی و فیزیکی حذف مخالفان برخوردارند پس از کسب رخصت

 .گیرند که از راه مداخلۀ هژمونیکی گفتمان خود را مسلط سازند و گفتمان رقیب را به کلی از هستی ساقط کنند تصمیم می

بیت گفتن در مسجد به جای اخبار و حدیث گفتن، رقص و سماع و : های تخاصم دو گفتمان در ظاهر بر سر معانی دال

در باطن   اما. د گفتمان رقیب و نیز جمع کردن عوام و جوانان است که ممکن است حضورشان سبب فتنه شوداز ح  های بیش تکلف

 .ترین عامل نزاع گفتمانی باشد تواند اصلی که ی دال طرد شدۀ گفتمان ابوسعید ی است می« حظ نفس»

ستیزه بر سر حقانیت یا ردّ . وده استنیشابور عصر بوسعید، مرکز اصلی برخورد عقاید گوناگون و مذاهب و فرق مختلف ب

در . ای از فرق کالمی و جدال بر سر اولویت بخشیدن به یکی از مذاهب فقهی، گرمترین بازارها را در این شهر داشته است فرقه

های غیر مسلمان یهودی، مسیحی و زردشتی که معابد خاص خویش را داشته و زندگی  نیشابور عصر بوسعید گذشته از اقلیت
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هایی از این جنگ  اند که نشانه کرده آرایی می های مذهبی اسالمی هم در برابر یکدیگر صف اند، انواع فرقه داده ذهبی خود را ادامه میم

جنگ سنّی و رافضی . ها را باید از طریق شعر و ادبیات و بعضی اسناد دیگر تعقیب کرد ها را تاریخ ثبت کرده و بسیاری از آن و جدال

گر شده، چه  های گوناگون جلوه های مختلف و با نام با معتقدان تنزیه که در صورتۀ لی و اشعری و پیکار کّرامی و مشبو نبرد معتز

 (هشتاد و یک: 4966کدکنی  شفیعی. )است  ها را برباد داده گناهان را به کشتن داده و چه مایه خاندان مقدار بی

کویان رحل اقامت افکنده بود، مردی بود صوفی و غریب که نه  ر کوی عدنیدر روزهایی که بوسعید وارد نیشابور شده بود و د

بینیم اولین  به همین جهت است که می. های حاکم پیوندی داشت و نه مورد تأیید فقیهان حاکم بر سرنوشت شهر بود با خاندان

هشتاد و : 4966کدکنی  شفیعی. )کنند یجاد میها، علیه او ا هجوم را دو جناح مقتدر و حاکم بر سرنوشت شهر، یعنی؛ کرّامیه و حنفی

ای نسبت به عقیدۀ حاکمیت هیچ مسلمانی هم بر جان خویش  رحمی که کوچکترین تفاوت عقیده در چنین محیط متعصب و بی( دو

 . کند بندی می های حاکم عصر طرح و مفصل بوسعید معانی جدیدی از عناصر مطرود گفتمان( همان)ایمنی ندارد 

در گفتمان . ها درگیری است بینیم که بر سر تعریف معانی آن ها می فرستند، لیستی از این دال که به غزنین میدر محضری 

و عمر بن خطاب، خلیفۀ دوم و بسیاری ( ص)معاذ بن حبل، یکی از صحابۀ پیامبر )شرع، بیت و سرود خواندن در مسجد حرام است 

و در ( 234: 4914/  4316مایر . )اند مسجد مجاز است یا خیر؟ موضع منفی داشتهدیگر، در پاسخ این پرسش که آیا قرائت شعر در 

 [البته با تأویل گفتمانی. ]بوده است« قوّالی»و « بیت گفتن»گفتمان بوسعید، یکی از ارکان مهم، همین 

ی، ابوبکر طرطوشی قاضی مالک. ها هست های گفتمان بوسعید، بر سر تعریف دال همین درگیری در باب سماع و سایر مومنت

ای از زر و زیورها برای قوم بنی اسرائیل ساخت که قادر  گوساله»دانست که در آن زمان  رقص و وجد را شگرد سامری می( 321ف )

در مقابل  بوسعید برا ( 263: 4914/  4316مایر . )و آن قوم به گرد آن به رقص پرداختند« طه/ 44بود صدای گاو از خود درآورد 

او از قران و حدیث برای اثبات حقانیت تعریف خود بهره . برد ارزی نیز بهره می ن دال، عالوه بر تأویل گفتمانی از زنجیرۀ همتثبیت ای

چون بود؟ خوش »: رسول صلی اهلل علیه و سلم گفت. روزی عایشه صدیقه رضی اهلل عنها درآمد از عروسی»: شیخ ما گفت: برد می

 «.«تکی گفتی؟بود؟ هیچ کس بود که شما را بی

فبشر »: گوید خدای تعالی می. از آنک سماع دوستان به حق باشد، ایشان بر نیکوترین روی فرا شنوند»: و شیخ ما گفت

 (264: 4966کدکنی  شفیعی)« .سماع هرکسی رنگ روزگار وی دارد« سی و نه/ 44عبادی الذین یسمعون القول فیتبعون احسنه 

برخورد بوسعید با گفتمان رقیب بسیار جالب . های گفتمانی بوسعید است ها و مومنت دال به هر روی، تخاصم گفتمانی بر سر

او با اتکا به قدرتی که از دال مرکزی گفتمانش بدست آورده است بر ضمایر آگاه است و از ماجراهای پس پردۀ غیب نیز . توجه است

ه عنوان نفسی مطمئنه، در شرایطی که تمام مریدان و محبانش او ب. «یکسو نگریستن و یکسان زیستن است»گفتمان او . باخبر است

و هم . دهد ای با تکلف برای صوفیان می از ترس اعدام رعشه به اندامشان افتاده است، به قرار معلوم هر روزی دستور ترتیب سفره

از غیب، بلکه از لشکر و حشم و تبع است رساند بر قدرت گفتمان رقیب، که نه  برقرار معلوم، به مدد قدرتی که از غیب به او یاری می

 .شود پیروز می

الضمیر  یکی اشراف بر ضمایر است و دیگر بیان مافی: های رقیب در غالب حکایات دو چیز است حربۀ او در سلطۀ بر گفتمان

 .مخاطب است به مقتضای حال او با زبانی فصیحِ بلیغ

رفت به نابودی گفتمانش بینجامد ی سربلند بیرون  ز نبردی ی که میدر این مخاصمۀ گفتمانی نیز، بوسعید با همین حربه ا

در مورد قاضی صاعد، با . شود های گفتمان رقیب آگاه می او ابتدا با اشراف بر ضمایر و غیب و اطالع از ماوقع، از ذهن سوژه. آید می

و در مورد ابوبکر کرّامی، . ز آنک شماتت آغاز کندکند پیش ا نمایاند و زبان او را در کام قفل می یک نظر سلطنت خود را به او می

دهد که من بر ذهن تو  کند؛ و به این ترتیب به او نشان می آنچه که بر دل او گذشته بود در چهار سوی کرمانیان، را برای او تهیه می

کند و به  یب را کیش و مات میهای گفتمان رق به این ترتیب شیخ مهره! تو اسیر نفست هستی حتی اگر روز را روزه بداری. آگاهم

 . اند« یکسو نگریستن و یکسان زیستن»کند که آمادۀ پیوستن به گفتمان  های شناوری تبدیل می دال

برد نمایندۀ گفتمان که حاال دالی شناور است و ایمان راسخ او به  بعد از آنکه گفتمان رقیب به قدرت معنوی بوسعید پی می

یکسو نگریستن و یکسان »نمایندۀ گفتمان /سست شده است، پیامی به حسن مؤدب ی سوژه حکم بردار کشیدن شیخ و یاران

که ابوبکر اسحق کرّامی با بیست هزار مرد تبع و قاضی صاعد با سی هزار مرد تبع و سلطان با »: دهد که به شیخ بگوی ی می« زیستن
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میسره و قلب و جناح راست کردند و خواستند که تا ترا قهر صد هزار مرد و هفتصد و پنجاه پیل جنگی، مصاف برکشیدند و میمنه و 

اکنون تو دانی با . کنند، تو به ده من کاک و ده من مویز، آن جمله مصاف ایشان بشکستی و میمنه و میسره و جناح بر هم زدی

 (12: 4966کدکنی  شفیعی)« (صد و نه/ 6لکم دینکم ولی دین )دین خویش 

گوید عالوه بر تأکید بر قلب گفتمان خود، قلب  شیخ با دو بیتی که می. آید نزد شیخ میۀ عذرخواو روز بعد قاضی صاعد برای 

دیگر روز قاضی صاعد با »: دارد که در پای شیخ بیفتد و از کردۀ خویش توبه کند شکند و او را وا می قاضی صاعد را هم در هم می

و قاضی صاعد را از « .ای شیخ توبه کردم و از آن بازگشتم»: گفتجملۀ قوم خویش، به سالم شیخ آمدند و عذرها خواستند و 

آن تو ترا و / ای ماه نشابور، نشابور ترا/ گفتی که منم ماه نشابور و سرا»: شیخ این بیت بگفت. نیکورویی که بود ماه نیشابور گفتندی

، قاضی صاعد در پای شیخ افتاد و استغفار کرد و چون این بیت بر زفان شیخ برفت« با ما بنگویی که خصومت ز چرا؟/ آن ما نیز ترا

جملۀ جمع صافی گشتند از داوری و خوشدل برخاستند و بعد از آن زهره نبود کس را در نیشابور که به نقصان صوفیان سخن 

 .دهد یکوبد و زیر سیطرۀ هژمونیک خود قرار م و بدین ترتیب، گفتمان رقیب را در هم می( 19: 4966کدکنی  شفیعی)« .گوید

 :سازی در راستای هژمونیک سازی گفتمان افسانه

شیر، اژدها، آهو، مار ]دهد  آمیزی که حیوانات وحشی و اساطیری را هم رام گفتمان بوسعید نشان می عالوه بر حکایات اغراق

لحاظ تاریخی مقرون به صحت در اسرارالتوحید، حکایاتی دربارۀ نوع رابطۀ برخی بزرگان عصر با بوسعید روایت شده است که از ..[ .و

اند گفتمان پیر و جد خود را کامال مسلط و هژمونیک  رسد مریدان و نوادگان بوسعید با این کار سعی داشته به نظر می. نماید نمی

د و حاالت و مقامات ابوسعی: فریتس مایر دربارۀ میزان قابل اعتنا بودن دو منبع اصلی تحقیق در زندگی بوسعید یعنی. نشان دهند

آمیز از ابوسعید به کار  ها در تجلیل مبالغه صحت و امانت این دو منبع اصلی به علت کوششی که مؤلفان آن»: گوید اسرارالتوحید می

اند او را باالتر از هر معیار بشری قرار دهند و از طرفی دیگر وی را از  زیرا از طرفی سعی کرده. شود اند تا حدی دچار تزلزل می برده

احثات و مجادالتی که با مخالفان خود داشت فاتح بیرون بکشند؛ و به هیچ فردی در شهادت علیه وی اجازۀ اظهار وجود تمام مب

دانیم، هرگز به ارشاد  ها به طوری که از منابع فرعی می که چنین معارضانی در بین معاصران وی وجود داشتند؛ و این در حالی. ندهند

 (21: 4914/  4316مایر )« بودند  یات او تن درندادهابوسعید و یا تسلیم شدن به نظر

بار نامش ذکر شده است و در چندین  29که در اسرارالتوحید دست کم . یکی از این افراد استاد ابوالقاسم قشیری است

اقعیت امر به اند در و کدکنی ذکر کرده اما آنگونه که فریتس مایر  و شفیعی. حکایت تسلیم گفتمان بوسعید نشان داده شده است

اند  نویسان بوسعید داشته کوششی که مقامات»: آورده است« چشیدن طعم وقت»کدکنی در مقدمۀ  شفیعی. ای دیگر بوده است گونه

تا قشیری را در شمار معتقدان بوسعید درآورند یا انصاری هروی را، اگر از رهگذر کتب مقامات بوسعید نگریسته شود، حق را 

دهد که قشیری و انصاری هرگز چنین نگرشی نسبت  میۀ راین صارفه از طریق آثار قشیری و آثار انصاری گوادهد اما ق بدیشان می

در مرکز دالیل مخالفت قشیری با بوسعید، ظاهراً افزونی مقام علمی . اند اند و همه عمر با او بر سر انکار بوده به بوسعید نداشته

 (64: 4946کدکنی  شفیعی)« .قشیری قرار داشته

ها نوعی انکار ازسوی قشیری نسبت  های مربوط به بوسعید و قشیری در اسرارالتوحید، تحلیل شود، مرکز همۀ آن اگر داستان

ها انکاری که قشیری نسبت به بوسعید  و کوشش محمد بن منور همواره بر این بوده است که از رهگذر این داستان. به ابوسعید است

شود و  ولی حقیقت امر این است که اردات قشیری نسبت به بوسعید از میان منابع دیگر تأیید نمی. داشته به نوعی از میان بردارد

قشیری در هیچکدام از آثار . است  نگریسته نماید که قشیری نیز مانند باکویه و دیگر مشایخ بوسعید را به دیدۀ انکار می چنان می

 (616و  611: 2ج. 4966کدکنی  شفیعی. )برد خویش نامی از بوسعید نمی

شود که بسیاری از کسان دیگر در این کتاب به مومنت  در اسرارالتوحید، قشیری به همان فرمولی ذوب گفتمان ابوسعید می

های گفتمان ابوسعید انکاری است و  و آن فرمول این است که شخص مورد نظر، در دلش نسبت به یکی از مومنت. اند تبدیل شده

بیند و سپس در موقعیتی مناسب، و در  شیخ با اشراف بر ضمایر انکار آن کس را می. گذرد اش می ز اندیشهای ا این انکار در لحظه

شود از حرکت شیخ،  کند و آن شخص در اوج غافلگیری و تزلزلی که در او ایجاد می اش آگاه می آن کس را از اندیشهۀ ترین وج بلیغ

گذشت در  یک روز استاد امام به در خانقاه شیخ ما بر می. سماع را بس معتقد نبودی اند در استاد امام بابتدا آورده»: کند توبه می
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کردند و شیخ با ایشان موافقت  کردند و صوفیان را وقت خوش گشته بود و حالتی پدید آمده، رقص می خانقاه شیخ ما سماع می

او ۀ کردن درگردد گوا چنین است که هر که در رقص به خاطر استاد امام بگذشت که در مذهب. کرده؛ استاد امام بدانجا درنگرست

استاد امام جایی . بردند دیگر روز شیخ را به دعوتی می. این اندیشه به خاطر امام بگذشت و برفت. بنشنوند و عدالت را باطل گرداند

یعنی؛ تو ما را کجا « الشهود؟یا استادُ متی رأیتنا فی صف »: شیخ گفت. به سر چهارسو به یکدیگر رسیدند و سالم گفتند. رفت می

روز بر خاطر وی  دادیم؟ استاد امام دانست که این جواب آن اندیشه است که دی میۀ دیدی در صف گواهان نشسته بودیم و گوا

 (16: 4966کدکنی  شفیعی)« گذشته بودو آن داوری نیز از درون استاد برخاست

داستان جعلی دیدار ابوعلی سینا را . ت تبلیغی برای ترویج گفتمانبر ساختن چنین حکایتی از جانب مریدان شیخ، ابزاریس

بینیم که نهایتاً گفتمان اشراق شیخ ارجحیت  در آنجا برخورد دو گفتمان علم و اشراق را می. توان از این منظر تحلیل کرد نیز می

 .شود بر گفتمان علم بوعلی داده می

 :بندی و نتیجه جمع

تصویری که اسرارالتوحید از ابوسعید و مجموعۀ باورها و رفتارها و حرکات و سکنات او به  دهد که پژوهش حاضر نشان می

های شناوری مانند سماع،  ها دارای آنند؛ در اسرارالتوحید دال هایی برخوردار است که گفتمان نمایش گذاشته است از همان ویژگی

اند و  اینهمانی دارد ی گرد آمده« ذبح نفس»ت با دال مرکزی حول محوریت شخص شیخ ابوسعید ی که چنانکه گذش.. .بیت گفتن و

 .اند بندی شده گاه مفصل حول این گره

« والیت/ ترک تکلف/ ذبح نفس»قدرت ابوسعید برای ایجاد چنین گفتمان هژمونیکی از دال مرکزی گفتمان او یعنی؛ 

کار بردن این قدرت توانسته  شیده است و شیخ با بهدال مرکزی گفتمانش به او قدرت اشراف بر ضمایر بخ. سرچشمه گرفته است

 .های رقیب برتری نهد و به کرسی بنشاند ها را بر تعریف گفتمان است تعریف خود از دال

هایی حول دال  با برساختن افسانه[ و سایر عرفا ]نویسان ابوسعید  همچنین این پژوهش نشان داد که مریدان و مقامات

 .اند ک ساختن گفتمان نقش به سزایی داشتهمرکزی گفتمان، در هژمونی
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