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  :المللی ترویج زبان و ادب فارسی ساختار علمی ـ اجرایی دهمین همایش بین

 (رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی)دکتر مهدی محقق : رئیس عالی همایش

 (رئیس دانشگاه محقق اردبیلی)دکتر گودرز صادقی : رئیس دانشگاه

 دکتر محمد نریمانی: رئیس همایش

 دکتر خدابخش اسداللهی :دبیر علمی همایش

 دکتر حسین نوین :دبیر اجرایی همایش
 

 (:ابه ترتیب حروف الفب)اعضای شورای علمی همایش 
 (دانشگاه پیام نور)الت کتر فرامرز آدینه کد
 (دانشگاه پیام نور)تر سجاد آیدنلو کد

 (دانشگاه محقّق اردبیلی)دکتر خدابخش اسداللهی 
 (مشهد اسالمی دانشگاه آزاد)زاده  تر رضا اشرفکد

 (دانشگاه شهید چمران اهواز)دکتر نصراهلل امامی 
 (دانشگاه عالمه طباطبایی)زاده  اهلل ایران دکتر نعمت

 (دانشگاه تبریز)تر مهری باقری کد
 (دانشگاه محقّق اردبیلی)تر شکراهلل پورالخاص کد

 (دانشگاه تهران)دکتر جلیل تجلیل 
 (دانشگاه تبریز)دی دکتر خلیل حدی

 (دانشگاه شیراز)اووس حسنلی کتر کد
 (دانشگاه شهید بهشتی)دکتر احمد خاتمی 

دانشاگاه سیساتان و   )تیا    دکتر مریم خلیلی جهاان 

 (بلوچستان

 (دانشگاه عالمه طباطبایی)تر اصغر دادبه کد
 (دانشگاه اراک)دکتر محسن ذوالفقاری 

 (دانشگاه پیام نور)تر توفیق سبحانی کد
 (سینای همدان دانشگاه بوعلی)کتر اسماعیل شفق د
 (دانشگاه عالمه طباطبایی)تر سیروس شمیسا کد
 

 («س»دانشگاه الزهرا)تر سهیال صالحی مقدم کد
 (یم سبزواریکدانشگاه ح)تر مهیار علوی مقدم کد

 (دانشگاه تربیت مدرّس)زاده حسینحسین غالمتر غالمکد
 (نوردانشگاه پیام )تر فاطمه کوپا کد

 (دانشگاه یزد)هدویی کاظم کتر محمدکد

 (دانشگاه محقّق اردبیلی)تر رامین محرمی کد

 (دانشگاه تهران)تر مهدی محقّق کد

 (دانشگاه محقّق اردبیلی)دکتر مسروره مختاری 

 (باهنر کرمانشهید دانشگاه )دکتر محمود مدبّری 

 (دانشگاه آزاد اسالمی)زاده  تر عبدالرضا مدرّسکد

 ( هدانشگاه ارومی)طمه مدرّسی کتر فاد

 (فرهنگستان زبان فارسی)تر محمدعلی موحّد کد

 (دانشگاه تبریز)پور  دکتر محمد مهدی

 (دانشگاه اصفهان)فرد  اصغر میرباقری تر سید علیکد

 (دانشگاه محقّق اردبیلی)دکتر حسین نوین 

 (دانشگاه تربیت مدرّس)دکتر ناصر نیکوبخت 

 (   انشگاه گیالند)رضا نیکویی دکتر علی

 (دانشگاه عالمه طباطبایی)علی وفایی تر عباسکد

 (دانشگاه فردوسی مشهد)تر محمدجعفر یاحقی کد
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 :دهمین همایش هیئت داوران

 
 ذوالفقاری، دکتر محسن ری،مدبّ دکتر محمود نجاریان، دکتر محمدرضا کهدویی، دکتر محمدکاظم مدرّسی، دکتر فاطمه

دکتر  مقدم، صالحی دکتر سهیال سیرجانی، موسوی دکتر سهیال آقاحسینی، دکتر حسین طایفی، دکتر شیرزاد

دکتر  زاده، شعبان دکتر مریم جاللی، دکتر مریم ها، یلمه دکتر احمدرضا حیدری، دکتر حسین زاده، سمدرّ عبدالرضا

 دهرامی، دکتر مهدی رنجبر، اهیمدکتر ابر نوین، دکتر حسین پور، خاک دکتر محمد واحد، دکتر ابراهیم اقبالی، اسداهلل

دکتر  صالحی، دکتر عسگر پورالخاص، دکتر شکراهلل ناو، ظهیری دکتر بیژن محرمی، دکتر رامین فیروزیان، دکتر مهدی

دکتر مرتضی چرمگی، دکتر  زاده، اهلل ایران دانش، دکتر مسروره مختاری، دکتر نعمت دکتر ابراهیم آزاددل، عادل

 دکتر جواد خشنودی، دکتر بهرام کیش، ذاکری دکتر امید سیدان، دکتر الهام رئیسی، حسانحمیدرضا فرضی، دکتر ا

 دکتر شاهرخ دری، دکتر زهرا عالمی، دکتر ذوالفقار اسپرهم، دکتر داود جدیداالسالمی، دکتر حبیب گرجامی،

 دکتر علی صفایی، تر علیدک مهرآبادی، نژاد سلمانی دکتر صغری گیتی، دکتر شهریار پارسا، دکتر شمسی محمدبیگی،

 دکتر فرهاد کهن، غالمرضایی دکتر فاطمه شیخلووند، دکتر فاطمه نهاد، کمالی اکبر دکتر علی صباغی، دکتر علی جاللی،

 فوالدی، دکتر محمد رضایتی، دکتر محرم همتیان، دکتر محبوبه علیمی، دکتر ماندانا قدمیاری، دکتر کرمعلی رش، کاکه

 دکتر مسعود الگونه، دکتر مسعود حیدری، دکتر مریم شیرانی، دکتر مریم فرهمند، دکتر محمد نژاد، رضی دکتر محمد

 دکتر مهین مقدم، علوی دکتر مهیار جعفری، عرب دکتر مهدی روزبهانی، دکتر سعید محمدی، دکتر معصومه روحانی،

 قاسم فتحی، بهنام عشقی، فرجع هاشمی، ، دکتر زهرهبایقوت اصغری دکتر یوسف آقایی، دکتر مهرداد زاده، حاجی

 .مرادگنجه منش، نرگس علی ولی جعفرپور، میالد زاده، بخشی معصومه علیزاده، منصور گیگلو، مهرآور
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 شناسی جاری گزینشی در مجالت کودک و نوجوان  بررسی وضعیت کتاب

 (4931تا  4939)ساله  طی دورة پنج)

 رفعت باباجانی

 کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی

 دکتر لیال مکتبی فرد

روه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمیاستادیار گ   

 دکتر علی جاللی دیزجی 

 استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی

 چکیده

پرداخته  4956-4959پژوهش حاضر به بررسی وضعیت کتابشناسی جاری گزینشی در مجالت کودک و نوجوان طی دوره پنج ساله 

ها با  تجزیه و تحلیل داده. عنوان مجله فارسی زبان کودک و نوجوان منتشر شده در دوره مذکور است 23ش پژوه جامعه. است

شماره نشریه مورد مشاهده قرار گرفت و  2231صورت گرفته است و در مجموع  2116افزار اکسل  استفاده از آمار توصیفی در نرم

گوناگون ادبیات کودک، به لحاظ گونه و محتوا، کیفیت آثارمعرفی شده از  انواع عنوان کتاب معرفی شده در مجالت از لحاظ 4236

های  نظر کتابشناسی شورای کتاب کودک و فهرست برگزیده انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، وضعیت فراوانی کتاب

های معرفی شده  اق موضوعی کتابهای معرفی شده از ناشران دولتی و خصوصی و همچنین انطب تالیفی و ترجمه، فراوانی کتاب

 .با عالئق نوجوانان بررسی گردید "د"گروه سنی 

 .ایران ی گزینشی، کتابشناسی جاری گزینشی، مجالت کودک و نوجوان، معرفی کتاب،کتابشناس: ها کلیدواژه

 مقدمه.4

گیری رفتار مطالعه و باال        کهن برای شکلنیاز به دانستن و آموختن از نیازهای کودک و نوجوان است و کتاب، زیرساختی با سابقه و 

های  های کودکان و نوجوانان در سال خوانی، کتاب با افزایش گرایش به کتاب. بردن سطح دانش و آگاهی در کودک و نوجوان است

گان و تنوع های قبل از آن رشد کرده است و باعث شده که با وجود افزایش شمار پس از انقالب، از لحاظ کمیت نسبت به سال

هایی نیز باشیم که بیشتر جهت کسب  های ارزشمند، شاهد چاپ و انتشار کتاب ها برای کودکان و نوجوانان و انتشار کتاب عنوان

بنابراین باید انتخاب . کاهد این پیشرفت کمّی، معموال از توجه به کیفیت می. اند درآمد بوده است و از منظر درآمدزایی تولید شده

برای کودک و نوجوان، انتخاب انتخاب کتاب  گرچه مطلوبترین شیوه. هایی صحیح صورت گیرد کودک و نوجوان با مالککتاب برای 

توانند  توسط خود آنان است، ولی به دلیل نداشتن ذائقه هنری و ادبی که امری اکتسابی است و به زمان نیاز دارد آنها تا مدتی نمی

از اینرو وظیفه بزرگساالن و از جمله والدین است تا به انتخاب (. 64، ص 4959، قزل ایاغ)د مستقیماً برای خود کتاب انتخاب کنن

های روزنامه  ها و انتخاب از کیوسک کتاب دست بزنند، اما خرید کتاب از کتابفروشی با زیر و رو کردن و بررسی سرپایی کتاب

رصت و امکان و احیانا تخصص الزم را برای بررسی و انتخاب دقیق فروشی یا واگذاری انتخاب کتاب به کتابفروش برای والدینی که ف

در چنین شرایطی انتخاب کارشناسانه کتاب کودک و نوجوان و استفاده از ابزارهای . رسد ها را ندارند کافی به نظر نمی کتاب

.رسانی مناسب ضروری است اطالع

های مناسبی که توسط افراد و نهادهای دوستدار  کتاب  ها و فهرست توان از کتابشناسی برای انتخاب کارشناسانه کتاب مناسب می 

 4962تأسیس شد و سال  4913اند استفاده کرد از جمله؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در سال  کودک تهیه شده

 (.63، ص 4953حجوانی، )را منتشر کرد "های مناسب برای کودکان و نوجوانان کتاب"جلد اول 

  های مناسب کودکان و نوجوانان و انتشار فهرست کار خود را با بررسی و انتخاب کتاب 4914ی کتاب کودک نیز در زمستان شورا

، 4936ایمن، و دیگران، )های خوب سال آغاز کرد  های مناسب در دی ماه هرسال برای کودکان و نوجوانان و برگزیدن کتاب کتاب
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صفحه منتشر کرد  16در 4916را اولین بار شورای کتاب کودک در سال  "و نوجوانانهای مناسب کودکان  فهرست کتاب"( 26ص

 (. ، ص پ4963حدیدی و زاهدشکرابی، )

دولتی توسط تعدادی از ناشران  این انجمن غیر. شروع به کار کرد 4963انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان از سال 

های برگزیده  ب اری جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان نمود و هر سال فهرستی از کتااقدام به برگز 4953تشکیل گردید و از سال 

های مناسب برای  فهرستی از کتابپشت پرنده  و الک(. تای ناشران کتاب کودک و نوجوان، بیانجمن فرهنگکند را منتشر می

 و شود و نوجوان و مؤسسه شهرکتاب تهیه میپژوهشنامه ادبیات کودک  نشریه فصلیکودکان و نوجوانان است که با همکاری 

 "پشت پرنده الک"ها و کودکان و نوجوانان است، در فهرست  های برگزیده و مناسب را که شایسته معرفی به خانواده تعدادی از کتاب

ها و اولیاء و  ادههای مناسب باید به طریقی به خانو اما فهرست کتاب(. 4932، ادبیات کودک و نوجوان پژوهشنامه)شود  تدوین می

 نیست تا به سهولت و فراوانی در دسترس همه قرار گیردای  هها به گون گونه فهرستنشر این. رسانی شود کودک و نوجوان اطالع

 .ها هستند سازی کتابخانهوبیشتر مناسب استفاده در مجموعه

هاای تجااری، چااپ     های کتااب، آگهای   زاری نمایشگاهویژه کتاب کودک برگهرسانی در حوزه نشر کتاب ب های اطالع از جمله فعالیت

های جدید از جمله اینترنت، معرفی و نقاد و بررسای کتااب در مطبوعاات،      پوستر، تهیه فهرست انتشارات ناشران، استفاده از فناوری

ناد و تخصصای نیساتند و    مطبوعاتی که مخاطب عام دار. ی فراگیر، مطبوعات هستندها هاز دیگر رسان. ها است تلویزیون و سایر رسانه

رسانی در حوزه کتاب و کتاب کودک و نوجوان هستند اما سهم بسیار مختصاری را در معرفای کتااب باه      فضای مناسبی برای اطالع

توانند در معرفی کتاب کودک و نوجوان و توساعه کتاابخوانی    می در بین مطبوعات، نشریات کودک و نوجوان. اند خود اختصاص داده

نوجوان ایجاد کند و شوق باه دانساتن    تواند عالقه به مطالعه را در کودک و مطالب نشریه که میۀ ند هم از جهت مطالعموثر واقع شو

هاای   و یادگیری را گسترش دهد و از طرفی بستری مناسب را برای ایجاد تمایل به مطالعه کتاب را فاراهم آورد و باا معرفای کتااب    

 .آگاهانه را برای سازندگی و پویندگی نقش آفرینان جامعه بوجود آوردمناسب در بین مطالب خود مسیری درست و 

پذیری، توزیع نسبتاً مناسب در سطح کالن شهرها و همچنین اعتماد والدین به محتوای آنها  مجالت به دالیلی چون سهولت دسترس

مبنای خریاد و انتخااب مناساب بارای     ، کتاب کودک و نوجوان داشته باشد وبا معرفیهای تواند تاثیر بسزایی در انتخاب خواندنی می

مناد کاردن کودکاان و نوجواناان باه       معرفی کتاب کاری است که بطور مداوم بارای عالقاه  . ها قرار گیرد کودک و نوجوان در خانواده

ایمان، و  )خوانی آنان و همچنین برای گسترش تجربیات آنان در این زمینه، بایاد انجاام شاود     مطالعه و جهت صحیح دادن به کتاب

 (.423، ص 4936دیگران، 

گزارشی از نوع  ": دانست که در وبستر چنین معنا شده است BOOK REVIEWرا شاید بتوان معادل  "معرفی کتاب"

 (.33، ص 4953حجوانی، ) "دهد آن نظر میة کند و دربار یک کتاب بیان میة ای است که مطالبی دربار های روزنامه گزارش

تاوان   سب برای کودکان و نوجوانان و آگاه سااختن آنهاا از دنیاای نشار کاودک و نوجاوان در نشاریات را مای        های منا معرفی کتاب 

مشخصاات  ة رساانی درباار   بخش معرفی کتاب نشریات کاودک و نوجاوان صارفنظر از آگااهی    . کتابشناسی جاری و گزینشی دانست

شاود کاه    تعداد خوانندگان و افزایش تعداد آثار قابل معرفای  تواند در سطح کالن و پرشمار موجب افزایش  های منتشر شده می کتاب

ای بارای   شود و پشاتوانه  گونه نشریات یاری منجر می خود به افزایش تعداد نشریات، افزایش مخاطبان و افزایش شمارگان اینۀ به نوب

 (.33، ص 4953حجوانی، . )آورد استقالل مالی و در نتیجه تداوم انتشار نشریات فراهم می

اما آنچه که برای پژوهشاگران در ایان   . شوند ها در نشریات معرفی می ا این حال باید در نظر داشت که تنها سهمی کوچکی از کتابب

هایی است کاه فرصات حضاور در صافحات نقاد و بررسای یاا         نگاه مجالت به انتخاب و معرفی کتابة تحقیق مهم است بررسی نحو

معرفی کتاب در مجالت کودک و نوجوان حائز اهمیت اسات و  ة بنابراین کیفیت و نحو. اند معرفی کتاب در صفحات مجالت را داشته

دست آوردن دیدی روشن نسبت به چگونگی معرفی آثار ادبیات کودک و نوجوان در مجالت کاودک و  ه هدف از انجام این پژوهش ب

 . است  4956 -4959نوجوان در طی دوره پنج ساله

  های پژوهش پرسش
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به لحاظ وجود یا نبود بخش معرفی کتاب و اطالعات ارائه شده برای هر )بخش معرفی کتاب در نشریات مورد بررسی وضعیت . 4

 چگونه است؟  (کتاب

، فانتزی، شعر، دانش (گرا واقع)به لحاظ گونه و محتوا، شامل ادبیات کهن، رمان )توزیع فراوانی انواع گوناگون ادبیات کودک، : 2

 های معرفی شده چگونه است؟  در کتاب (های مرجع تجربی، زندگینامه، هنر، بازی و سرگرمی و کتاب اجتماعی، دین، علوم

های معرفی شده از نظر کتابشناسی شورای کتاب کودک و فهرست برگزیده انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و  وضعیت کتاب: 9

 چگونه است؟ (با کیفیت مناسببه لحاظ کیفیت آثارمعرفی شده و فراوانی ناشران آثار )نوجوان 

های سنی و نوع ارزیابی در  تفکیک گروه)های تالیفی و ترجمه شده در بخش معرفی کتاب به لحاظ  توزیع فراوانی کتاب: 1

 چگونه است؟  (کتابشناسی شورای کتاب کودک

 هر ناشر  چگونه است؟های معرفی شده از  وضعیت ناشران به لحاظ دولتی یا خصوصی بودن و فراوانی میزان کتاب: 3

 چگونه است؟ (گروه سنی د)های معرفی شده از لحاظ انواع ادبی، با عالیق خواندنی نوجوانان  وضعیت انطباق کتاب: 6

 پیشینه پژوهش

اند،  دسته اول به بررسی وضعیت نشریات کودک و نوجوان پرداخته. گیرند های صورت گرفته این حوزه در دو دسته قرار می پژوهش

که به معرفی  "تاریخ مجالت کودکان و نوجوانان از آغاز تا پیروزی انقالب اسالمی"با عنوان( 4961)زاده  مله کتاب حسیناز ج

های مجله  ویژگی"در پژوهشی با عنوان ( 4962)خواجه محمدی . مجالت کودکان قبل از انقالب و تحلیل محتوی آنها پرداخته است

های کالمی و تصویری، خصوصیات گروه سنی مورد نظر و  ده از روش تحلیل محتوا به ویژگی، با استفا"کودکان برای گروه سنی ج

 "تحلیل کمی محتوای مطالب مذهبی در مطبوعات کودک و نوجوان"در مقاله( 4963)هاشم بنی. ه تصویر با متن پرداخته استرابط

ی در مطبوعات کودکان و نوجوانان را مشخص کرده ترین مباحث مذهب مفاهیم و گستردهۀ حجم مطلق مفاهیم مذهبی، شیوه ارائ

بررسی روند ترجمه در نشریات کودکان و نوجوانان ایران درطول برنامه پنجساله دوم "در پژوهشی با عنوان( 4963)زمانی . است

کودکان و  به بررسی انتخاب موضوع و میزان درج مطالب ترجمه شده در نشریات در حوزه ادبیات و برای "(4969 -66)توسعه 

 (6-42گروه سنی )نگرشی بر نشریات ادواری کودکان دبستانی "در پژوهشی با عنوان( 4963)کی منش . پردازد نوجوانان ایران می

را بررسی نموده  4966-4966چگونگی نشر نشریات ادواری کودکان دبستانی در طول دهه  "(66-66)های  منتشر شده در سال

به مطالعه تحلیل محتوایی دو  "های معاصر برای دختران بزرگسال تحلیل محتوایی مجله"ا عنواندر پژوهشی ب( 2141)کول . است

 .پردازد مجله معاصر برای دختران بزرگسال می

 بررسی"در پژوهشی با عنوان ( 4953)باجی . اند های کودک و نوجوان پرداخته هایی که به بررسی کتابشناسی دسته دوم پژوهش 

 دانش مناسب های کتاب موضوعی توزیع با آن مقایسه و اهواز شهر راهنمایی دوره آموزان دانش در مطالعه موضوعی های گرایش

ای و پیمایشی به  با استفاده از دو روش کتابخانه  "کودک کتاب شورای منتخب آثار کتابشناسی در شده معرفی دوره، این آموزان

های مناسب دانش آموزان  وره راهنمایی شهر اهواز با توزیع موضوعی کتابهای موضوعی مطالعه در دانش آموزان د مقایسه گرایش

 کتابشناسی "در پژوهشی با عنوان( 4955)دوست  باقری. پرداخته است4959-4966های  این دوره، منتشر شده در فاصله سال

 مصور تهران ایران، خردساالن هبهر نو، تحفه آموز، دانش ها، بچه کیهان) نوجوانان و کودکان های مجله های داستان توصیفی

-4995های  سالۀ ذکر شده در فاصلۀ به بررسی کتابشناسی توصیفی پنج نشری "(4995-4925 سال از کودک نغمه و کوچولوها،

 .پرداخته است 4925

 روش پژوهش

ررسی، مجالت کودک و جامعه مورد ب. ای و تحلیل محتوای کمّی انجام گرفته است پژوهش حاضر توصیفی است و با روش کتابخانه

سیستم مدیریت اطالعات نشریات "است که با استفاده از  4956تا پایان سال  4959نوجوان فارسی زبان منتشر شده از ابتدای سال 

عنوان مجله فارسی زبان با مخاطب  23جامعه پژوهش، . تهیه گردیدمعاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی "(سمان)

قابل ذکر . شماره نشریه مورد بررسی قرار گرفت 2231انان و یا کودک و نوجوان تعیین گردید که در مجموع بیش از کودکان، نوجو
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ها به روش  گردآوری داده. است 4956ی زمانی انتشار کتابشناسی شورای کتاب کودک تا پایان سال  است که دلیل انتخاب این بازه

ها با استفاده  تجزیه و تحلیل داده. انجام گرفت( معرفی کتاب)مجالت کودک و نوجوان مشاهده و مطالعه کتابشناسی جاری گزینشی

ساخته، فهرست منابع کتابخانه ملی، فهرست منابع  ها، کاربرگه محقق ابزار و منابع گردآوری داده. از آمار توصیفی صورت گرفته است

( فهرست برگزیده)ر منتخب شورای کتاب کودک، کتابشناسی کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابشناسی آثا

های موضوعی مطالعه در  بررسی گرایش"با عنوان ( 4953)انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان و همچنین پژوهش باجی

ره، معرفی شده در های مناسب دانش آموزان این دو دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز و مقایسه آن با توزیع موضوعی کتاب

 .بود "کتابشناسی آثار منتخب شورای کتاب کودک

ای میان اطالعات کتابشناختی درج شده از هر  عنوان با                     با گردآوری اطالعات کتابشناختی کتابهای معرفی شده در مجالت، مقایسه

وب سایت کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و ، فهرست منابع کتابخانه ملی با استفاده از وب سایت کتابخانه ملی

نوجوانان و وب سایت خانه کتاب و وب سایت تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مقایسه صورت گرفت تا نواقص 

از طرفی در . دادگردد تا بتوان به سواالت پژوهش پاسخ  کامل ...( ها، گروه سنی، ناشر و از جمله تعیین موضوع کتاب)اطالعات 

های معرفی شده در مجالت مورد جستجو قرار  عناوین کتاب 4956الی  4966های  کتابشناسی شورای کتاب کودک چاپ سال

اند و نوع ارزیابی شورای کتاب کودک از این عناوین  گرفتند تا مشخص شود که آیا در کتابشناسی شورا مورد ارزیابی قرار گرفته

ها با معیارهای شورای کتاب کودک در پنج گروه  ع ارزیابی کتابشناسی شورای کتاب کودک، بررسی کتابمنظور از نو. مشخص شود

 . های خارج از فهرست است ضعیف و کتاب، متوسط، خوب، های ویژه کتاب

دگاه انجمن برتر ناشران از دی  های منبع دیگر فهرست برگزیده انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان که به معرفی کتاب

به همین . کند های منتخب و برگزیده خود را منتشر می بطور ساالنه فهرستی از کتاب 4953پردازد و از سال  فرهنگی ناشران می

 بررسی"با عنوان ( 4953)منبع دیگر پژوهش باجی .ها در فهرست منتخب ناشران جستجو گردید منظور تمامی عناوین کتاب

 دانش مناسب های کتاب موضوعی توزیع با آن مقایسه و اهواز شهر راهنمایی دوره آموزان دانش در مطالعه موضوعی های گرایش

بود که تقسیم بندی موضوعی بکار گرفته شده و  "کودک کتاب شورای منتخب آثار کتابشناسی در شده معرفی دوره، این آموزان

کار گرفته شده با استفاده از تقسیم بندی کلی که در ه وعی بتقسیم بندی موض. نتایج آن در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت

موضوع  41کار گرفته شده انجام داده است و قالب موضوعی به دست آمده شامل ه کتابشناسی آثار منتخب شورای کتاب کودک ب

نش اجتماعی، دین، علوم ، فانتزی، شعر، دا(رمان)گرا  های اصلی شامل ادبیات کهن، واقع موضوع موضوع فرعی است 62اصلی و 

.است(13 -15، ص4953باجی، )های مرجع  ها، هنر، بازی و سرگرمی و کتاب تجربی، زندگینامه

بندی  های فرعی مقایسه و دسته بدین ترتیب هر عنوان کتاب معرفی شده از لحاظ موضوعی با ده موضوع کلی و سپس با موضوع

 .شدند

 های پژوهش یافته

از بین این تعداد . مورد بررسی قرار گرفتند 4956الی  4959ساله کودک و نوجوان طی یک دوره پنجۀ مجل 23در این پژوهش 

 .عنوان مجله وابسته به بخش خصوصی هستند 6عنوان مجله دولتی یا وابسته به دولت بودند و  43کودک و نوجوان ۀ مجل

و نوجوان مورد بررسی به مقوله معرفی کتاب در  از مجالت کودک( درصد 55)نشریه  22دهد که ی پژوهش نشان میها هیافت

اند  ها به نقد و بررسی آنها نیز پرداخته و گاه در کنار معرفی کتاب اند دارای بخش معرفی کتاب بوده نشریات خود توجه دارند و

  4-1نمودار شماره . اند فاقد معرفی کتاب بوده( درصد 42)سه نشریه همچنین 
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 نی مجالت کودک و نوجوان به لحاظ وجود و نبود معرفی کتابدرصد فراوا.4-1نمودار

 411)مورد  4236دهد، پس از عنوان کتاب با فراوانی  نشان می 4-1مندرج درجدول ، های قسمت دوم پرسش اول نتایج یافته

، و محل نشر (درصد 3/9)، بیشترین سهم از اطالعات کتابشناسی و اطالعات گروه سنی با (درصد 26/36)، نام نویسنده با (درصد

 .دهند کمترین مقدار اطالعات کتابشناسی ارائه شده معرفی کتاب در مجالت کودک و نوجوان را  تشکیل می( درصد 59/4)کتاب با 

  

 توزیع درصد فراوانی اطالعات کتابشناسی موجود در معرفی کتاب مجالت کودک و نوجوان.4-1جدول
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 مقدار

42فراوانی
36
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 41
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4
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3
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4
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درصد 

41فراوانی
1
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و ( درصد 94/91)عنوان  954با  "(گرا واقع)ۀ رمان گون"عنوان کتاب، موضوع  4236دهد از مجموع  نشان می 2-1ها در جدول  یافته

 11با  "هنر، بازی و سرگرمی"، بیشترین فراوانی و همچنین موضوع (درصد 22/45)عنوان فراوانی  223با  "فانتزیۀ رمان گون"

 . ها را دارا هستند کمترین مقدار فراوانی موضوع( درصد 29/2)عنوان  25با  "های مرجعکتاب"و ( درصد31/9)عنوان 

 های معرفی شده توزیع درصد فراوانی انواع گوناگون ادبیات کودک، به لحاظ گونه و محتوای کتاب: 1-1جدول 
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مقدار 

95 فراوانی
4
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3

 41
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4

 39 63 33 36 11 25 42
36

 

 درصد

فراوانی
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29/241
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که باالترین درصدهای فراوانی را  ، پانزده موضوع فرعی موضوع فرعی 62های اصلی انواع ادبی از مجموع    های فرعی گونه در موضوع

بیشترین درصد فراوانی و  "ادبیات کهن"ادبی ۀ در گون( درصد 33/63)با  "های عامیانه ها و قصه افسانه"کسب کرده بودند، به ترتیب

 زندگینامه دوران کودکی و"، و "زندگینامه هنرمندان"، "هنرهای دستی"، "خوشنویسی"، "موسیقی"، "معماری"های  موضوع

  9-1جدول . فاقد فراوانی هستند "نوجوانی افراد مشهور

 های معرفی شده در مجالت کودک و نوجوان توزیع درصد فراوانی پانزده موضوع فرعی برتر کتاب: 9-1جدول
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در کتابشناسی ( درصد 46/11)عنوان کتاب  313عنوان کتاب معرفی شده،  4236دهد از مجموع  نشان می 1-1های جدول  داده

 . اند انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان بررسی شده  در فهرست برگزیده( درصد 93/2)عنوان  91شورای کتاب کودک و

های معرفی شده در مجالت کودک و نوجوان موجود در کتابشناسی شورای کتاب کودک و  زیع درصد فروانی کتابتو :1-1جدول

 فهرست برگزیده انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان

 ردیف عنوان مقدارفراوانی درصد فراوانی

46/11  4 کتابشناسی شورای کتاب کودک 313

نگی ناشران کتاب کودک و نوجوانفهرست برگزیده انجمن فره 91 93/2 2 

 935، اند معرفی شده که در کتابشناسی شورای کتاب کودک بررسی شده  عنوان کتاب 313، از مجموع 3-1های جدول  بنابریافته

 . را به خود اختصاص داده است "خوب"معیار ارزیابی ( درصد 53/61)عنوان کتاب 

های معرفی شده در نشریات کودک و  کیفی کتابشناسی شورای کتاب کودک از کتابتوزیع درصد فراوانی نوع ارزیابی : 3-1جدول

 نوجوان موجود در آن

 نوع

ارزیابی
 ویژهمتوسطخوب

خارج از 

فهرست
 جمعضعیف

مقدار 

فراوانی
93565 21 2124313

درصد 

فراوانی
53/6113/4363/1 63/146/1411
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و یا  "خوب"، "ویژه"های معرفی شده از آنها در مجالت، یکی از معیارهای کیفی  کتاب پانزده ناشری را که بیشترین 6-1جدول 

از ( درصد 99/39)عنوان کتاب  41انتشارات معروف با . دهد اند نشان می کتابشناسی شورای کتاب کودک کسب کرده "متوسط"

باالترین درصد فراوانی را داشته است و پس از آن عنوان کتابی که از این ناشر در مجالت کودک و نوجوان معرفی شده،  43مجموع 

 . های دوم و سوم قرار دارند انتشارات چرخ فلک، فرهنگ گستر، در رتبه

های معرفی شده درمجالت کودک و نوجوان بر اساس شیوه ارزیابی  توزیع فراوانی و تعیین رتبه پانزده ناشر برتر کتاب: 6-1جدول

  کیفی کتابشناسی شورای کتاب کودک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و انتشارات ( درصد 31)عنوان فراوانی  43های معرفی شده در مجالت، نشر افق با  ، از مجموع کتاب6-1های جدول  یافته مطابق با

انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان به ة بیشترین عناوین را در فهرست برگزید( درصد 99/49)عنوان فراوانی  1قدیانی با 

 . اند خود اختصاص داده

های معرفی شده در مجالت کودک ونوجوان بر اساس  فهرست منتخب انجمن  توزیع درصد فراوانی ناشران برتر کتاب: 6-1جدول 

 فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
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فراوانی در 

رست منتخبفه
43 1 9 2 2 4 4 4 4 

3199/494166/666/699/999/999/999/9درصد فراوانی

در  درصد فراوانی

کتابشناسی شورای کتاب

فراوانی در کتابشناسی 

 ی کتاب کودکشورا

فراوانی در مجالت 

 کودک و نوجوان
ناشر  ردیف

33/16 423 266 
پرورش فکری  کانون

کودکان و نوجوانان
4 

افق 31 36 99/66 2 

قدیانی 432 19 23/25 9 

مدرسه 31 23 91/16 1 

سروش 16 21 33/12 3 

چشمه 29 43 22/63 6 

معروف 43 41 99/39 6 

طرح و اجرای کتاب 21 49 63 5 

چرخ فلک 46 42 33/61 3 

به نشر 11 42 26/26 41 

66/66 پیدایش 43 41 44 

شباویز 43 3 96/16 42 

فرهنگ گستر 41 6 61 49 

هرمس 44 6 61/69 41 

بوستان کتاب قم 36 1 12/6 43 
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های تالیفی هستند  کتاب( درصد 15/69)عنوان کتاب  635عنوان کتاب معرفی شده در نشریات کودک و نوجوان،  4236از مجموع 

 5-1جدول. های ترجمه شده هستند کتاب( درصد 32/96)عنوان کتاب 133و 

 های تالیف و ترجمه معرفی درمجالت کودک و نوجوان توزیع فراوانی کتاب: 5-1جدول

وضعیت نگارش مقدار فراوانی درصد فراوانی  ردیف

یهای تالیف کتاب 635 15/69 4 

32/96 های ترجمه شده ب کتا 133 2 

411 جمع 4236 9 

عنوان کتاب  235با  "د"دهد و گروه سنی  های تالیفی را نشان می های سنی کتاب توزیع فراوانی گروه 3-1نتایج مندرج در جدول 

با  "ج"و گروه سنی ( درصد 45/24)عنوان  463با  "ب، ج"دارای بیشترین فراوانی است و پس از ان گروه سنی ( درصد 99/92)

 .قرار دارند( درصد 34/49)عنوان  444
  نوجوان و کودک در مجالت شده معرفی لیفیتا های کتاب سنی های درصد فراوانی گروه توزیع: 3-1جدول

ی
سن
وه 
گر



ج،ب د

فبد،ج ج
ال

،
ب

فه،د
ال

 

ده
نش
ن 
یی
تع



ه

د،ج،ب

ف
ال

،
ج،ب

ف
ال

،
ه،د،ج،ب

ه،د،ج

ی
وان
فرا
ار 
قد
م

 

23
5

 46
3

 44
4

 63 31 13 26 22 24 9 2 4 4 4 

صد
در

 
ی
وان
فرا

 

99/
92

45/
24 

34/
49 

31/3 

66/6 

41/6 

95/9 

66/2 

69/2 

95/1 

23/1 

49/1 

49/1 

49/1 

عنوان کتاب، گروه سنی  133دهد که از مجموع  های ترجمه شده نشان می های سنی را در کتاب ، توزیع فراوانی گروه41-1جدول

، رتبه "ج، د"و  "ج"باالترین فراوانی را داشته و رتبه دوم به طور مشترک به گروه سنی ( درصد 31/91)عنوان کتاب  411با  "د"

 . های ترجمه شده سهمی نداشته است در میان کتاب "ه"تعلق گرفته وگروه سنی  "ب، ج"سوم به گروه سنی 
 های ترجمه شده در بخش معرفی کتاب مجالت کودک و نوجوان های سنی کتاب توزیع فراوانی و درصد فراوانی گروه: 41-1جدول

د.ججدگروه سنی

ج.ب

ف
ال

.
ب

ف
ال

به.دتعیین نشدهه

41فراوانی مقدار
1

 56 56 36 94 22 45 41 6 1 

درصد 

 فراوانی

3/
91

33/
45 

33/
45 

12/
42 

63/6 

63/1 

32/9 

45/2 

39/4 

1 

 

 99/99)عنوان کتاب  266عنوان کتاب تالیفی، در مجموع  635دهد از مجموع  نشان می 2-1در پاسخ به بخش دوم پرسش، نمودار

آمار تفکیکی  9-1نمودار شماره . اند یا متوسط را داشتهدر کتابشناسی شورای کتاب کودک سه معیار کیفی ویژه، خوب و ( درصد

 .دهد های تالیفی از لحاظ معیارهای کیفی کتابشناسی شورای کتاب کودک را نشان می کتاب
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 کهای تالیفی بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی کتابشناسی شورای کتاب کود درصد فراوانی کتاب: 2-1نمودار

 
 های تالیفی بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی کتابشناسی شورای کتاب کودک توزیع فراوانی کتاب: 9-1نمودار

در کتابشناسی شورای کتاب کودک معیار کیفی ویژه، ( درصد 32/11)عنوان کتاب  456عنوان کتاب ترجمه شده،  133از مجموع 

 .1-1اند نمودار شماره  تهخوب، و متوسط را داش

 
 های ترجمه شده بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی کتابشناسی شورای کتاب کودک درصد فراوانی کتاب: 1-1نمودار

 .آمده است 3-1های ترجمه شده از لحاظ معیار کیفی در نمودار آمار تفکیکی کتاب

 
 ترجمه شده بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی کتابشناسی شورای کتاب کودک های توزیع فراوانی کتاب: 3-1مودارن
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 46اند،  آنها در مجالت کودک و نوجوان معرفی شدهة های چاپ شد ناشری که کتاب 469دهد که از  نشان می 44-1جدول 

 . اند دهخصوصی بو (درصد 46/31)ناشر 436دولتی و ( درصد 59/3)شرنا

 های معرفی شده در مجالت کودک و نوجوان توزیع فراوانی و درصد فراوانی ناشران دولتی و خصوصی کتاب: 44-1جدول

 درصد فراوانیمقدار فراوانیعنوان ردیف

 4659/3ناشر دولتی 4

 43646/31ناشر خصوصی 2

 469411جمع کل 9

 از ناشران دولتی و خصوصی در مجالت کودک و نوجوانتوزیع فراوانی کتابهای معرفی شده  :42-1جدول

 ردیف عنوان مقدار فراوانی درصد فراوانی

49/14 346  4 ناشران دولتی

 2 ناشران خصوصی 623 65/36

43/4 43  9 ناشران نامشخص

 1 جمع 4236 411

 

اند را نشان داده شده  رفی کتاب داشتهناشر که در مجالت کودک و نوجوان مع 469پانزده ناشر برتر از مجموع  49-1در جدول 

دارای بیشترین کتاب معرفی شده است و ( درصد 35/46)عنوان کتاب  226است و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با 

 .انتشارات قدیانی و نشر افق رتبه دوم و سوم را دارند

 ی معرفی شده در مجالت کودک و نوجوانها توزیع فراوانی و درصد فراوانی پانزده ناشر برترکتاب: 49-1جدول
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6
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 31 36313231161129 2121434343

ی
وان
فرا
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د



35/
46

3/
42

46/6

39/1

9/1

41/1

35/9

61/9

3/9

59/4

33/4

33/4

34/4

34/4

34/4

 

با ( 4953)های کودک و نوجوان مطابق با تقسیم بندی موضوعی پژوهش باجی ادبی اصلی برای کتابۀ ده نوع گون 41-1در جدول 

 های کتاب موضوعی توزیع با آن مقایسه و اهواز شهر راهنمایی دوره زانآمو دانش در مطالعه موضوعی های گرایش بررسی"عنوان 

نتایج ۀ در نظر گرفته شده تا به مقایس "کودک کتاب شورای منتخب آثار کتابشناسی در شده معرفی دوره، این آموزان دانش مناسب

گروه ة های معرفی شد اهواز با کتابحاصل از پژوهش باجی در خصوص گرایش موضوعی مطالعه در دانش آموزان دوره راهنمایی 

 سنی گروه نماینده عنوانهب اهواز شهر راهنمایة دور آموزان دانش پژوهش این در مجالت کودک و نوجوان بپردازد در "د"سنی 
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و  "د و ج"های مشترک بین گروه سنی  و همچنین کتاب "د"های گروه سنی  است و از سوی دیگر کتاب شده گرفته نظر در "د"

 .جامعه پژوهش این پرسش را تشکیل دادند "د و ه"وه سنی گر

های اصلی مقایسه و  های فرعی هر کدام از موضوع در ابتدا هر عنوان کتاب از لحاظ موضوعی با ده موضوع کلی و بعد از آن با موضوع

عنوان  243گرا با  واقعۀ ن گوندهد در بین ده گونه ادبی در نظر گرفته شده، موضوع رما نشان می 41-1جدول . بندی شدند دسته

بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و پس از آن موضوعات دین و رمان فانتزی در رتبه دوم و سوم ( درصد 21/96)فراوانی 

ن ترین مقدار معرفی کتاب در نشریات کودک و نوجوا پایین( درصد 46/4)عنوان فراوانی  6موضوع هنر، بازی و سرگرمی با . هستند

 . را دارند

های گروه سنی د معرفی شده درمجالت کودک و نوجوان از لحاظ نوع ادبی به لحاظ گونه  مقایسه درصد فراوانی کتاب: 41-1جدول

 ("د"گروه سنی )آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز  های موضوعی دانش محتوا با درصد فراوانی گرایش و

 فراوانی درصد

 موضوعی های گرایش

 ان راهنماییآموز دانش

 اهواز شهر

 موضوعی فراوانی درصد

 شده معرفی های کتاب

درمجالت

مقدار فراوانی 

 موضوعی

 معرفی های کتاب

 درمجالت شده

موضوع

53/91 21/96 (رمان)گرا  واقع 243

3/12 33/41 دین 55

39/16 34/41 فانتزی 66

63/23 61/5 ها زندگینامه 32

66/91 11/6 شعر 13

9/93 33/3 ادبیات کهن 96

63/23 62/3 91 
دانش 

اجتماعی

21/26 23/3 علوم تجربی 92

62/11 91/1 26 
های  کتاب

مرجع

16/93 46/4 6 
هنر،بازی و 

سرگرمی

 411 جمع 613

 

های معرفی شده در مجالت کودک و نوجوان مناسب رده سنی  های فرعی کتاب نیز به مقایسه درصد فراوانی موضوع41-3جدول 

 .پردازد می ("د"گروه سنی )آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز  های موضوعی دانش انان، با گرایشنوجو
های معرفی شده مناسب نوجوان با درصد فراوانی  های فرعی انواع ادبی در کتاب مقایسه درصد فراوانی موضوع: 41-3جدول

 "د"های موضوعی گروه سنی  گرایش

 فراوانی درصد

 موضوعی های گرایش

آموزان  انشد

 اهواز شهر راهنمایی

 فراوانی درصد

 های کتاب موضوعی

 درمجالت شده معرفی

 موضوع فرعی
موضوع 

 اصلی
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 های عامیانه ها و قصه افسانه 2/62 2/32

 ادبیات کهن
6/11 6/26 

های ادبی و تاریخی  حکایت

برگرفته از آثار ادبی و تاریخ 

 کهن

 فقر 6/2 4/23

 

 

 

گرا  واقع

 (رمان)

 

 

 

 

 پلیسی 2/9 6/91

 عاشقانه 9/4 31

 طنز 6/42 4/35

 تاریخی 2/2 5/21

 پرهیجان 41 9/31

 جنگی 3/43 3/22

 مدرسه 3/1 3/23

 اجتماعی 1/16 41

 جادوگری 6/23 33

 فانتزی
 تخیلی-علمی 2/26 1/16

 جادوییهای  سرزمین 6/23 1/31

 حیوانات 2/24 3/91

 بزرگاشعار شاعران  4/44 93

 شعر

 شعر طنز 6/6 95

 داستان منظوم 1/1 3/24

 شعر نو 4/64 4/29

1 6/6 
شعر ترجمه شده از سایر 

 ها زبان

 عاشقانه 2/2 32

 آشنایی با مشاغل 1 3/26

دانش 

 اجتماعی

 تاریخ جهان 4/14 4/92

 تاریخ ایران 6/44 3/92

 آشنایی با علوم اجتماعی 1/26 9/29

 یای ایرانجغراف 1 5/29

 جغرافیای جهان 5/5 96

 محیط زیست 5/3 1/29

 آشنایی با جنس مخالف 5/3 3/95

 سرگذشت پیامبران و امامان 3/36 6/66
 دین

 خداشناسی 5/29 6/13
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 شناخت ادیان مختلف 3 2/23

 وقایع مهم دینی 4/4 6/96

 امام زمان 3/6 35

 فیزیک 5/24 6/43

 علوم تجربی

 کاربردی-های علمی کتاب 23 1/23

 زیست شناسی 2/94 2/29

 شناخت بدن انسان 1 6/95

 پزشکی 1 3/96

 کامپیوتر و اینترنت 4/9 6/95

 نجوم 1 6/93

 شیمی 3/42 6/42

 نوهای  آشنایی با انرژی 4/9 4/91

 کشاورزی 4/9 46

 ریاضی 1 6/91

 معماری 1 3/46

 ورزش 1 6/92

 های برجسته تاریخ صیتشخ 9/43 9/94

 ها زندگینامه

 شاعران و نویسندگان 3/44 9/92

 دانشمدان علوم مختلف 6/3 4/24

4/25 9/63 
شهیدان جنگ و انقالب 

 اسالمی

 هنرمندان 1 9/25

 زنان مشهور جهان 3/4 3/24

6/13 1 
دوران کودکی و نوجوانی 

 افراد مشهور

 بازی و سرگرمی 3/12 4/61

و  هنر،بازی

 سرگرمی

 عکاسی 9/41 3/21

 کاردستی 9/41 9/93

 نقاشی 9/41 5/26

 خوشنویسی 1 5/26

 سینما 6/25 1/16

 موسیقی 1 4/61

 هنرهای دستی 1 1/26

 های مرجع کتاب 4/4 6/11
های  کتاب

 مرجع
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 گیری بحث و نتیجه

درصد ذکر شده و اطالعاات   411شود که عنوان کتاب به صورت  یگونه استباط ماز نتایج اطالعات کتابشناختی در معرفی کتاب این

بی مورد اساتقبال  وقتی کتا. نام نویسنده در رده بعدی قرار دارد که بیانگر سنت شرقی در استفاده از عنصر عنوان در معرفی اثر است

کاه باا دیادن ناام     ای  هگونا هواقاع شاود با   ثر و راهنما بعدی مؤهای  تواند در انتخاب اطالعات کتابشناختی آن می مخاطب قرار گیرد،

محبوب خود تشویق به خواندن کتاب شود در حالی نادیده گارفتن اطالعاات کتابشاناختی از جملاه ناام نویسانده و ناشار        ة نویسند

 . گیرد شانس انتخاب هدفمندانه را از مخاطب می

های  اند و بیشترین کتاب وجوانان را مد نظر قرار دادهیعنی ن "د"دهد که مجالت در معرفی کتاب، گروه سنی  نتایج پزوهش نشان می

ی پایاه یاادگیری و خوانادن هساتند     هاا  هکه گارو  "الف و ب"های سنی  در حالی که گروه. معرفی شده مناسب این گروه سنی است

تعیاین گاروه سانی     .ی سنی مختلف اسات ها ههای معرفی شده در گرو اند که نشان از توزیع نامتوازن کتاب چندان مورد توجه نبوده

تر و یا باالتر از ساطح سان و    هایی پایین های اشتباه و انتخاب کتاب ها در مجالت و یا در اطالعات کتابشناختی کتاب از انتخاب کتاب

طور حتم کتابی که مناسب سن کودک هب. شود تا با آنچه که مناسب سن او است آشنا شود کند و باعث می فهم کودک جلوگیری می

الاف و  "هاای سانی    ویژه در مورد گاروه ها به تعین تقریبی گروه سنی کتاببنابراین . وان نباشد موجب دلزدگی آنها خواهد شدیا نوج

-هاست ضاروری با    دست آوردههکه تا حدی توانایی تشخیص و انتخاب کتاب بر اساس عالیق خود را ب "د"نسبت به گروه سنی  "ب

 .رسد نظر می

 شاود کاه   هاای معرفای شاده مشااهده مای      نی انواع گوناگون ادبیات کودک، به لحاظ گونه و محتاوادر کتااب  با نگاهی به توزیع فراوا

ی ادبی دارد که نشان از عدم  توازن وتنوع موضوعی در ها هفاصله زیادی از لحاظ مقدار فراوانی با سایر گون(  گرا واقع)های رمان  کتاب

اند که البته در کنار آن باید میازان چااپ و انتشاار     عرفی آثار متنوع ادبی نداشتهمعرفی کتاب است و مجالت برنامه مشخصی برای م

های متنوع مستلزم نگاه ناشران به چااپ   ها با موضوع چرا که معرفی کتاب. ی ادبی را نیز مورد توجه قرار دادها هکتاب را در سایر گون

تواند نشان دهنده تمرکز ناشران به چاپ آثار در ایان حاوزه    مان، میفراوانی معرفی موضوع ر. ها است و انتشار کتاب در سایر موضوع

های دستیابی به رشد تفکر نقادانه و مشارکت خالق کودک و نوجوان در جامعه، ایجاد بساتری   که یکی از راهدر حالی. موضوعی باشد

حیط اجتماعی و دنیای پیرامون خود دسات  های مستند و غیر داستانی است تا به شناخت واقعی و بهتر م کتابۀ مناسب برای مطالع

های فرعی فاقاد معرفای کتااب     ادبی اصلی، برخی موضوعۀ ها نشان داد که در میان موضوعات فرعی ده گون افزون بر این یافته. یابند

م برد که یه دلیال  هنرمندان و معماری را ناۀ هایی چون موسیقی، خوشنویسی و یا زندگینام توان موضوع اند که از جمله آنها می بوده

ها است و یا بدلیل نادیده گرفتن شدن توسط مجالت است که شایسته توجه هار چاه    عدم و یا محدودیت چاپ کتاب در این موضوع

 .بیشتر به سبب قرار گرفتن در حوزه هنر و افزایش خالقیت و ذوق هنری هستند

هاای پاژوهش    مطابق یافتاه . شود آثار معرفی شده نیز دیده می در کنار تنوع موضوعی معرفی کتاب در مجالت، لزوم توجه به کیفیت

اند و  کیفی مناسبی داشتهۀ درصد آثار معرفی شده در مجالت، مطابق با معیارهای کتابشناسی شورای کتاب کودک درج 61بیش از 

اناد و از نظار    قرار گرفتاه  های ضعیف یا خارج از فهرست های معرفی شده نیز در فهرست کتاب درصد کتاب3در عین حال نزدیک به 

با توجه به مسئولیت سانگینی کاه مجاالت در    . های بدآموزی و منفی هستند کیفیت خالی از هرگونه ارزش ادبی و حتی دارای نکته

نکتاه قابال توجاه    . رساد  دکان و نوجوان ضروری بنظر مای های مناسب برای کو ها دارند دقت در معرفی خواندنی قبال اعتماد خانواده

کیفیت هساتند   های بازاری که از لحاظ ظاهری دارای رنگ و جال ولی از نظر محتوا بی این است که هر چند امکان تولید کتاب دیگر

اناد   های با کیفیت اکثرا توسط ناشران خصوصی منتشر شده توسط ناشران خصوصی وجود دارد، اما نتایج پژوهش نشان داد که کتاب

هاای معرفای شاده،     ها در بین کتاب مطابق یافته. فیت آثار خود با هدف بازگشت سرمایه استو مبین اهمیت ناشران خصوصی به کی

های تالیفی به معنی با کیفیت بودن آنهاا   های ترجمه شده است اما بیشتر بودن کتاب های تالیفی از نظر فراوانی بیشتر از کتاب کتاب

فی معرفی شاده، معیارهاای ارزیاابی کیفای را در کتابشناسای شاورای       های تالی دهد، یک سوم کتاب نشان می ها هنیست چرا که یافت

البته باید در نظار  . اند های ترجمه شده با کیفیت مناسب تشخیص داده شده اند در حالی که تقریبا نیمی از کتاب کتاب کودک داشته
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هاایی هساتند    نوجوان هستند و کتاب داشت که بسیاری از آثار ترجمه شده، آثاری برجسته و مهم در عرصه ادبیات جهانی کودک و

اند و این نیاز به تغییر نگاه مولفان کتاب در پرداختن باه آثارشاان ضاروری     که پیشتر در بازار جهانی کتاب امتحان خود را پس داده

لیف و ترجماه بارای   هاای تاا   توزیع کتاب. های کودک و نوجوان امروزی بیآفرینند گو به نیازکند تا بتوانند آثاری با کیفیت و پاسخ می

هاای معرفای شاده دارا اسات و      بیشترین سهم از کتااب "د"طبق نتایج، گروه سنی. های مختلف سنی تقریبا روند یکسانی دارد گروه

های سنی ج و د، باه خاود اختصااص     است سهم کمتری را نسبت به گروه سنی کودکی ة کنیم که گروه سنی ب که دور مشاهده می

کتابخوانی را بگذرایم و موفقیات در ایان دوره    توانیم سنگ بنای جذب کودک به کتاب و ر این دوره سنی میکه ددر حالی است  داده

 .کندو در کتاب جستجو برود خواهد گذارد خود به دنبال آنچه که میبکودک پا به عرصه جدیدی  شود تا زمانی که موجب می

درصد  35اند خصوصی هستند و تقریبا  های آنان در مجالت معرفی شده درصد از ناشرانی که کتاب 31ها، تقریبا  مطابق با یافته

های معرفی شده را به  درصد کتاب 14درصد فراوانی، حدود  41های معرفی شده متعلق به آنها است و ناشران دولتی با حدود  کتاب

. بین ناشران خصوصی و دولتی وجود دارد ای توان استنباط کرد که در بازار نشر، رقابت ناعادالنه لذا می. اند خود اختصاص داده

یکی از دالیلی که باعث شده . بهره هستند هایی برخوردار هستند که ناشران خصوصی از آن بی ناشران دولتی از امکانات و ظرفیت

وجوان را به های معرفی شده در نشریات کودک و ن است ناشران دولتی با وجود داشتن فراوانی به مراتب کمتر، نزدیک به نصف کتاب

اند به فروش نرسد به طور حتم موجب رکود  دانند اگر کتابی که چاپ کرده خود اختصاص دهند این است که ناشران خصوصی می

ای ندارند و در انتخاب آثارشان به فروش آن توجه چندانی ندارند  در حالی که ناشران دولتی چنین دغدغه. اقتصادی آنان خواهد شد

های ناخواسته اشباع  جامعه از کتاب ، در نتیجه. مخاطبۀ گیرند تا سلیق تی را از چاپ و نشر کتاب در نظر میو بیشتر اهداف دول

دهد که  با این حال، کیفیت آثار معرفی شده از ناشران خصوصی و دولتی نشان می .آورد فرآیند نرخ مطالعه را پایین می و شود می

ن بیشترین فراوانی را از معرفی کتاب در نشریات کودک و نوجوان دارا است ولی در اگرچه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانا

که انتشارات معروف، چرخ فلک، فرهنگ  ارزیابی کتابشناسی شورای کتاب کودک رتبه دهم را در جدول ناشران را دارد در حالی

اند، هر چند که نسبت به کانون  جم را کسب کردههای اول تا پن گستر، پیدایش، و چشمه که همه از انتشارات خصوصی هستند رتبه

هایی که از آنها در مجالت کودک و  اند ولی به نسبت کتاب کمتری داشتهة پرورش فکری کودک و نوجوان تعداد کتاب معرفی شد

بنابراین . اند نوجوان معرفی شده است، بیشترین عناوین را در کتابشناسی شورای کتاب کودک با معیار کیفی مناسب کسب کرده

دیگر ۀ مسئل. شود های تولید شده در بخش دولتی احساس می افزایش کمّی به معنی افزایش کیفی نیست و توجه به کیفیت کتاب

عنوان  6اند و فقط  دولتی بوده عنوان نشریات دولتی و یا شبه 43اند،  ای که دارای بخش معرفی کتاب بوده نشریه 23اینکه از میان 

تواند با معرفی کتاب از ناشران دولتی مرتبط باشد و حداقل این  درصدی نشریات دولتی می 66حضور . اند دهنشریات خصوصی بو

  آورد که این نشریات به دلیل وابستگی مشترکشان با ناشران دولتی دسترسی آسانتری به انتشارات دولتی داشته امکان را فراهم می

 . نه انتشارات خود به نشریات دولتی اقدام نمایندباشند و حتی خود ناشران دولتی به ارسال نمو

آموزان  های معرفی شده در مجالت کودک و نوجوان از لحاظ انواع ادبی با عالیق خواندنی دانش نتایج حاصل شده از کتابۀ با مقایس

عی مورد عالقه نوجوانان با های موضو شویم که بین گرایش متوجه می( گروه سنی د)نوجوان ۀ ای از جامع اهوازی به عنوان نماینده

( گرا واقع)ۀ دهند که موضوع رمان گون نتایج نشان می. هایی وجود دارد شوند تفاوت هایی که از طریق مجالت معرفی می موضوع کتاب

در اول قرار گرفته است ۀ های معرفی شده به خود اختصاص داده و در رتب های ادبی بیشترین سهم را از کتاب در میان سایر گونه

رسد که توجه مجالت در  که  این گرایش موضوعی در بین دانش آموزان شهر اهواز در اولویت ششم قرار دارد و به نظر می حالی

نوجوانان ۀ توان عالق هر چند که نمی. کند گیری خاصی را القاء می نوجوانان است و به بازار نشر جهتۀ معرفی این آثار بیشتر از عالق

ای که در بین  گونهههای غیر داستانی دارند ب کتابۀ نی نادیده گرفت اما در کنار آن نوجوانان نیاز به مطالعرا به ادبیات داستا

آموزان  های انتخابی دانش لویتوهنر، بازی و سرگرمی در ا  های مرجع و موضوع آموزان، عالقه به کتاب های موضوعی دانش گرایش

اند باید  اختصاص داده "د"های مناسب گروه سنی  دو موضوع، سهم اندکی برای کتابقرار دارند در حالیکه مجالت در خصوص این 

های مرجع  های مختلف دانش بشری است و کتاب در نظر داشت که نوجوانان در سنی قرار دارند که ذهنشان پر از سوال در زمینه
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ها  بتوانیم برای توجه کمتر مجالت به این نوع کتابشاید از دالیلی که . توانند مجرای خوبی برای پاسخ به این سواالت باشند می

کنند که از علل آن  های کمتری را در این زمینه چاپ می ها، کتاب داشته باشیم این باشد که ناشران در مقایسه با سایر موضوع

های  تهیه و تالیف کتابهای دیگر، طوالنی و پر زحمت بودن فرایند  های مرجع در مقایسه با سایر کتاب توان به گرانی کتاب می

های شناختی، اجتماعی، ایجاد  توانند در فرایند ها می از طرفی کارهای هنری و بازی. ها اشاره کرد مرجع در مقایسه با سایر کتاب

 . اعتماد بنفس، پرورش روح خالقیت و تفکر انتقادی در کودک و نوجوان موثر باشند

ها و استعدادهایشان  تا با مسائل و مشکالت اجتماعی آشنا شده و با کشف توانایی کند گرا به نوجوانان کمک می های واقع رمان

رمان "ها با موضوع  دهد که مجالت بیشتر به معرفی کتاب نتایج حاصل نشان می. های پشت سرگذاشتن مشکالت را بشناسند شیوه

مند  بیشتر عالقه "عاشقانه"و  "طنز"چون رمان هایی  اند در حالی که طبق پژوهش باجی نوجوانان به موضوع پرداخته "اجتماعی

از طرفی عشق نیز موضوعی است که نوجوان در . بوده است "د"درصد مورد عالقه گروه سنی  41فقط  "اجتماعی"هستند و رمان 

شود  جب میشود و یک نیاز روحی است و نادیده گرفته شدن و خودسانسوری آن توسط بزرگساالن مو زمانی با آن آشنا میة این درو

زندگی هر انسانی ۀ خواست و محبت عشق های نامناسب روی آورد در حالی که که نوجوان برای پاسخ به نیاز و احساس خود به راه

توان کودک و نوجوان  هایی در این زمینه می بنابراین با تهیه و انتشار کتاب ؛حاصل کندتجربه نسبت به آن شناخت و است که باید 

ر این احساس یاری کرد هر چند که در جامعه ما سانسور و ممیزی متاسفانه گریبانگیر کتاب کودک و نوجوان نیز را در شناخت بهت

های فرعی شعر در  در بین موضوع "شعر عاشقانه"به شعر نشان داد که گرایش به  "د"نتایج حاصل از عالقه گروه سنی . شده است

در  "شعر عاشقانه"شود و  دیده می "شعر نو "کودک و نوجوان تالش برای معرفی بین نوجوانان بیشتر است در حالی که در مجالت 

با  "د"درصد دارد که نشان از عدم تناسب گرایش موضوعی گروه سنی  2/2میان معرفی در مجالت کودک و نوجوان جایگاهی با 

ناشران و مجالت جهت جبران  کند نویسندگان حوزه کودک و نوجوان و های معرفی شده دارد که ایجاب می موضوع کتاب

 .ها داشته باشند کمبودهای موجود در این زمینه توجه بیشتری در تالیف، تهیه، و معرفی کتاب در این موضوع

تعلق دارد ولی عالقه گروه سنی  "تاریخ جهان"، بیشترین کتاب معرفی شده به "دانش اجتماعی"ادبی ۀ های فرعی گون در موضوع

از طرفی  .ای از عالقه دوره نوجوانی به فرایند اجتماعی شدن است است که نشانه "با جنس مخالف آشنایی"به موضوع  "د"

 .اند در معرفی کتاب نادیده گرفته شده "جغرافیای ایران"، "آشنایی با مشاغل"هایی چون  موضوع

گرایش دارند در حالی که گرایش   "شناسیزیست"ی بیشتر به سمت موضوع فرعی های معرفی شده در گونه ادبی علوم تجرب کتاب

گرایش باالی نوجوانان به . است "کامپیوتر و اینترنت"و  "بدن انسان"های  بیشتر به سمت موضوع "د"موضوعی گروه سنی 

دهد طبیعی است ولی معرفی  با توجه به بلوغ جسمی که در این دوره سنی رخ می "شناخت بدن انسان"و  "پزشکی "های    موضوع

همچنین معرفی تکنولوژی مدرن . جالت توجه به این مسئله نادیده گرفته شده و کتابی برای نوجوانان معرفی نشده استکتاب در م

مانند و با تجربه  که نوجوانان منتظر نشریات و حوزه نشر نمیکه بخشی از زندگی روزمره نوجوانان است نادیده گرفته شد در حالی

شود  ها نیز مشاهده می در رابطه با سایر موضوع. این جا ماندن از مخاطب جای تامل بسیار دارد گردند که خود با علوم جدید آشنا می

، "نجوم"، و ریاضی در رابطه با "ورزش"، "نجوم"های  به موضوع "د"رغم گرایش نسبتاً مناسب گروه سنی  که علی

 . کتابی معرفی نشده است "ورزش"، و "معماری"،"ریاضی

اند ولی در  بیشترین گرایش را داشته "دوران کودکی و نوجوانی افراد مشهور"به موضوع  ،"زندگینامه"ی فرعی ها نوجوانان درموضوع

های  بیشتر کتاب. معرفی کتاب این موضوع نادیده گرفته شده و هیچ کتابی در رابطه با این موضوع به نوجوانان معرفی نشده است

نیز هر چند گرایش مناسبی از  "هنرمندان"تعلق دارد و در موضوعی چون  "شهیدان جنگ و انقالب اسالمی"معرفی به موضوع 

 .دارد کتابی معرفی نشده است "د"گروه سنی 

. ، با وجود عالقه نسبتاً زیاد نوجوانان به موسیقی، کتابی معرفی نشده است"هنر، بازی و سرگرمی"ادبی ۀ گونهای  در رابطه با موضوع

ها  نیز با وجود گرایش نسبتاً مناسب نوجوانان باز هم کتابی در این زمینه "خوشنویسی"و  "تیهنرهای دس"های  در مورد موضوع
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شود و البته زمان مناسبی برای کشف  تغییر و تحوالت روحی دوران نوجوانی موجب سوق دادن او به هنرها می. معرفی نشده است

 .های هنری توجه بیشتری داشته باشند اب به موضوعرود که مجالت در معرفی کت استعدادهای هنری است لذا انتظار می

دهد که بین این گرایش و معرفی کتاب در مجالت کودک و های مرجع نشان می به کتاب "د"در آخر مقایسه عالیق گروه سنی 

سواالت نوجوانان تواند منبع مناسبی برای پاسخ سریع به  کتاب مرجع می. ادبی تناسبی برقرار نیستۀ نوجوان در رابطه با این گون

 .اند های مرجع را جدی نگرفته شود که مجالت کودک و نوجوان چندان معرفی کتاب با این حال مشاهده می. کنجکاو باشد

های  سازی کتابخانه توان در مجموعه از نتایج حاصل از پژوهش باجی با توزیع موضوعی کتاب در بخش معرفی کتاب در مجالت می

در مدارس به دلیل . سود برد و به موضوعاتی که نیاز و عالقه کودک و نوجوان امروزی است پرداختکودک و نوجوان و مدارس 

از . رود درسی است فرصت پرورش ذوق و خالقیت کودک و نوجوان از بین میهای  سیاست نظام آموزشی که مبتنی بر جزوه و کتاب

نهاد   بنابراین آموزش و پرورش، ؛نیازهای کودک و نوجوان باشد گویتواند به تنهایی پاسخ درسی نمی ها و جزوات آنجا که کتاب

های مناسب با استفاده از  های خود و انتخاب کتاب سازی کتابخانهتوانند با گسترش و غنی گسراها میهای عمومی و فرهن کتابخانه

 .گرایی به این نیاز پاسخ دهند های آشنا به کتاب کودک به دور از سلیقه نهاد

 ابعفهرست من

 . کتاب کودکشورای : تهران .گذری در ادبیات کودکان(. 4936)ایمن، لیلی؛ میرهادی، توران؛ دولت آبادی، مهدخت 

 توزیع با آن مقایسه و اهواز شهر راهنمایی دوره آموزاندانش در مطالعه موضوعی های گرایش بررسی(. 4953)باجی، فاطمه 

پایان نامه . )کودک کتاب شورای منتخب آثار کتابشناسی در شده معرفی ره،دو این آموزان دانش مناسب های کتاب موضوعی

 .اهواز. دانشگاه چمران(. کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی

 بهره نو تحفه آموز، دانش ها، بچه کیهان) نوجوانان و کودکان های مجله های داستان توصیفی کتابشناسی(. 4955)دوست، سارا  باقری

(. نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی پایان. )(4995-4925 سال از کودک نغمه و کوچولوها، مصور تهران ایران، خردساالن

 .انسانی، دانشگاه پیام نور علوم و دانشکده ادبیات

و نوجوان، سالنامه مطبوعات کودک  .تحلیل کمی محتوای مطالب مذهبی در مطبوعات کودک و نوجوان(. 4963) فرزانه بنی هاشم،

4(4) ،25- 15. 

مطالعات ادبیات . های نقد شناسانه به قالب بررسی تحلیلی سیر نقد ادبیات کودک و نوجوان با نگاهی آسیب(. 4953)حجوانی، مهدی 

 33-63، (4)، 4. کودک

کانون پرورش : ناتهر(. 4969) های کودکان و نوجوانانکتابشناسی توصیفی کتاب(. 4963)حدیدی، مینو؛ زاهد شکرابی، حمیده 

 .فکری کودکان و نوجوانان

مرکز مطالعات و تحقیقات : تهران(. جلد اول)از آغاز تا پیروزی انقالب اسالمی : تاریخ مجالت کودکان(. 4961)زاده، منصور  حسین

 .ها رسانه

ارتباط تصویری  نامه کارشناسیپایان) .مجله کودکان برای گروه سنی جهای  ویژگی (.4962)میدرضا ح خواجه محمدی،

  .تهران ،دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی، دانشگاه هنر(. "گرافیک"

 .(4969-66)بررسی روند ترجمه در نشریات کودک و نوجوانان ایران در طول برنامه پنج ساله دوم توسعه (. 4963)اطمه زمانی، ف

 .تهران، تحقیقات و آزاد اسالمی واحد علوم دانشگاه(. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی)

های مناسب بررسی کتاب: چشمه .(4961) ، شورای فرهنگی کافل(کافل)سازمان اسالمی بین المللی دفاع از حقوق کودکان 

 .کافل، سازمان اسالمی بین المللی دفاع از حقوق کودکان: تهران. کودکان و نوجوانان

: تهران .برای کودکان و نوجوانانای  همواد و خدمات کتابخان: نودکان و نوجوانان و ترویج خواندادبیات ک .(4959) ثریا قزل ایاغ،

 .سمت، هاسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
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پایان ) .(66-66)های منتشر شده در سال( 6-42گروه سنی )نگرشی بر نشریات ادواری کودکان دبستانی (. 4963)یوا کی منش، ش

 .تهران ،تحقیقات و دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم(. نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی

بازیابی شده در تاریخ . ]نوشته وب سایت[تاریخچه انجمن(. بی تا)وب سایت انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان 

 http://www.cacbp.ir/about.aspx، از 16/14/4939

بازیابی شده در تاریخ . ]نوشته وب سایت[درباره الک پشت پرنده(. بی تا)وب سایت پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان 

 http://www.pazhuheshnameh.ir ، از23/14/4939

های مناسب برای کودکان و فهرست کتاب .(4969) ابخانه معاونت پرورشیوزارت آموزش و پرورش، گروه کارشناسی کتاب و کت

 .وزارت آموزش و پرورش: تهران. نوجوانان
Cole, A. R (2010). A content analysis of two contemporary magazines for adolescent girls. (Ph. D 

Dissertation). University of Central Missouri. 
 

http://www.cacbp.ir/about.aspx
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 ش ترغیبی در غزلیّات حافظ شیرازیبررسی نق

 (با تکیه بر نظریة ارتباط یاکوبسن)

 بر باقری خلیلیکا علی

 دانشیار دانشگاه مازندران

 ساناز ازاری

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی   

 چکیده

( 9ترغیبی ( 2عاطفی  (4: شناس ساختگرا در نظریۀ ارتباط، شش نقش برای زبان قایل شده استرومن یاکوبسن، ادیب و زبان

به اعتقاد او هر هنرمندی با انتقال پیام از مجراهای این شش نقش با دیگران ارتباط برقرار . ادبی( 6همدلی ( 3فرازبانی ( 1ارجاعی 

های خاص با مخاطب ارتباط  کوشد با کاربرد جملهگیری پیام در نقش ترغیبی به سوی مخاطب است و گوینده می جهت. کندمی

ها حافظ شیرازی از شاعرانی است که محتوای بسیاری از اشعارش اخالقی و به منظور ایجاد تغییر و اصالح در شخصیّت. ر کندبرقرا

ها و های خطابی برای ایجاد ارتباط با مخاطب و ترغیب او به نیکیهای او جمله از این رو، در غزل. و نهادهای اجتماعی است

شان ترغیبی است و البته بعضی از شبه  های دارای ساختارِ امر و نهی و ندا نقش اصلیت حافظ، جملهدر غزلیّا. ها فراوان است فضیلت

. های ترغیبی دوجزیی، سه جزیی و چهارجزیی استساختمان جمله .اندهای خبری نیز دارای نقش ضمنی ترغیبیها و جملهجمله

حافظ در . اجتماعی -سیاسی( 9فرهنگی ( 2دینی ا عرفانی ( 4: کردتوان به سه دسته تقسیم ها را میهای این جملهمایه درون

از بررسی نقش ترغیبی . کندهای ترغیبی به صورت ترکیبی استفاده میهای ترغیبی برای تقویت ترغیب غالباً از ساختگزاره

و از ماهیّت اخالقی و تربیتی گرا و دارای اهداف سازنده است و بخشی از اشعار اتوان نتیجه گرفت که حافظ شاعری مکالمه می

 . برخوردارند

 .مایهنظریۀ ارتباط یاکوبسن، حافظ شیرازی، نقش ترغیبی، ساختار، درون: هاکلیدواژه

 

 درآمد.4

ارتباط میان افراد  اجتماعی به عنوان وسیلۀ زبان دستگاهی از عالمات شفاهی است که با توافق»: انددر تعریف و اهمیّت زبان گفته

-های بشر به شمار میو از بزرگترین دستاورد... از این لحاظ یک پدیده و واقعیت اجتماعی است. رودبه یک جامعه به کار میمتعلّق 

: 4951مارتینه،)«شناسی، بررسی علمی زبان استزبان»(. 9و  4: 4931منشئی،)«استای که انسانیّت انسان به آن وابستهپدیده. آید

ة ای همگانی درباربان و بررسی آن به کمک مشاهدات متنوّع کنترل شده و تجربی و با استناد به نظریهعلمی زۀ مطالع»و آن را ( 6

شناسی نوین شکل و سامان سوسور جز اولین کسانی بود که به زبان»(. 35: 4966هارتمن،)«کنندساخت زبان تعریف می

تار استفاده نکرد، به دلیل پیروان ساختگرایش، او را از و با این که خود از اصطالح ساخت و ساخ( 22: 4952هارلند،)«بخشید

کردند در اصل ساختگرایان معتقد به وجود دستورهای بنیادی بودند و متونی که مطالعه می». پیشروان ساختارگرایی به شمار آوردند

ها یا همان دستورهای نگیری آیابی به اصول و قواعد بسیار عام ناظر بر شکلپژوهشی را داشتند برای دستة حکم پیکر

ساختارگرایی ة های مختلفی در حوزها و نظریهمند ساختارگرایان موجب شد تا دیدگاهنگرش نظام(. 449: 4956سجودی،)«بنیادی

 گونه ارتباط زبانی را بر اساسکوشد تا هراین نظریه می. ارتباط یاکوبسن اشاره کردۀ توان به نظریها میمطرح شود که از میان آن

-گیری آنها و جهتنوع و کارکرد هر ارتباطی ساختار جملهة در این نظریه، یکی از عوامل تعیین کنند. آن تبیین کندة عنصر سازند

جوید، این مقاله با توجه به این که حافظ شیرازی از جمله شاعرانی است که در ایجاد ارتباط از زبان فاخر و واالیی سود می. هاست

 .ارتباط یاکوبسن در غزلیّات حافظ شیرازی بررسی کندۀ غیبی را به عنوان یکی از عناصر نظریکوشد تا نقش ترمی

 مفاهیم نظری.1

 ارتباط یاکوبسنة نظری. 1-4
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-ارتباط، شش عنصر سازنده را در هر رخداد زبانی برجسته میۀ شناسان ساختارگراست و در نظریرومن یاکوبسن از جمله زبان     

ش را یخوة ژیرد وکارکاز شش عنصر ارتباط،  یکهر ». پیام(6رمز /کد(3تماس (1زمینه (9گیرنده (2فرستنده (4:ازداند که عبارتند 

ه کم یابیب یامیم پیتوان یم، آنگاه دشوار میریبپذ یژه ارتباط زبانیرا در ارتباط و به و یاصلۀ ن شش جنبیالبتّه اگر ما وجود ا. دارد

رده و برای هر کدام کح یاز عناصر ارتباط را به دقت تشر یکرد هر کارکوبسن کای. بط شودن شش جنبه مرتیاز ا یکیصرفاً به 

، «یفرازبان»د را کرد کارک، «یالمک»رد تماس را کارک، «یارجاع»نه را یرد زمکارک، «یعاطف»رد فرستنده را کارکاو . عنوانی برگزید

چون موضوع  (.66-66: 4951،یاحمد)«استدانسته« یادب»ام را یرد پکارکو سرانجام « ترغیبی»یا « یوششک»رنده را یرد گکارک

        . گردد می ها پرهیزسایر نقشة این پژوهش بررسی نقش ترغیبی است، از توضیح در بار

 یبینقش ترغ.1-1

توان  ی را میهای ندایی یا امر ساخت»مخاطب است و / گیری پیام به سوی گیرندهچنان که اشاره شد، در نقش ترغیبی جهت      

. بوداین نقش زبان، پیش از یاکوبسن با اندک تفاوت از سوی بولر مطرح شده... های ترغیبی زبان دانست های نقش بارزترین نمونه

های ندایی مطروحه  ای از نقش عاطفی و برخی از ساخت دهد، در اصل آمیزه به دست می« حدیث نفس»چه مارتینه تحت عنوان آن

ها بسیار کوتاه است و ها و ساختار آننقش ترغیبی و سایر نقشة یاکوبسن دربارۀ نظری(. 99: 4951صفوی،)«ستدر نقش ترغیبی ا

-بنابراین، در پژوهش حاضر جمله. ضرورت دارد تا هر پژوهشگری متناسب با متن مورد بررسی به تشریح و تبیین ابعاد آن بپردازد

های خبری در قالب و جمله( به جز ندا)شان ترغیبی است و شبه جمله نقش اصلی هایی کههای امر و نهی و ندا، به عنوان جمله

ساختار (4: انداند و از دو دیدگاه بررسی شدهاند، مورد توجه قرار گرفتهای از موارد دارای نقش ضمنیِ ترغیبیهایی که در پارهجمله

 . مایهدرون(2

 روش پژوهش.9

های مرتبط با نقش ترغیبی در دیوان حافظ ها و بیتلی است که با نظر به غزلیتحل -وصیفیهای تپژوهشة این پژوهش در زمر    

به عنوان واحد تحلیل و با به کارگیری روش تحقیق استنادی، به استخراج آن دسته از اشعار که واجد ساختار امر، نهی، ندا و به 

مورد استناد در این پژوهش عبارت ۀ نسخ. پردازداند، میش ترغیبیهای خبری بوده و دارای نقو جمله (به جز ندا)ندرت شبه جمله 

 : است از

 .اساطیر: دار، تهرانتصحیح قزوینی و غنی، به کوشش عبدالکریم جربزه ،وانید ،(4956)ن محمّدیالدّ ، شمسیرازیحافظ ش -

(: 33/3) باشد، مثالًبیت میة پ شمارو عدد سمت چ( های سمت راست در دیوانشماره)غزلة در ارجاعات، عدد سمت راست، شمار

 . 3، بیت 33غزل 

ات حافظ یدر غزل یبیوبسن، ساختار نقش ترغکایارتباط ۀ یبا توجه به نظر(4: پژوهش حاضر در صدد پاسخ بدین سؤال هاست که    

 است؟ ییها هیما چه درون یات حافظ دارایدر غزل یبینقش ترغ(2ست؟ یچ

 ترغیبی هایجملهساختار.1

های اصلی آن به توان ساخت های امر و نهی و ندا را می گیری پیام در نقش ترغیبی به سوی مخاطب است، ساخت چون جهت      

های امر، ویژگی اصلی جمله. اندهایی دانست که دارای نقش ضمنی ترغیبیهای خبری را از ساختها و جملهشمار آورد و شبه جمله

ارتباط آورده، بدین ۀ هایی که یاکوبسن در نظریها قابل سنجش نیست، اما با توجه به نقشب آننهی و ندا این است که صدق و کذ

بنابراین، تعیین انواع . ها قابل طرح باشدمشکل بتوان پیامی را یافت که تنها در قالب یکی از این نقش»: نکته هم باید توجه کرد که

بندی است، ها صرفاً در قالب یکی از این چند نقش زبان قابل طبقهر یک از آنپذیرد که ههای کالمی بر این اساس صورت نمیپیام

و ( 32: 4951سجودی،)«ها برخوردار استیابد که هر پیام از چه جایگاهی در سلسله مراتب این نقشاین امر تحقق میۀ بلکه بر پای

بیت یا حتی یک مصراع نقش ترغیبی را برعهده دارند،  گاه با وجود این که ساختارهای متفاوتی در یکشود کههمین نکته سبب می

 . ها در تحت آن تحلیل شونداست، اصل قرار گیرد و سایر ساختتر عمل کردهآن ساختاری که از نظر ایفای نقش برجسته

 :استها کتاب دستور ذیل مبنا قرار گرفتهآنة های ترغیبی و تعیین اجزای سازنددر تشخیص ساختار جمله      
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 .سمت: تهران ،(4)دستور زبان فارسی، (4953)کامیار، تقی و عمرانی، غالمرضاوحیدیان -               

ۀ و بر اساس نظری... این دستور علمی و توصیفی است، نه تجویزی؛»: ترین دلیل انتخاب این کتاب، روش تألیف آن استمهم     

انی نظری پژوهش حاضر نیز ساختارگرایانه است، نسبت به دستورهای و چون مب( 3-1: 4953وحیدیان،)«ساختاری نوشته شده

 . سنّتی، سازگاری بیشتری با یکدیگر دارند

دو (4: مستقل در نظر گرفت  و آن ها را بهۀ های جملهای ترغیبی را به عنوان یکی از گونهتوان جملهبراساس دستور مذکور می      

شان این است که یهای ترغیبی بر اساس اجزای سازندهدلیل بررسی ساختار جمله. ردچهار جزیی، تقسیم ک(9سه جزیی (2جزیی 

های مستقل ترغیبی و دو، سه یا چهار جزیی ها بدانیم، با تشخیص جملهاهمیّت و تأکید شاعر بر آنۀ اگر عناصر مذکورِ جمله را نشان

تری با او بر قرار ان به پیام اصلی گوینده راه یافت و ارتباط درستتوها و تعیین عناصر محذوف و مذکور، در غالب موارد میبودن آن

 .توانند حامل پیام اصلی شاعر باشندای از موارد اجزای غیر اصلی هم میکرد؛ اگرچه در پاره

ۀ جمل یک« خوش بیاسای»در بیت زیر، . گزاره+ نهاد :  شوندها از دو جزء اصلی ساخته میاین جمله: های دوجزییجمله.1-4

 :         باشدترغیبی دو جزیی است و پیام اصلی شاعر هم ترغیب به آسایش و اغتنام فرصت در این جهان می

 (61/3)داری        خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیستپنج روزی که درین مرحله مهلت

 :ندشو می ی سه جزیی، خود به سه دسته تقسیمها هجمل: های سه جزییجمله. 1-1

، از ساختار مذکور «تو عمر خواه و صبوری»در بیت زیر،  .فعل گذرا به مفعول+  مفعول + نهاد : جزیی با مفعولسه. 1-1-4

 : برخوردار است

 (433/6)تر برانگیزدباز            هزار بازی از این طرفهتو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده

پیام اصلی شاعر در بیت زیر، ترغیب به صداقت است . فعل گذرا به متمّم اجباری+  متمّم+ نهاد  :سه جزیی با متمّم. 1-1-1

 :بیان کرده است« صدق»سه جزیی با متمّم اجباریِ ۀ که آن را در قالب یک جمل

 (25/6)روی گشت صبح نخستبه صدق کوش که خورشید زاید از نفست           که از دروغ سیه

های خبری دارای گاهی جملهاشاره شد،  چنان که قبالً. فعل گذرا به مسند+ مسند +  نهاد :سه جزیی با مسند. 1-1-9

غزل ۀ ناب و سفین می رفیق خالی از خلل، صراحی»ة جمل که قابل تأویل به، مرکّب وابستگی زیرۀ اند، مثلِ جملنقش ضمنیِ ترغیبی

 :باشد و نقش ضمنی آن ترغیب به خودشناسی و خوداتکایی است، می«است
 (13/4)غزل استۀ ناب و سفین می در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است               صراحی

 :های چهار جزیی، دو نوع آن در نقش ترغیبی یافته شد که عبارتند ازاز میان انواع جمله: های چهارجزییجمله. 1-9

در بیت زیر، چیزی . ل گذرا به مفعول و متمّم اجباریفع+ متمّم + مفعول + نهاد     :چهارجزیی با مفعول و متمّم. 1-9-4

چیزی واگذار کردن، چهار جزیی است و شاعر در صدد انتقال این پیام است که عیش و خوشدلی موجب نشاط جان / را به کسی

 :بخشدتوان گفت که عشق و معرفت به جان حیات واقعی میگردد و در تأویلش میمی

 (445/9)کین رشته ازو نظام دارد                               جان به جام بگذار   ۀ سررشت

منظور از مسند در این . فعل گذرا به مفعول و مسند+ مسند +  مفعول +  نهاد  :چهار جزیی با مفعول و مسند.1-9-1

( هسته)« بشنو این نکته» :مرکّب وابستگی استۀ مصراع اوّل بیت زیر، یک جمل. مکمّل در دستور سنّتی است/ ساختار همان تمییز

هسته، سه جزیی با مفعول، و وابسته چهار جزیی با مسند است و پیام اصلی شاعر ترغیب (. وابسته)« که خود را ز غم آزاده کنی»و 

 : به رهایی از غم

 (154/4)بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی           خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

 .صوت و غیرصوت(2ندا  ( 4:دو نوع شبه جمله دارای ساختار ترغیبی است: ملهشبه ج. 1-1

 ندا. 1-1-4
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های را نداشته باشند، جمله( مذکور در موارد پیشین)های معمولیهای جملههایی را که یکی از شرطکامیار جملهوحیدیان     

فعل ی استثنایی بیها هاز نظر او منادا جزو جمل(. 29: 4953)کندم مینهاد تقسیفعل و بیها را به دو نوع بیخواند و آناستثنایی می

: همان)«فریدون، کجا رفته بودی؟ ای خدای بزرگ: آیدیک جزیی به حساب میۀ چه با نقش نمای ندا چه بی آن، جمل»است و 

آیند که اسم می( پس از اسم« ا» پیش از اسم و« یا»پیش از اسم، « ای»)در زبان فارسی امروز تکواژهای ندایی سه صورت (. 21

حافظ (. 442:همان)توان آن را منادا ساختاسم از هجای آخر به هجای اول هم میۀ البته با انتقال تکی. گویندهمراه آن را منادا می

بر ایّام چو  حافظا تکیه»: پس از اسم« ا»( 4: کند، مثلهای منادایی استفاده میهای دارای نقش ترغیبی از اکثر ساختدر جمله

/ ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را» :پیش از اسم« ای»( 1(. 915/6)«من چرا عشرت امروز به فردا فکنم/ سهوست و خطا

مطرب بگو که کار / ساقی به نور باده برافروز جام»(:آهنگ ندایی)با تکیه( 9(. 13/41)«سر و زر در کنف همت درویشان است

 (.44/4)«جهان شد به کام ما

 صوت و غیر صوت. 1-1-1

فعل یک جزیی قرار داده  و به دو نوع های استثنایی دانسته و در شمارِ جمالت بیها را نیز جزو جملهوحیدیان کامیار شبه جمله    

و غیر حافظ در غزلیّاتش از صوت (. 21-29: 4953)کندتقسیم می.( ..ساکت، خاموش و)و غیرِ صوت .( ..وای، آخ، به به و)صوت 

هشیار / صبوح و شکر خواب بامداد می تا کی» :مثل تنبیه و ترغیب به اغتنام فرصت .کنداستفاده می... صوت برای ترغیب و تحذیر و

وه که در کار / ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر»: تعجّب و ترغیب به کرم مانند(. 1/ 239)«گرد هان که گذشت اختیار عمر

آه از آن جور و تطاول که در »: دری  و تأسف و ترغیب به پرهیز از موانع و عوامل بازدارنده، مثل(. 65/1)«لیسترقیبان عجبت اهما

 (.216/1)«آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود/ این دامگه است

 های نقش ترغیبیمایهدرون.0

مایه یاد کرد و بنیادهای ها با عنوان درونتوان از آنکنند که میهایی را تعقیب میهای دارای نقش ترغیبی اهداف و انگیزهجمله     

های نقش مایهتوان درونها بسیار سخت است، با این حال میمایهاگرچه تعیین مرز دقیق درون. های ترغیبی به شمار آوردبیان

های مایهدرون( 9های فرهنگی مایهدرون( 2 عرفانی -های دینیمایهدرون( 4: ترغیبی را در غزلیّات حافظ به سه دسته تقسیم کرد

 .اجتماعی -سیاسی

 عرفانی -های دینیمایهدرون.0-4

اعتقادات دینی و عرفانی نیز ة اگرچه حافظ دربار. های نقش ترغیبی در پیوند با مسائل دینی و عرفانی استمایه درونبخشی از     

گنجند؛ زیرا غایت و دین ورزی و کمال طلبی میهای  خالقیات و روشگوید ولی غالب سخنان ترغیبی او در چارچوب اسخن می

عرفانی  -های دینیمایهترین دروندر ادامه به مهم. های دینی و عرفانی، آراستگی به فضایل اخالقی و رفتاری استکمال آموزه

 .پرداخته خواهدشد

 اخالقیات. 0-4-4

شیراز گوهر دین مکارم ۀ از دیدگاه خواج»عرفانی قرار دارد؛ چه آن که  -ای دینیهمایهتوان گفت اخالقیات در مرکز درونمی      

های اگر ویژگی (.11: 4955باقری خلیلی،)«اخالقی و فضایل معنوی است و محرومیّت از مکارم اخالق برابر با محرومیّت از دین

های پازل کنار هم قرار دهیم، شکلی را مانند تکه... ویی وجآزاری، پرهیز از عیباخالقی انسان، نظیر صداقت، تواضع، عدل و داد، بی

شده و در گفتار، کردار و انسان کاملی که در نگاه حافظ تماماً از نیکی ساخته. شود، انسان کامل استکه در نهایت از او حاصل می

-د و از تجسس در کردارِ دیگران و قیاسدر مشرب او هرکس باید به کمال خود بیندیش. ستعرفانی او -های دینیرفتار الگوی آموزه

 : خواجه در بیت. دارند، پرهیز کندهایی که او را از فضایل باز می

 (51/2)من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش          هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
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فعل امر ( 9« برو»فعل امر (2« تو»منادای (4: کندبا چند عنصر و شگرد زبانی مخاطب را به خودسازی و خودشکوفایی ترغیب می 

تمثیلی و تفکّر برانگیز مصراع دوم که از لحاظ منطقی از ۀ جمل(3« مراقبِ خود/خود»مسند به صورت ضمیر تأکیدی (1« باش»

 .«بد»و « نیک»تضاد / تقابل(6« تو»و « من»تضاد / تقابل(6مسلّمات است 

رفتاری و نیکوکاری در حق یاران از دیدگاه او خوش. دهدن را در اولویت قرار میحافظ پس از خودشناسی، توجه به دیگرا     

کوشد تا ضمن ایجاد ارتباط با مخاطبان، آنان را ماندنی و ماندگار است و او در بسیاری از ابیات با کاربرد شگردهای زبانی و ادبی می

منادای (2« فرصت شمار»فعل امر (4: انگیزد، چنان که در بیت زیراجتماعی با یاران و دیگران برة به تعامالت و رفتارهای سازند

که « نیکی»با « افسانه و افسون»تضاد میان / تقابل(1« ده روزه»اغراق در (9که خود از واژگان صمیمانه و ارتباط ساز است « یارا»

باشد، مخاطب را به مغتنم شمردن فرصت در  می در اساطیر ایران نیز« نیکی»یادآور اهریمنی بودن افسانه و افسون و اهورایی بودن 

 :نماید می نیکی به دیگران ترغیب

 (3/9)ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون              نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

 :شودهای اخالقی پرداخته میدیگر از ویژگیۀ عالوه بر این ها، در ادامه به اختصار به دو نمون   

 جوییپرهیز از عیب. 0-4-4-4

جویی از جمله رذایل عیب. هاستها و زشتیهای اخالقی و تحذیر از بدیها و زیبایییکی از صفات واالی حافظ ترغیب به نیکی     

کند؛ د میاند، به شدّت انتقااخالقی است که حافظ از آن و نیز از زاهد و صوفی و واعظ که این کار را ابزار تخریب دیگران قرار داده

(: 92: 4952استعالمی،)«فریبندها که خلق را میدر ندیدن و نگفتن عیب دیگران است، مگر عیب آن« راه نجات»زیرا در مشرب او 

او در بیت زیر، زاهد را به سبب ریا و (. 939/9)«و گفت عیب پوشیدن می بخواست جام/ به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات»

خواند، جویی فرامیخواند و سپس با شگردهای خاص خود او را به پرهیز از عیبگو میجو و عیبویر، ابتدا عیبسالوس و نیرنگ و تز

 :تواند به شدّت عوام فریبانه و گمراه کننده باشداش میهای زاهد با توجه به پایگاه دینی و اجتماعیجوییچه آن که عیب

 (496/4)که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت  عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت         

« رندان»که سه جزیی با مفعول است و مفعولش هم « مکن»فعل نهی (4: شگردهای زبانی و ادبی بیت فوق عبارتند از       

که گناه »گیزِ تعلیلی و تأمل برانۀ جمل( 1« زاهد پاکیزه سرشت»ۀ ریشخندیّ/ تهکّمیّهة استعار(9« ای زاهد پاکیزه سرشت»منادای (2

 .«دگران بر تو نخواهند نوشت

ابزاری است برای « جوییعیب»است و « خودبینی»جویی زاهد مهم و آموزنده این که به اعتقاد حافظ دلیل اصلی عیبۀ نکت     

ادراک  ۀدود آهیش در آیین/ یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید»: گویدلذا می. تخریب دیگران و باال کشیدن خود

ۀ دود آهیش در آیین»مدح شبیه به ذمّ ( 9« انداز»فعل امر ( 2« یا رب»منادای (4: در اینجا نیز حافظ به کمک(. 261/5)«انداز

شان فهم درست و درک شایسته را کند و حتی برای بدگویان و بدکاران هم به درگاه خدا دعا کرده، برای، استفاده می«ادراک انداز

 :گویدها مییاد نموده و خطاب به آن( 455/4)«فضول»جویانی امثال زاهد تحت عنوان الصه این که حافظ از عیبخ. نمایدآرزو می

 (455/2)هنر افتد نظر به عیب کندکمال سرّ محبت ببین نه نقص گناه           که هر که بی

( 1« مبین/ نبین»و « ببین»تقابل بین /تضاد(9« بینم/ نبین»فعل نهی محذوف (2« ببین»فعل امر (4: او در این بیت با کاربرد     

هنر افتد نظر به که هر که بی»تعلیلی و نیشدارِ ۀ جمل(3« گناه»و « محبت»تقابل بین /تضاد( 3« نقص»و  «کمال»تقابل بین /تضاد

درباره جمله تعلیلی . نمایدها ترغیب میهای دیگران به دیدن هنرها و نیکیجویان را به جای جستجوی عیب، عیب«عیب کند

. کفایت استهنر و بیجویی کار افراد بیعیب/ هنر عیب جوستبی: یک پیام منطقی دارد(الف: مصراع دوم، دو نکته قابل تأمل است

. «هنر، کمال سرّ محبت ببینبه دلیل نظر به عیب کردن بی»: گیردمصراع اول در جایگاه متمّم قرار میۀ پس از تأویل برای جمل(ب

 .بوده و پیام اصلی شاعر در مفعول نهفته است( کمال سرّ محبت)=جزیی با مفعولسهۀ یک جمل« ببین»این رو، فعل امر  از

 تواضع. 0-4-4-1
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از دیدگاه او رند به سبب اظهار تواضع و . داندحافظ یکی از عناصر تقابل شخصیّتی میان رند و زاهد را تواضع و غرور آن دو می     

خبری ۀ اگرچه او این موضوع را در بیت زیر به صورت جمل. ماندرود و زاهد به سبب غرور از عافیتِ آخرت بازمیمی نیاز به بهشت

کند، اما نقش ضمنی آن ترغیب به تواضع و پرهیز از غرور است، لیکن خود تواضع برای حافظ هدف نیست بلکه آن را ابزار بیان می

 :  داندنیل به سعادت اخروی می

 (51/6)غرور داشت سالمت نبرد راه                        رند از ره نیاز به دارالسالم رفتزاهد 

، زاهد را با تأکید و توبیخ از صومعه «مشو»فعل نهی (9« زاهد»منادای (2« زنهار»هی تنبیۀ شبه جمل(4: در بیتی دیگر، با کاربرد

 : انگیزد می بر نشینی و غرور باز داشته، به اقامت در دیر مغان و تواضع

 (61/6)زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار               که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست 

/ معاشرت و تواضع با مردان خدا. اظهار تواضع و نیاز به درگاه خداوند و بندگان او در مشرب حافظ از شرایط اساسی وصال است     

های منادایی و حافظ این موضوع را با جمله. باشدفضایل و محرّک او در اشتیاق به وصال می اهل هنر، مشوّق انسان در کسب

 :کندالتزامی تأکیدی بیان می

 (156/41)گر در سرت هوای وصال است حافظا                باید که خاک درگه اهل هنر شوی

لذا، حافظ با منادا . است« عرض و مال و دل و دین»یهندهبر عکس تواضع که عامل کسب فضیلت و وصال است، غرور بر باد د     

 :نمایدقرار دادن خود، خویشتنِ خویش و به تلویح همگان را به افتادگی و فروتنی ترغیب می

 (412/6)که حسود  عرض و مال و دل و دین در سر مغروری کردحافظ افتادگی از دست مده زآن

، به بسیاری از (49-13/4)«محتشمی خدمت درویشان استۀ یما/ درویشان است خلد برین خلوتۀ روض»حافظ در غزلِ      

، صحبتی، دولت و سعادت همیشگی، بلند همّتینشینی، محتشمی، مهربانی، نیکهای اخالقی درویشان، مانند خلوتویژگی

ست اما نقش ضمنی آن ها ترغیب به کند و با این که غزل مذکور تماماً دارای ساختار خبری ا، خوب سیرتی اشاره میغیرتمندی

توان گفت حافظ درویشان را یکی از و می( 42/همان)«است« آبِ حیاتِ ازلی»یابی به آیین و اخالق درویشی به منظور دست

 . کندالگوهای مناسب برای اخالق مدار زیستن معرفی می

 عشق .0-4-1

عشق فراوان سخن گفته شده و در ادب و عرفان کامالً پذیرفته شده ة اردر ادبیّات فارسی و به خصوص در آثار حافظ پژوهی درب     

: 4،ج4946فروغی،)«ادراک اشراقی و دریافتن زندگانی جاودانی استۀ عشقِ حقیقی روح و عقل را از عقیمی رهایی داده، مای»که 

، اما در این پژوهش (93: 4952ندوشن،یاسالم)« عرفانی ایران، عشق به عالمِ ناپیدا اتصال دارد -در سراسر ادب تغزلی»و  (92

ورزی چیست؟ ترغیب به عشق در نزد حافظ از چنان اهمیّتی ها و عوامل ترغیب حافظ به عشقتمرکز بر این نکته است که انگیزه

(. 453/2)«یاری گیرندة بگذارند و خم طّرّ/ مصلحت دید من آن است که یاران همه کار» :گویدبرخوردار است که به صراحت می

ها با کاربرد افعال آنۀ توان به قرار زیر خالصه کرد که در همهای حافظ را میهای ترغیب به عشق در غزلترین عوامل و انگیزهمهم

 :ورزدامر و نهی، شبه جمله، منادا و دیگر شگردهای زبانی و ادبی بدین کار مبادرت می

ناخوانده نقاش / عاشق شاو ار نه روزی کار جهان سر آید» :استستی و مقصود از ه( 9/5)آفرینش و رازِ دهرۀ عشق فلسف(4  

تا کیمیای / دست از مس وجود چو مردان ره بشوی»: یگانه ابزار تصفیه و تزکیه است عشق(1 .(193/2)«مقصاود از کارگاه هستی

/ ه حقیرم ببین به دولت عشقچو ذره گرچ»: گرددعشق عامل اصلی تکامل و کمال محسوب می(9(. 156/9)«عشق بیابی و زر شوی

. توان آموختعشق یک شیوه و یک آیین عملی است و از دفتر و کتابش نمی(1. (943/9)«که در هوای رخت چون به مهر پیوستم

-او در پی انسان. که تعلیمی باشد، تربیتی استداند و آثار او بیش از آنپرورش را مقدّم بر آموزش می»توان گفت حفظ حتی می

که علم / بشوی اوراق اگر همدرس مایی»(: 491: 4953خرازی،)«دانداست و مدرسه و درس و کتاب و بحث را قیل و قال میسازی 

عاشق و »(: 926/2و  23/3)دهدعشق در کنار رندی و نظربازی، مثلّثِ فضایلِ حافظ را تشکیل می(0(. 462/6)«عشق در دفتر نباشد

از این رو او همگان را به کسب این فضیلت ترغیب (. 944/2)«امنی که به چندین هنر آراستهتا بدا/ گویم فاشرند و نظربازم و می
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عشق و عاشقی نشان اهل (6(. 411/3)«که سودها کنی ار این سفر توانی کرد/ به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی»: نمایدمی

نشان اهل »: جویدکرد تنبیه و بیدارباش دارند، سود میهای امری که کارورزی از فعلحافظ برای تأکید در ترغیب به عشق: خداست

حافظ همگان را از حقیر : واال مرتبگی عاشقان(1(. 935/1)«بینمکه در مشایخ شهر این نشان نمی/ خدا عاشقیست با خود دار

: نماید می ورزی ترغیبعشقخواند و بدین ترتیب، به می« کُلهکمر و خسروان بیشهان بی»انگاشتن گدایان عشق بازداشته، آنان را 

: ای در پی داردعشق اجر و پاداش ارزنده(3(. 214/1)«کلهندکمر و خسروان بیشهان بی/ مبین حقیر گدایان  عشق را کاین قوم»

  .(234/2)«اجرکه در این ره نباشد کار بی/ دال در عاشقی ثابت قدم باش»

و   114/5)، بردباری(193/4و  916/3)رازداری: ا به رفتارهای خاصی چونحافظ عالوه بر ترغیب مخاطبان به عشق، عاشقان ر    

نیز ( 115/3و  266/6، 445/9)و عیش و خوشدلی ( 41-233/4)گریزیغم ،(463/3و 51/3، 966/6، 441/6)امیدواری ،(145/6

 .انگیزدبرمی

 معرفت . 0-4-9

ت من عرف نفسه فقد عرف ربّه، به شناخت نفس مربوط و در معنی شناخت ربوبیّت که نزد مشایخ به حکم اشار»معرفت      

و نیل به معرفت را ... شمارندنفس از لوازم کدورات را در آن الزم میۀ تصفی... مشروط است، بیشتر امری ذوقی و روحانی است، و

اصل از تعقل شهودی، معرفتِ ح». (319-312: 4959کوب،زرین)«شمارندشهودی ممکن میۀ فقط از طریق نیل به فنا و تجرب

معرفت عقلی شهودی کافی و رساست؛ چون صاحب . کند می معرفتی مستقیم است که در آن، عقل بدون وساطت مفاهیم عمل

چیستی و انواع معرفت نبوده، ة هدف از این پژوهش بحث در بار(. 13-15: 4959نصر،)«کندمعرفت را با متعلّق معرفت یگانه می

های شناخت و هم به عنوان های ترغیبی و تشویقی حافظ نسبت به معرفت، هم به عنوان یکی از شیوهگیزهبلکه مقصود کنکاش در ان

 .از فضایل اخالقی استۀ مجموع

گیرد و لذا، داند و معتقد است روابط و تعامالت عاشقانه بر بنیاد آن شکل میسلوک عاشقانه میۀ حافظ معرفت را الزم    

در (. 436/3)«اهل نظر معامله با آشنا کنند/ معرفت مباش که در من یزید عشقبی»: داردبرحذر می« تیمعرفبی»مخاطبانش را از 

: از این رو، در بیت زیر به کمکِ. آفرینش استۀ و ناآگاهی از فلسف« خبری و جهلبی»برابر با « بی معرفتی»نظام فکری حافظ 

نماید و آن را شرط وصول به مقام ه کسب خبر و معرفت ترغیب می، مخاطب را ب«بکوش»فعل امر (2« خبرای بی»منادای (4

 :کندراهبری ذکر می

  (156/4)رو نباشی کی راهبر شویخبر بکوش تا صاحب خبر شوی              تا راهای بی

ان که خواجه در بیت ها و نیل به فناست، چنها و وابستگینفس از آلودگیۀ معرفت، تصفیه و تزکیۀ ترین آثار خجستاز بزرگ     

( 1انسان به مرغ اسیر در قفس ( روحِ)تشبیه (9« زن«  فعل امر(2« بگشا»فعل امر (4: زیر، از عناصر متعددِ زبانی و ادبی مانند

با ( عروج بر آسمان)انسان ة کمالِ بالقوۀ که تأسف و حسرت شاعر از مقایس« حیف»ۀ شبه جمل(3( جسم/ تن»برای « قفس»ة استعار

نماید تا مخاطب را به تصفیه و ترک تعلّقات، تحصیل معرفت و کند، استفاده میرا بیان می( اسارت در جسم)فعلی و موجود وضعیت 

 :  در حقیقت، خودشناسی ترغیب نماید

 (133/6)بگشا و صفیر از شجر طوبی زن              حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی بال

خودبینی و »از این رو، او . «خداشناسی»برابر با « خودشناسی»است و « خودشناسی»معادل « معرفت»در بینش حافظ      

، و لذا، با قاطعیّت تمام «رهایی و رستگاری»را شرط « ندیدن و نادیده گرفتنِ خود»داند و می« معرفتیبی»را عامل« خودخواهی

بنابراین، سبب ترغیب (. 191/3)«، خود را مبین که رستیات بگویمیک نکته/ معرفت نشینیتا فضل و عقل بینی بی»: گویدمی

 :پذیر نیستحافظ به معرفت و خودشناسی این است که خداشناسی قبل از خودشناسی امکان

 (266/5)میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست          تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

ها ها و مکانهای حافظ از بعضی از شخصیّتگیریها و کنارهو تحرّکات و جا به جاییتوان گفت یکی از دالیل اصلی تغییرات می     

آزادی چه پای/ که رفت از خانقاهحافظ گو مکن واعظ عیب»: های خودشناسی و تحصیل معرفت است، مثالً در بیتِهمین انگیزه
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سؤالی ۀ جمل. روددیر مغان می/ و هم از خانقاه به میکدهگیرد ، حافظ هم از واعظ کناره می(59/6)«گر به جایی رفت رفتبندی؟ 

پای آزادی چه بندی؟ از جمله معدود دفعاتی است که حافظ از پرسش برای ترغیب واعظ به احترام گذاشتن به آزادی و حق انتخاب 

 .کنددیگران استفاده می

و ما الحیوه الدّنیا الّا لَعب و لهو و لَلدّارُ الْاخره »و قرآنی های دینی حافظ در پی تحصیل معرفت و خودشناسی و تحت تأثیر آموزه     

دنیوی را ترک کرده، همواره خدا را در دل و خود را در های  است که دنیا و دلبستگی( 92:انعام)«خیر لِلّذین یَتّقون افال تعقلون

 : نمایدترک دنیا ترغیب میگردد و همگان را به ای از یاد خدا غافل نمیبیند، لحظهپیشگاه خدا حاضر می

 (4/6)خواهی از او غافل مشو حافظ                           متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملهاحضوری گر همی

تکیه »در بیت زیر با آوردن فعل نهیِ . اندیشدکند و تا آن جا که ممکن است به شادخواری و شادمانی میاو خود به جهان تکیه نمی

 :      نمایدبه برخورداری از مواهب آن ترغیب می« خور»های دنیوی و با فعل امر به ترک وابستگی« مکن

 (956/3)بدنانجبینان خور و نازکداری           شادی زهرهبر جهان تکیه مکن ور قدحی می

مهر و وفایی و بی( 211/3)یداری، ناپا(191/6و  96/3)، سفلگی و سست نهادی(235/1)توان گفت کوتاهی و گذر عمرمی     

 : نماید می تر از همه فناپذیری و مرگ اندیشی او را به ترک دنیا و او هم دیگران را به ترک آن ترغیبو مهم( 96/3)دنیا

 (63/9)پیوند عمر بسته به مویی است هوش دار        غم خوار خویش باش غم روزگار چیست

 های فرهنگیمایهدرون. 0-1

-اسالمی)«زیستهتوانست او را بر یک روال احساسی و فکری نگاه دارد، میبار که نمیدوران پر تالطم و گاه نکبت»فظ در حا      

-اجتماعی، فرهنگ را هم به هرج و مرج و آشوب و فتنه می -بدیهی است که اوضاع نا به سامان سیاسی(. 435: 4961ندوشن،

از این رو، حافظ که به . استنموده می اند، دشوارترهای تربیتی و تعالی فرهنگی داشتهغهکشانده و عرصه را بر آنان که اهداف و دغد

سرای این سرزمین است، ترین غزلترین و محبوباسالمی در قرن هشتم و مقبول -ترین نماد و نمود فرهنگ ایرانیتعبیری درخشان

ها ترغیب کند و مخاطبانش را به کسب و عمل به آنرا ایفا می در بسیاری از اشعارش نقش مصلح و مروّج فرهنگ ناب ایران زمین

 :توان به قرار زیر برشمردهای فرهنگی در اشعار دارای نقش ترغیبی حافظ را میمایهترین درونعمده. کندمی

 اعتدال. 0-1-4

قت ناب سپری کرده و در و حقی« جوی گنج حضوروجست»و در « مقصودۀ در طلب گنج نام»اش را حافظ شیرازی زندگی    

او اعتدال را عامل سعادت و سالمت و . شناسی که گوهر حیات آدمی است، یک مسلمان معتدل استتوصیف حقیقت و حقیقت

روی است و ای از اشعار ترغیبی حافظ به سوی اعتدال و میانهگیری پارهبنابراین، جهت. داندافراط و تفریط را آفت آن دو می

 :تند ازمصادیق آن عبار

-عالم قدس میۀ برخورداری از مواهب و نعمات دنیوی و اخروی؛ چنان که هم دیر مغان حوالتگاه این صوفی صومع(4    

مند گردد و از کوشد تا از مواهب زندگی بهرهاز یک طرف می(. 995/9)و هم حسن جوانان مهوش، زنجیر عشق او( 964/6)شود

، سعی دارد تا با ترک خواب و خور و تابش نور عشق بر جان و دل، از آفتاب فلک هم های گذرا هم نگذرد و از سوی دیگرعیش

که در جنّت »تعلیلی و خبر صدقِ ۀ جمل( 9« بده»فعل امر (2« ای ساقی»منادای (4: حافظ در بیت زیر(. 3-156/1)تر شودخوب

برد به کار می« ب رکناباد و گلگشت مصال بر جنت راکنار آ»اغراق در تفضیل (1« نخواهی یافت کنار آب رکناباد و گلگشت مصال را

 :تا هم کار خود را تأیید کند و هم مخاطب را به برخورداری از مواهب دنیوی ترغیب نماید

 (9/2)باقی که در جنّت نخواهی یافت         کنار آب رکناباد و گلگشت مصال را می بده ساقی

اعی، به دور فلک و گردش روزگار بر منهج عدل یقین دارد و مطمئن است که ظالم حافظ در تبیین مناسبات سیاسی و اجتم(2     

دور فلکی یکسره بر منهج عدل »: کندلذا، مخاطب را به جای آشوب، به شادمانی و شکیبایی ترغیب می. به منزل نخواهد رسید

صاحبان مقام را به عدل و اعتدال ۀ ه تلویح همهم از این روست که ساقی و ب(. 911/5)«خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل/ است

 : کندنماید و عدالت را مانع بروز آشوب و شورش ذکر میدر اعمال ترغیب می
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 (456/2)ساقی به جام عدل بده باده تا گدا                    غیرت نیاورد که جهان پربال کند

توان گفت چون از این رو، می. چرخدال و پرهیز از افراط و تفریط میصلح و مدارا در مشرب عقلی و قلبی حافظ بر مدار اعتد(9    

اند، پس آسایش دو گیتی را به ارمغان او، اعتدال رمز رستگاری است و مروّت و مدارا، خود محصول اعتدالۀ شناساناز دیدگاه هستی

، دعوت (3/6)«دوستان مروّت با دشمنان مدارا با/ آسایش دو گیتی تفسیر ای دو حرف است»اصلی حافظ در بیتِ ة انگیز. آورندمی

-می -که از نمودهای اعتدال است-او خوبی و مهر با انسان را مبنای کردارش قرار داده و سعادت او را در صلح . به مروّت و مداراست

 :خبری زیر، ترغیب به صلح و پرهیز از جنگ استۀ یکی از کارکردهای جمل. جوید، نه جنگ

 (134/6)بگویم اجازت است           ای نور دیده صلح بِه از جنگ و داوری یک حرف صوفیانه 

مطابق با این رفتارها، حافظ خدا را در مکان . عالی اعتدال استۀ رفتارهای دینی او به دور از هرگونه تعصب و تحجر و نمون(1    

-گذرد و سخن حق او را میخطای خصم در می، از (39/1)جویدنماید، بلکه در مسجد و میخانه او را میخاصی محصور نمی

و در همه چیز و ( 931/6)نمایدداند، رند شرابخواره را هم مالمت نمی؛ چون خود راه و رسم لقمه پرهیزی را نمی(965/5)پذیرد

ش ترغیبی در صدد بنابراین، حافظ در نق(. 452/6)کندگویی پرهیز میبیند و از زیاده روی و زیادههمگان، عیب و هنر را با هم می

 (:  62-61: 4953خلیلی،باقری)یابدتعلیم و ترویج فرهنگ غنی و درخشان این سرزمین است و راه نجات و رستگاری را در اعتدال می

 (259/6)دال داللت خیرت کنم به راه نجات             مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش  

 اغتنام فرصت و شادخواری. 0-1-1

های هویت فرهنگی ایرانیان مطرح بوده و در از روزگاران پیش از اسالم به عنوان یکی از مؤلفه»نام فرصت و شادخواری اغت    

انسان به جهان بوده و واکنشی ۀ شناسانبینش فلسفی و هستیة دهندشادخواری نشان. استزندگی عملی آنان نمود و عینیّت داشته

... است و داللت بر غنای فرهنگی داردشدهوفایی و فناپذیری مظاهر هستی محسوب مییی و بیزامثبت در برابر ناپایداری و محنت

شود و رضایت قلبی و شادی یک حالت خوش ذهنی و قلبی است که با پاسخ مثبت به یکی از نیازهای واقعی وجود آدمی پدیدار می

شادی به سبب انتساب به سرشت، علم، : توان گفتدی و لذّت میبنابراین، در تفاوت میان شا. آرامش پایدار درونی را در پی دارد

شادی کمال است و هرچه . ..حکمت و یقین، پایدار و مداوم است، امّا لذّت به سبب انتساب به حس و جسم، گذرا و ناپایدار است

م هرچه بیشتر در لذّات محسوس یابد؛ در حالی که جسبیشتر رضایت قلبی و آرامش پایدار درونی را فراهم سازد، بیشتر کمال می

: 4953خلیلی،باقری)«گرددافزاید و نه تنها از کمال، بلکه حتّی از شرایط انسانیّت نیز دورتر میغرق شود، بر قوّت حیوانی خود می

 (. 416و  66

، ناپایداری و بی (3-265/1، 63/2)، گذر زمان و عمر(912/9و 9/5،414/3)پاسخهای بیچون و چرا در کار خلقت و پرسش     

او . دارندمهم ترین عواملی هستند که حافظ را به اغتنام فرصت وا می( 151/2و  1،233/3-63/4)اعتباری جهان و مرگ اندیشی

خورد و برای پیشگیری از به یغما رفتن عمر، ضمن هشدار به بیند و از غفلت او تأسف میمرگ را همواره در کمین انسان می

 : انگیزد، او را به امنیّت و اغتنام فرصت برمی«غنیمت شمار»و « رو»دو فعل امر  مخاطب، با کاربرد

 (235/1)به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت عمر           که در کمین گه عمرند رهزنان طریق

کشد و یا را به تصویر میاعتباری دنابتدا بی« بازیچهۀ سراچ»و « سراچه»، «مقام مجازی»هایی چون در جای دیگر با کاربرد استعاره

: نمایدمخاطب را به اغتنام فرصت و صرف عمر به دو چیز ترغیب می« (از)غیر»و « به جز»سپس با ایجاد حصر به کمک 

 : ورزیعشق(2شادخواری (4

 (233/3)بازیچه غیرعشق مبازۀ در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر                    درین سراچ

کوشد تا انسان در غفلت را به ها، با هر توجیه و تدبیر اعتقادی و اندیشگی میوه بر استفاده از زبان و ساختار جملهحافظ عال     

که سعد و نحس ز / ای و قصّه مخوانچهرهمهة بگیر طرّ»: اغتنام فرصت برانگیزد، گاه با نگرش جبری و تقدیرگرایانه به سرنوشت

که / باشبه هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می»: گاه با بینش فلسفی و حکیمانه، (445/13)«تأثیر زهره و زحل است

: ثباتی دوران و نا به سامانی اوضاع زماناجتماعی نسبت به بی -، گاه با نگاه سیاسی(23/6)«نیستیست سرانجام هر کمال که هست
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های  و گاهی هم با الهام از بهار و زیبایی( 239/3)که به هر حالتی این است بهین اوضاع/ وضع دوران بنگر ساغر عشرت برگیر»

 :طبیعت

 (136/4)نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی           که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

روشنگری و ۀ شراب حافظ دارای خاصیّت دوگان». گویدحافظ گاهی برای ترغیب به شادمانی، از شراب و مستی سخن می       

حافظ در میان . آوردها را به جلو میزند و صافپاالید؛ دردها را کنار میها و اعمال را میچون صافی است که اندیشه. ی استفراموش

(. 91-92: 4952ندوشن،اسالمی)«که از پا در نیایدطلبد، برای آناو فراموشی را می. بینی و میل به فراموشی در نوسان استروشن

ساقیا برخیز و در ده جام را                                    : ک منادا و سه فعل امر برای مقابله با غم و ترغیب به شادی سود جسته استخواجه در بیت زیر از ی

 (5/4)خاک بر سر کن غم ایّام را

 علم و عمل گرایی. 0-1-9

حافظ صرف نظر از ناتوانی . و مکتب و مدرسه است شود، علم و دانشتوان گفت اوّلین چیزی که با نام فرهنگ به ذهن متبادر میمی

بسیاری از . عقل و دانش در فهم عشق و راه بردن به معشوق، نسبت به علم و متولّیان و نهادهای مربوط بدان دیدگاه انتقادی دارد

اشعار دارای نقش ترغیبی  شود و آن چه را که درها و رویکردهای علما به علم مربوط میاین انتقادات به کارکردهای علم و تلقی

 :توان در موارد زیر خالصه کردآمده، می

-های دینی و علمی، بیبه عنوان تیپ... ترین انتقاد حافظ نسبت به فقیه و واعظ و شیخ وشاید بتوان گفت بزرگ: عملیبی(4    

و ( 13/9)داندرا هم ناشی از علم بی عمل می یابد بلکه ماللت علماعملی ملول میهاست و حافظ نه تنها خود را به سبب بیعملی آن

و مخاطب را به دوری از مدرسه و روی آوردن به میخانه ( 939/6)تابدگریزد و عنان به میکده میبه همین سبب از مجلس واعظ می

 :خواندفرامی

 (126/3)حدیث مدرسه و خانقه مگوی که باز                       فتاد در سر حافظ هوای میخانه

از دیدگاه خواجه . داردهای زیانباری را در پیکند که کنشحافظ یکی از آفات علم را عجب و غرور ذکر می :عُجب و غرور(1    

عجبِ علمی هم در طریقت آفت است و هم در زندگی عادی و اجتماعی؛ عجب در طریقت کفر است و به جای آن باید به توکّل 

گیری و ماعی نیز موجب محروم کردن خود از نعمات الهی و مواهب طبیعی و ترویج سختو در زندگی اجت( 266/1)تمسّک جست

شرابی خور که در کوثر / ماۀ بیا ای شیخ و از خمخان»: گیرد کهلذا، حافظ شیخ را به استهزا می. شودکوشی میسخت

ن را به پرهیز از عجب علمی و برخورداری از دهد و نه تنها ساقی بلکه همگاو جهالت را بر چنین علمی ترجیح می( 462/3)«نباشد

 :کندمواهب طبیعی ترغیب می

 (131/44)رسد روزیتر میبه عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم بیا ساقی که جاهل را هنی

پردازند، ف  میکنند و به مدرسه و بحثِ کشف کشا می طبیعت محرومهای  در جای دیگر نیز از این که علما خود را از بهار و زیبایی

چه وقت مدرسه و / بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر»: نمایدشان میانتقاد کرده، آنان را به سبزه و صحرا و خوشی و شادی تحریض

 (.11/2)«بحثِ کشف کشاف است

ت آشنا و گشایشی در آفرینش و راز خلقۀ توانند انسان را با فلسفحافظ معتقد است علوم ظاهری و مدرسی نمی: ناکارآمدی(9    

 : نماید تا آن را از درِ میخانه بجویداز این رو، مخاطب را ترغیب می. زندگی معنویش ایجاد کنند

 (965/3)بر درِ مدرسه تا چند نشینی حافظ                 خیز تا از درِ میخانه گشادی طلبیم

و تحریم کنندگانِ استماعِ سماع به ( 164/9)کنندبه نام خود میحافظ از این که مفتیان شهر مال اوقاف را » :فساد نهانی( 1    

و واعظان (... 259/3)برند می و امام سجاده به دوش شهر را از کوی میکده به دوش( 232/1)روندکنان از هوش میچنگ، رقصۀ نال

و شیخ و قاضی هم در ( 62: 4953لی،باقری خلی)«(433/4)کنند می فروشند و در خلوت، آن کار دیگرای میدر محراب و منبر جلوه

خورد و از این همه فسادی که جامعه را در خود فرو برده، رعب و وحشت را از گوش تا تأسف می( 253/9)کوشندشرب الیهوشان می
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گی عادی زندۀ بیند و از ترس جان، خود و امثال خود را به رازداری و سکوت و اداممی( 13/3)گوش و لشکر ظلم را از کران تا کران

 :کندترغیب می

 فروش می احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان             کردم سؤال صبحدم از پیر

 (1-253/9)بنوش می گفتا نه گفتنی است سخن گرچه محرمی         درکش زبان و پرده نگه دار و

 اجتماعی -های سیاسیمایهدرون. 0-9

کوشد تا ساختار آن را بهبود بخشد و اوضاع آشفته و نابه احساس رسالت نموده و میاجتماعی  -حافظ نسبت به مسائل سیاسی     

های ترین تالشو فرهنگی که در آن تعقل ترویج پیدا کرده، تغییر دهد و عمده آرمانی که در رند نمود یافتهسامان را به تدبیر انسان 

 :در موارد زیر خالصه کرد تواناجتماعی او را در ابیات دارای نقش ترغیبی، می -سیاسی

 مبارزه با ریا و تزویر. 0-9-4

اجتماعی آن  -ها و نهادهای سیاسیترین خطر سازمانترین و جدّیمزمن و مهلک عصر حافظ و بزرگهای  ریا و تزویر از بیماری     

اگرچه رند . کند می رند تعقیب ترین اهدافی است که حافظ در چهره و نقابشدند و مبارزه با آن ها از مهمروزگار محسوب می

والیان و حاکمان ۀ ای است که آشوب و فتنکند، بلکه اقامتگاه او در شهر و زمانهشخصیّت آرمانی است امّا در آرمان شهر زندگی نمی

کند، ایجاد یری میاز این رو، رند اوّلین هدفی را که پیگ. استها را لکه دار نمودهآن را در کام خود بلعیده و حرمت و کرامت انسان

از این رو، حافظ در اشعار ترغیبی، مخاطبان . کندابعاد، ابتدا از خود شروع میۀ تغییرات و اصالحات در جامعه است و آن را در هم

تگی شگفت این که آراس. خوانداوّل به تعلیم و تمرین آیین رندی و به موازات آن به مبارزه با رذایل اجتماعی فرامیۀ خود را در درج

حقیقت است؛ چنان که در بیت زیر، مخاطب را به رندی و ۀ به اخالق و صفات رندی خود غایت مبارزه با رذایل و نیل به سرچشم

 : کندکرم ترغیب نموده، آن را جوهر انسانیّت انسان و وجه تمایزش از حیوان ذکر می

 (226/2)و انسان نشود می شدآموز و کرم کن که نه چندان هنر است           حیوانی که ننورندی

یکی بر مبنای فردمداری و دیگری بر مبنای . استرندی حافظ دو هدف مهم داشتهۀ فلسف»حافظ برای رند اهدافی قایل است و 

نیروی روحانی و قدرت روحی ببخشد و او را قادر سازد تا ( حافظ)=فردمداری این بود که به رندۀ هدف رندی بر پای. مداریجامعه

ای را به عنوان سالحی علیه ریاکاری و فساد به مداری این بود که چنین فلسفهجامعهۀ ب را تحمل کند و هدف رندی بر پایمصائ

ترین مانع رندی و مبارزه با آن و به آتش کشیدن مظاهر و حافظ در بیت زیر، سالوس و ریا را بزرگ(. 469: 4969مزارعی،)«کارگیرد

 :نمایدرا بدان تحریض می« عارف سالک»کند و میرندی ذکر ۀ نمودهایش را الزم

 (262/9)رندان جهان باشۀ کن و سرحلقدر خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک            جهدی

ترینِ نمود بیرونی ریا و هم چون آتش از نکات درخور توجه در مبارزه با ریا و تزویر این که خواجه خرقه را بارزترین و رایج

( 2« حافظ»منادای ( 4: شاعر در بیت زیر با کاربرد. داند که جان آدمی و خرمن دین وی را خاکستر خواهدکردمی( 24/6)سوزانی

( 1« برو»فعل امر ( 9و در جایگاه اصلی پیام است « پشمینهۀ این خرق»سه جزیی با مفعولِ مذکور ۀ که یک جمل« بینداز»فعل امر 

 :کندمخاطبان را به پرهیز از ریا دعوت میۀ بدین خطر، خود و تلویحاً همتشبیه زهد و ریا به آتش، ضمن هشدار نسبت 

 (116/5)پشمینه بینداز و بروۀ آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت          حافظ این خرق

خوارگی در سخن تظاهر به می»های مبارزه با ریا و تزویر در اشعار حافظ است؛ مثالً مالمتی از دیگر شیوه ترغیب به عمل به اصول

و حافظ به کمک آن شدّت شناعت و زشتی ریا و تزویر را ( 26: 4952استعالمی،)«سیاسی و اجتماعی استة حافظ، گاهی یک مبارز

 :کندبازگو می

 (143/44)نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو می دهند                حافظ گرت به مجلس او راه می

در تخریب اعتقاد و ایمان مسلمانان از چنان  -مظاهر و شعایر دین، مانند قرآن دستاویز قرار گیرند به ویژه آنگاه که –ریا و تزویر 

و چهار فعل « منادا»دارد و در بیت زیر با استفاده از قدرتی بر خوردار است که حافظ هر کاری  و حتی هر گناهی را بر آن مقدّم می

 :داردوشباشی ترغیب و از تزویر بازمیمخاطب را به رندی و میخوارگی و خ« امر و نهی»
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 ( 3/41)خور و رندی کن و خوش باش ولی             دام تزویر مکن چون دگران قرآن را می حافظا

بهتر ز طاعتی که به روی و ریا / می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب»: گویدو از شدّت احساس خطر روی و ریاست که می

 (.436/5)«کنند

 عدالت.0-9-1    

ها در عمل آنة نحوۀ فکر و احساس مردم در شخصیّت آنان قرار دارد و شخصیّت آنان نیز به وسیلۀ ریش»: نویسداریک فروم می     

از این رو، (. 64: 4953)«گیردها شکل میآنۀ اقتصادی و سیاسی جامع -ساخت اجتماعیۀ تر به وسیلزندگی و به عبارت دقیق

. دهددر ترویج فضایل یا رذایل اجتماعی اشراف داشته، آن را در اولویت قرار می... تأثیرگذار شاه و وزیر و حافظ بر جایگاه و نقش

شیراز برای ایجاد امنیّت، رونق اقتصاد، ۀ اجتماعی بر اهتمام خواج -ترغیب به عدالت و دادگری به ویژه در ارتباط با مسایل سیاسی

-های درک حقیقت را فراهم میعدالت در اخالق فردی زمینه. ورزی داللت داردویت و دیناعتالی فرهنگ و در نهایت شکوفایی معن

به همین دالیل، . آورداجتماعی آرامش، شجاعت، شخصیّت و عزّت و کرامت انسان را به ارمغان می –سازد و در تعامالت سیاسی 

 :           حافظ بر آن است که

 (431/3)هد            قدر یک ساعته عمری که در او داد کندشاه را بِه بود از طاعت صد ساله و ز

خبری که در حقیقت در صدد ترغیب پادشاهان به عدالت است، در نهایت ادب و احترام، عدالت حاکمان را بر ۀ او در این جمل

، ضرورت و اهمیّت عدالت را «طاعت صدساله و عدالت یک ساعته»های اغراق و تضاد بین نهد و با به کارگیری آرایهعبادت برتر می

فعل امر (2« پادشاه= تو»منادای (4: در بیت زیر، نیز با استفاده از انواع شگردهای زبانی و ادبی، مثل. کنددر حکومتداری تأکید می

 ،«بیخ بدخواهان»ة استعار(3شمشیر به آب روان (جویبار ملک پ(درخت عدل ب(الف: تشبیهات( 1« بکن»فعل امر ( 9« بنشان»

کند و در صورت لزوم جنگ را هم برای برقراری آن نه تنها مجاز که با تشبیه زیبای شمشیر به شاه را به عدالت پروری ترغیب می

 :شماردآب روان، واجب می

 (931/6)جویبار ملک را آب روان شمشیر تست          تو درخت عدل بنشان بیخ بدخواهان بکن

دور فلکی »: یعنی ظلم و درهم تنیدگی نام شاهان با ظالمان هم غافل نیست و یقین دارد که عدالت،ۀ حافظ از آن روی سک       

مردم از پای در خواهد ة و ظالم هرگز به منزل سالمت و آرامش نخواهد رسید و در مقابلِ حرکت توفند« یکسره بر منهج عدل است

 :کندغیب مینخست، مردم را به آرامش و شکیبایی ترۀ از این رو، در درج. آمد

 (911/5)دور فلکی یکسره بر منهج عدل است                 خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل

طبقات اجتماعی به عدالت، اوّل رعایت حقوق شخصی و شهروندی، دوم هشدار به وقوع ۀ لیکن از دیگر دالیل حافظ در ترغیب هم

ز بروز آشوب و شورش در جامعه است و در این خصوص از ترغیب هیچ عدالتی، و سوم پیشگیری اجنبش و شورش در صورت بی

 :کندکس به عدالت حتی ساقی هم فروگذاری نمی

 (456/2)ساقی به جام عدل بده باده تا گدا                      غیرت نیاورد که جهان پربال کند

یی که ذکر ها همایاگرچه تعیین دقیق مرز هر یک از درون. گرددبه خاطر پرهیز از به درازا کشیدن مباحث، به همین قدر بسنده می 

 .توان مرتبط با یکدیگر دانستای از موضوعات مطرح شده را میشد، دشوار است و پاره

 گیرینتیجه. 6

به منظور کند بلکه های ترغیبی، مثل امر، نهی، منادا و شبه جمله استفاده میهای ترغیبی کمتر از تک ساختحافظ در گزاره      

توان جوید و دو نوع از آن ها را مینشینی از چند ساخت ترغیبی به صورت ترکیبی سود میتأکید و تقویت ترغیب غالباً در محور هم

ۀ وابست جملۀ+ منادا + نهی / ساخت امر(2  منادا + نهی/ ساخت امر(4:های سبکی حافظ در نقش ترغیبی به شمار آورداز ویژگی

 . های نقش ترغیبی داللت دارندمایه درونتعلیمی ۀ ساخت، به ویژه ساخت دوم بر جنباین دو . تعلیلی
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توان نتیجه ها میکند و غالباً ساختار خطابی دارد و از این ساختها معنا پیدا مینقش ترغیبی در محور همنشینی و بافت جمله

کند ای را تعقیب میشاعرانه اهداف سازنده و اصالح گرانهگرا و صاحب منطقِ گفتگوست و در دنیای گرفت که حافظ شاعری مکالمه

 . توان گفت که بخشی از اشعار حافظ از ماهیّت اخالقی و تربیتی برخوردارندو به همین دالیل می

 منابع

 .انتشارات اسوه. مهدی الهی قمشه ایۀ ترجم .کریم قرآن -

 .مرکز: ، تهران49، چ ساختار و تأویل متن، (4951)احمدی، بابک -

 .سخن: تهراندرس حافظ، ، (4952)استعالمی، محمّد -

 .جامی: ، تهرانجام جهان بین، (4961)ندوشن، محمّدعلیاسالمی -

 .یزدان: تهران ،تأمّل در حافظ، (4951)اااااااااااااااااااااااا  -

، «نیچهة زیبایی شناسانة یدگاه نظریبررسی غزلیّات حافظ ازد»، (4956)رضازاده، غریباکبر و غالمحسینخلیلی، علیباقری -
 .26-3، صص43، ش 3س های ادبی،پژوهش

، جستارهای ادبی، «بررسی ابعاد دینداری حافظ شیرازی بر اساس الگوی گالک و استارک» ،(4955)ااااااااااااااااااا  -

 .32-25، صص466، ش12س 

 .64-13، صص9، ش 44س  مطالعات ملّی، ،«شیرازیهویّت فرهنگی در غزلیّات حافظ »، (4953)اااااااااااااااااا  -

 .ریاساط: ، تهران6دار، چ جربزه.به اهتمام ع یو قاسم غن ینیح علّامه قزوی، تصحوانید، (4956)ن محمّدیالدّ ، شمسیرازیحافظ ش -

 .411-423، صص91، ش 4س روان شناسی و علوم تربیتی،ۀ مجل ،«مکتب تربیتی حافظ»، (4953)خرّازی، کمال -

  . علمی: ، تهران41جلد، چ  2 ،سرّ نی، (4959)زرین کوب، عبدالحسین -

 .علم: ، تهرانشناسی کاربردینشانه، (4956)سجودی، فرزان  -

 .هرمس: ، تهرانشناسیگفتارهایی در زبان، (4951)صفوی، کوروش -

 .کانون کتاب: ، ج اوّل، تهرانسیر حکمت در اروپا، (4946)فروغی، محمّدعلی -

 .مروارید: ، تهران2آرسن نظریان، چ ۀ ترجم ،روان کاوی و دین، (4953)م، اریکفرو -

: هرمز میالنیان، تهرانۀ ترجم گرا،شناسی نقشهای زبانشناسی عمومی اصول و روشمبانی زبان، (4951)مارتینه، آندره -

 .هرمس

 .کویر: دزاده، تهرانکامبیز محموۀ ترجم مفهوم رندی در شعر حافظ،، (4969)مزارعی، فخرالدّین -

 .دانشگاه آزاد اسالمی: اصفهان اندیشه و زبان،، (4931)منشئی، غالمرضا -

 .دفتر پژوهش و نشر سهروردی: تهران. عباسیالدین  شهابۀ ترجم. های اسالمها و واقعیتآرمان(.4959)سیّدحسین نصر، -

 .سمت: تهران ،(4)ارسیدستور زبان ف، (4953)وحیدیان کامیار، تقی و عمرانی، غالمرضا، -

 .هرمس: کوروش صفوی، تهرانۀ ترجم شناسی و ادبیّات،زبان، (4966)هارتمن، پ -

 .چشمه: علی معصومی و شاپور جورکش، تهرانۀ ، ترجمدرآمدی تاریخی از افالتون تا بارت، (4952)هارلند، ریچارد -
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 تشریفات سیاسی در تاریخ بیهقی

 اکبر باقری خلیلی علی

 گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مازندران دانشیار 

 مرضیه زلیکانی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

 چکیده

ها در مناسبات سیاسی است و دهندة اهمیّت کشورها و نزاکت شخصیّت تشریفات سیاسی، مجموعه آدابی است که رعایت آن، نشان

تاریخ . شودگیرد و به دو دستۀ داخلی و خارجی یا دیپلماتیک تقسیم میافع ملّی انجام میبه عنوان یک ضرورت برای تأمین من

غزنویان به شدّت . سیاسی، بسیاری از تشریفات سیاسی دورة غزنویان را در خود جای داده است –بیهقی به عنوان یک متن تاریخی 

ر کسب حمایت، مشروعیت مذهبی و سیاسی، اظهار عظمت، به منظو( دیپلماتیک)مقیّد به برگزاری تشریفات داخلی و خارجی 

های سنگین، فقر قدرت و ثروت، ارضای کمبودهای شخصیّتی و نژادی بودند، لیکن تأمین هزینۀ تشریفات از طریق وضع مالیات

ار دیپلماتیک، به روش ای از تشریفات، مثل باز این رو، برگزاری پاره. اقتصادی و رواج فساد اداری و دیوانی را نیز در پی داشت

از طرف دیگر، اگرچه آنان در انتصاب مقامات، بیش از حد مقیّد به برگزاری تشریفات بودند، اما به هنگام . غزنویان بایسته نبوده است

گ بستند؛ به طوری که عزل یک صاحب منصب، نه برابر با مرترین رفتار را به کار میعزل به خصوص به سبب خشم سلطان، ظالمانه

غزنویان با این . سیاسی که برابر با محرومیت از حیات طبیعی و حقوق شهروندی بود و نهایتاً مرگ خاموش او را در پی داشت

 .کردندرفتارها به مرور اسباب نابودی خود را فراهم می

 .تشریفات سیاسی، تاریخ بیهقی، بار دیپلماتیک، عزل و نصب مقامات :هاکلیدواژه

 درآمد. 4

شوند و اگر در دوران  می متنی در گفتگو با دیگری است و به خصوص متون تاریخی اساساً به قصد گفتگو با دیگران نوشته هر     

نمایند، نه چنان که خود  می خواهند معرفی می فرمانروایی دولت ها و با مساعدت آن ها نگارش یافته باشند، آنان را چنان که خود

در یک معنا امری انتزاعی و ذهنی »و ( 6: 4953رضوی،)بِ بینش و نگرش اجتماعی و فرهنگی جامعهبودند؛ زیرا تاریخ نگاری بازتا

حاجی )«اندیشد که چگونه و برای چه منظوری روایتی تاریخی را برگزیند و با توجه به اهدافش آن را بنویسد می مورّخ. است

 به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به ارزشگذاری حکومت ها از این رو، غالب آثار تاریخی در بیان حوادث(. 24: 4934بابایی،

یی مانند سامانیان، تاریخ نگاری ایرانی نضج ها هچهارم با تکوین سلسلة در سد. دارندای  هپردازند و از این منظر نقش تعیین کنند می

را جایگزین تاریخ نگاری ای  هسلسل گرفت و مورّخان، هم زبان فارسی را برای نگارش برگزیدند و هم تا حد زیادی تاریخ نگاری

. مورّخ بود –تاریخ نگاری ایرانی پیوند تاریخ و ادبیّات بود و تاریخ نگار بیشتر یک ادیبۀ ترین مشخصمهم. عمومی عربی کردند

بیهقی . (21: 4932خلیفه،)شاخص آن ها ابوالفضل بیهقی بودۀ آمدند و نمون می ادیبانی که بیشتر دبیران دیوان رسایل به شمار

ی تأثیرگذار در ایجاد یک اثر ادبی را از یک سو و نگارش یک سند تاریخی معتبر را از سوی دیگر، به شکلی مناسب ها هتوانسته مؤلّف

به سامان رسانیده که وجه ادبی ای  هکه این کار را به گوندر کنار یکدیگر، و به بیان دقیق تر، در دل یکدیگر قرار دهد و مهم تر آن

بنابراین، آن چه (. 12-14: 4953هاشمی،)تاریخی اش وارد آوردهای  کمترین آسیب را به اعتبار و سندیّت گزارش ها و تحلیلاثرش 

توان به بسیاری از موضوعات سیاسی و رویکرد  می آنۀ تاریخی است و با مطالع -هست این که تاریخ بیهقی یک متن سیاسی

یکی از موضوعات قابل . سیاسی غزنویان را ارزیابی کردهای  یق ایدئولوژی حاکم بر کنشغزنویان نسبت به آن ها پی برد و بدین طر

غزنویان هم از کثرت برخوردار بودند و هم از ة تشریفات سیاسی در دور. است تشریفات سیاسی یا دیوانیبررسی در تاریخ بیهقی، 

هر یک از ۀ کالمی به شمار آورد؛ زیرا سالطین غزنوی به پشتوانتوان نوعی ویژه زبان سیاسیِ غیر می تا آن جا که آن ها را. اهمیّت

تواند در  می انواع تشریفات در صدد انتقال مفاهیم و مقاصد مختلف به صورت نمادین بودند و تحلیل و بررسی هر یک از آن ها

 .ها نقش مؤثری داشته باشدغزنویان، فهم تاریخ بیهقی و درک مقصود بیهقی از ذکر آن ة اجتماعی دور -شناخت اوضاع سیاسی
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 تشریفات سیاسی در تاریخ بیهقی کدامند و چه کارکردهایی دارند؟: پژوهش حاضر در صدد پاسخ بدین پرسش است که         

 چارچوب مفهومی. 1 

 تشریفات. 1-4

ساده و عام، مجموعه آداب  معنی»شرف، به معنای حفظ احترام افراد است و در ۀ جمع و از مصدر تشریف و ریشة تشریفات واژ      

آن، برقراری تفاهم ۀ کنند و نتیج می و رسوم و سنن و اعمالی است که اساس آن بر ادب بوده و مردم در روابط خود آن ها را رعایت

المللی یا دیپلماتیک نوادگی، مذهبی، ملّی، رسمی و بینخاای، تشریفات ممکن است قبیله... ن استو دوستی بین آنا

 ریزیزندگی مردم آن پیة بر اساس فرهنگ و شیورسوم خاصی است که  دارای آداب و ریکشو هر (.46-43: 4954العین،ذو)«باشد

ها و و نیز برگزاری آیین فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، برقراری ارتباط سیاسی امروزه. شود و با دیگر کشورها متفاوت است می

 ی تمدّن به شمارها هرایج بوده و یکی از نشانای  هو این امر در هر جامع است منوط به رعایت تشریفاتمختلف های  گردهمایی

دور ۀ عنوان مثال، هنگامی که سرخ پوستان یک قبیلبه(. 43: همان)ریفات وجود ندارد اند تمدّن بدون تشچنان که گفته. آید می

رخند، در حال اجرای تشریفات مربوط به قوم خود چ می افتاده برای شکرگزاری به درگاه خداوند به دور آتش یا شکارهای خود

( رسمی)باری، تشریفات. ها، از دین و اقتصاد گرفته تا خانواده و سیاست حضور داردیفات در ابعاد مختلف زندگی انسانتشر. هستند

، اعتبار و خوش نامی ذکر دانسته و هدف از آن را ایجاد، حفظ و گسترش جایگاه، پایگاه، احترام protocolپروتکل ۀ را معادلِ کلم

 (.16: 4954یحیایی،)کسب نمایندای  هکرده اند و تمام سازمان ها سعی دارند در این زمینه، یعنی احترام و اعتبار جایگاه ویژ

 تشریفات سیاسی. 1-1

ها و نزاکت شخصیتتبار کشورها و ادب اهمیّت و اعة آداب و قوانینی است که رعایت آن نشان دهندۀ تشریفات سیاسی، مجموع     

حفظ به خصوص در روابط بین الملل نه تنها به معنای  رعایت تشریفات. در مناسبات سیاسی و در حقیقت یک ضرورت ملّی است

برانگیز در سطح ملّی فریط در آن، پیامدهای سیاسی چالشاعتبار ملّی است و افراط و تۀ شخصیّت طرف مقابل، بلکه به منزلن و أش

 .را به همراه دارد یا بین المللی

ۀ پیشین ،فرهنگیمنافع ملّی، اعتقادات دینی، اصول متناسب با  توسط نمایندگان و کارگزاران سیاسی شریفاترعایت آداب ت      

بر خالف تصور عامه، تشریفات به . آید می دنیای سیاست به شمارهای  ضرورت و از ی استکشورمناسبات اجتماعی هر تاریخی و 

ی گزاف نیست بلکه به معنای گفتار، کردار و رفتاری است ها همجلل همراه با هزینهای  بزرگ، گردهماییهای  ری جشنمعنای برگزا

تشریفات سیاسی در تاریخ ایران همواره مرسوم و معمول بوده و متناسب . ادب، نزاکت، اعتبار و حرمت میزبان باشدة که نشان دهند

ای دولت اجتماعی، رویکرده -سیاسیهای  پذیرفته و لذا، در تحلیل می آن دوره راۀ شده و صبغ می با شرایط هر دوره، دچار تغییراتی

الملوک، تاریخ بیهقی و نامه، نصیحهآثاری چون قابوس نامه، سیاست. هدد می ها در میان ملّت ها را نشانها و جایگاه و اعتبار آن

 . برخوردارندای  همای درونتاریخ جهانگشا از چنین 

تشریفات  .تشریفات خارجی یا دیپلماتیک( 1تشریفات داخلی؛ ( 4: توان به دو دسته تقسیم کرد می تشریفات سیاسی را      

دیپلماتیک به دلیل برقراری ارتباط سیاسی با سایر ملل و تأثیر آن بر معادالت سیاسی داخلی و تعامالت اقتصادی و حتی فرهنگی از 

 .برخوردار استای  هاهمیّت ویژ

 روش پژوهش. 9

اطالعات ارائه شده . تحلیلی و واحد آن، مباحث مرتبط با تشریفات سیاسی در تاریخ بیهقی است -روش این پژوهش، توصیفی      

توأم با تأمّل در عبارات و اتفاقات مذکور در تاریخ بیهقی است که پس از استخراج تشریفات ۀ در این پژوهش، بر اساس مطالع

به دلیل این که . گرفته است تری داشته، اساس توصیف و تحلیل قرارکه اهمیت بیشتر و کاربرد گسترده دیسیاسی متعدد، موار

تشریفات، بسیار اندک بوده و در تاریخ بیهقی نیز پژوهشی در این باره انجام نگرفته، ة ها و مقاالت نگاشته شده در بارکتاب

ذیل مورد استفاده قرار ۀ در استناد به تاریخ بیهقی، نسخ. نگارندگان استهای  باطها و استنارائه شده، مبتنی بر دریافتهای  تحلیل

 :گرفته
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 .مهتاب: سیزدهم، تهران. ج، چ 9، تاریخ بیهقی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، (4955)بیهقی، ابوالفضل محمّد بن حسین -

 تشریفات سیاسی در تاریخ بیهقی .1

همراه، مجالس معارفه و  هیئت سلطان وۀ بیهقی فراوان است، مثالً مراسم استقبال و بدرقکاربرد تشریفات سیاسی در تاریخ      

هر کدام، مستلزم تشریفات سیاسی خاصی ... انتصاب وزرا و کارگزاران، مراسم اهدای خلعت و هدایا، مراسم ورود رسول خلیفه و

کس »ۀ شدند که بیهقی و یا حاضران در مجلس مکرراً جمل می گاهی این مجالس آن قدر با شکوه و پر زرق و برق برگزار. بودند
 و نظایر آن را برای اظهار شگفتی بر زبان( 619، 113، 213، 96، 6صص : 2و 4، ج4955تاریخ بیهقی،)«مانند آن یاد نداشت

 . آوردند می

همسایه و های  خر فروشی بر دولتی پیشین، فها هی اظهار شکوه و عظمت، نمایش برتری خود بر سلسلها هغزنویان یکی از را      

صرف نظر از آثار سوء سیاسی، . دانستند می تظاهر به قدرت و ثروت را در برگزاری همین مجالس و محافل توأم با تشریفاتِ گزاف

ا ها بآنۀ ساخت، چون سرمای می اجتماعی و فرهنگیِ این گونه تشریفات که اسباب زوال مشروعیت مذهبی و سیاسی شان را فراهم

شد، پیامدهای ویرانگر فقر اقتصادی و رواج فساد اداری و دیوان ساالری را نیز با  می سنگین و از جیب رعیت تأمینهای  وضع مالیات

رسد یکی از عوامل روان شناختی تشریفات و تجمالت گزاف غزنویان که در تاریخ سیاسی کشورمان  می به نظر. خود به همراه داشت

 .تاریخی، و ارضای کمبودهای شخصیّتی و نژادی شان بودة تمایالت سرکوب شد کم نظیر است، فرافکنی

 .توان در دو نوع داخلی و خارجی یا دیپلماتیک مورد بررسی قرار داد می به هر حال، تشریفات سیاسی در تاریخ بیهقی را 

 تشریفات سیاسی داخلی. 1-4

در ادامه، سه نوع از . ها و مناسبات داخلی و ملّی استبه سیاست رفتارهای مربوطۀ مراد از تشریفات سیاسی داخلی، کلی    

مراسم عزل و نصب مقامات؛   ( 1 استقبال از سلطان؛( 4: گیرد می تشریفات سیاسی داخلی در تاریخ بیهقی مورد بررسی قرار

 .بار دادن( 9

  استقبال از سلطان. 1-4-4

این گونه مراسم معموالً . تشریفات سیاسی مهم و چشمگیر در تاریخ بیهقی استهمراه او، از جمله  هیئت استقبال از سلطان و     

از موارد، استقبال از سالطین و سایر ای  هدر پار. شد می به هنگام بازدیدها، سفرهای سیاحتی یا جنگی سالطین و نظایر آن برگزار

هری، حاکمان و والیان را از ورودشان با خبر کرده، مقامات، ماهیّت تکلیفی و جبری داشت و سالطین، خود قبل از ورود به هر ش

(. 636و 91صص: 9و4تاریخ بیهقی، ج )کردند می زمان ورود، دستور استقبال و آماده سازی شرایط میزبانی درخور سلطان را صادر

شروعیت بخشیدن ترین آن ماهیم نمادین مختلفی داشت که عمدهسیاست داخلی و هم خارجی، مفة استقبال از شاهان هم در حوز

ة هایی نظیر دورر تاریخ پیش از غزنوی به استقبالبه سلطنت و تبلی  شکوه و جالل و قدرت و هیبت غزنویان بود، در حالی که ما د

 .کنیم نمی غزنویان برخورد

 .و رعایا تجمع بزرگان( 2آذین بستن شهر؛  ( 4: مراسم استقبال از سالطین دارای دو مرحله و برنامه بود، مانند      

 آذین بستن شهر( 4

هنگام ورود سلطان به شهر و یا عبور از . سیاسی در تاریخ بیهقی استة آذین بستن به میمنت ورود سلطان، از تشریفات خیره کنند

هان و پس از گسیل کردن رسول، امیر از سپا»: داشتند می بستند و بدین ترتیب، ورودش را گرامی می آن، مسیر او را خوازه و قبّه
چون به شهر ری رسید، مردمان آنجا خبر . حرکت کرد با نشاط و نصرت، پنج روز باقی مانده بود از جمادی األخری بر طرف ری

 (.41ص: 4تاریخ بیهقی،ج)«یافته بودند و تکلفی کرده و شهر را آذین بسته بودند، آذینی از حد و اندازه گذشته

مثال داد کوتوال را تا نیک »به شجکاو، با تزیین شهر و تکلّف مردم مواجه شد و  مسعود در مسیر سفر خود به غزنین، با رسیدن
خوازه  .(113ص: 2تاریخ بیهقی،ج)«تمام گمارد از پس خلقانی تا کوشک که خوازه بر خوازه بود تا خللی نیفتدة اندیشه دارد و پیاد

که به جهت عروسی و ای  هشود و نیز قبّ می صرت نامیدهچوب بندی و تزیین در گذرها برای جشن که امروزه طاق ن»عبارت بود از
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همراه او به غزنین، مردم به استقبال  هیئت هم چنین با رسیدن سلطان و(. 211: 4961انوری،)«آیین بندی از گل و ریاحین سازند

 (.همان)«گفتند بر آن جمله یاد ندارند می ی باتکلف زده بودند که پیرانها هبر خلقانی، چندان قبّ»آمدند و 

 تجمع بزرگان و رعایا( 1

. اجتماع بزرگان و رعایا هنگام ورود سلطان به شهر و یا عبور از آن، یکی دیگر از تشریفات مهم سیاسی در تاریخ بیهقی است     

شمت در اذهان دولتی و سیاسی بوده که عموماً با دستور سلطان و با هدف ایجاد حای  همسئلاستقبال از پادشاه توسط مردم و اعیان، 

به همین دلیل گاهی با نامه نگاری، مسؤوالن و اعیانِ . گرفت می رعایا و والیات اطراف، نمایش اتحاد داخلی و قدرت سیاسی صورت

امیر شهاب الدوله »: نمودند می شهر مقصد، آنان را از حرکت سلطان مطلع کرده و موظف به برپایی مراسم باشکوه برای استقبال
فرمود سوی سپاه ساالر خراسان، غازی حاجب و سوی قضاه و اعیان و رئیس و عمال که  ها هچون از دامغان برفت، نام رضی اهلل عنه

باید که به خدمت آید با لشکرها، چه آن که با وی بودند و چه آن که ... وی آمد و چنان باید که کارها ساخته باشند و حاجب غازی
 (.91ص: 4تاریخ بیهقی،ج)«با سالح تمامبه نوی فراز آورده است، همه آراسته 

گرفت؛ به عنوان مثال، پس از  می اما در برخی مواقع، استقبال از سلطان یا پادشاه، خودجوش و با اهداف سیاسی خاصی صورت      

گان بدون مطلع شدن مسعود از مرگ پدر و حرکت به سوی غزنین به قصد باز پس گیری تاج و تخت پادشاهی از برادر، مردم و بزر

و ابراز ارادت و ( مسعود)توان با هدف جلب نظر و رضایت سلطان احتمالی آینده می دستور قبلی از او استقبال کردند که این امر را

  :چنان که با رسیدن مسعود به ری عالقه به او دانست؛
عام بیرون آمدند و بسیار خدمت بر کران شهر که خیمه زده بودند، فرود آمد و گفت رفتنی است و مردم ری خاص و »     

 (.43-41صص: 4تاریخ بیهقی،ج)«کردند

تاریخ )«کردند می در شهر بس کس نمانده بود که به خدمت استقبال یا نظاره آمده بودند و دعا»: با رسیدن مسعود به نیشابور نیز 

: اه با لشکری مجهز و آراسته به استقبال آمد، اما در روستای بیهق، سپاهساالر غازی با دستور قبلی سلطان و همر(94ص: 4بیهقی،ج

ۀ توصی رسد می به نظر(. همان)«غازی سپاهساالر خراسان به خدمت استقبال رفت با بسیار لشکر و زینتی و اهبتی تمام بساخت»

در این جا او . نظامی و اقتصادی خود بوده استۀ مسعود به استقبال سپاهساالر برای قدرتمند نشان دادن و به رخ کشیدن پشتوان

 .هنوز به سلطنت نرسیده بود و بدین وسیله درصدد تسخیر افکار عمومی و جلب توجه بزرگان کشور و والیات اطراف بود
ها نیز به سبب شرمندگی حاصل از آن و شاید هم کاهش شکوه پادشاهی، سلطان و لشکریان تمایلی به پس از شکست در جنگ     

کردند و حضور مردم و اعیان،  نمی گان و اعیان نداشتند، به همین دلیل دستوری برای این کار صادراستقبال مردم و پیش آمدن بزر

 مردم غزنین به استقبال»: خودجوش و قدردانی داشت؛ چنان که پس از شکست دندانقان و بازگشت مسعود به غزنینۀ جنب
: 9تاریخ بیهقی،ج)«دشاهان و لشکر به غزنین برین جمله نبودآمدند و امیر رضی اهلل عنه چون خجلی که به هیچ روزگار آمدن پا می

 (.362ص

توجه به این نکته ضروری است که مردم در مراسم استقبال از سلطان، نقش ناظر و تماشاگر داشتند، اما بزرگان و اعیان شهر برای 

ون بشنود که موکب سلطان از پروان روی به چ»امیر یوسف . اظهار ارادت و احترام به سلطان، موظف بودند تا چند منزل پیش بروند
: 2تاریخ بیهقی،ج)«غزنین دارد، با پسرش سلیمان و این طغرل کافر نعمت و غالمی پنجاه به خدمت استقبال آمدند سخت مخفّ

 (.111ص

کرده، چنان که بیهقی  می رفته، تعیین می گویا مقام و جایگاه هر فرد، تعداد منزل هایی را که برای استقبال سلطان باید به پیش   

دیگر روز از بلق برداشت و بکشید و به شجکاو سرهنگ بوعلی کوتوال و بوالقاسم علی »: گوید می قبل از رسیدن مسعود به غزنین
نوکی صاحب برید پیش آمدند که این دو تن را به همه روزگارها فرمان پیش آمدن تا اینجا بودی و امیر ایشان را بنواخت بر حد هر 

و در آن سه روز که »: گوید می هانسی به غزنین، بیهقیۀ پس از بازگشت مسعود از فتح قلع(. 113ص: 2تاریخ بیهقی،ج)«یکی
: 2تاریخ بیهقی،ج)«بارید و امیر سعید و کوتوال و رئیس و دیگران تا به دو منزل استقبال کردند می نزدیک شهر آمدیم پیوسته برف

 (.636ص
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ترین شرایط نیز موظف به پیش آمدن و استقبال از سلطان بودند، مگر در حالت ضعف و ی در سختبزرگان و اعیان کشور حت   

و چون خصمان به اطراف بیابان افتادند و کار علف یافتن آنجا به جایگاهی صعب کشید و از »: آمد می بیماری که عذر موجه به شمار
ازگشت هم از راه باورد و سوی نیشابور کشید و قضاه و علما و فقها و پسران لشکریان بانگ و نفیر برآمد، امیر رضی اهلل عنه از نسا ب

تاریخ )«استوا که خوجان گویندۀ قاضی صاعد به جز قاضی صاعد که نتوانست آمد به سبب ضعف، به استقبال آمدند تا قصب

 (.395ص: 9بیهقی،ج

 مراسم عزل و نصب مقامات. 1-4-1

افتادگی ( 4: شدند می شان عزلز منصبصاحبان مناصب در سه صورت ا. تاریخ بیهقی وجود ندارد مندانه درعزل محترمانه و عزت     

 .خشم سلطان( 9فوت؛  ( 2پیری؛  / 

، 269صص: 2و4تاریخ بیهقی،ج)«گرفت می فرو»کرد یا به تعبیر بیهقی  می اگر سلطان از روی خشم، صاحب منصبی را عزل      

 کردند و به زندان شان می قبا، کاله و موزه را که بسته به مناصب، متفاوت بودند، از آنان جدا، به سبب معزول کردن، (163، 936

به عبارت روشن تر، . کردند می عالوه بر این، اموال آنان را مصادره و غالمان و خدمتکاران شان را نیز دستگیر و بازداشت. انداختند می

به عنوان نمونه، در . ه برابر با محرومیّت از حیات طبیعی و حقوق شهروندی بودعزل یک مقام از منصب نه برابر با مرگ سیاسی ک

 :ماجرای فروگرفتن اریارق، از حالت مستی او استفاده کردند و با دعوت به طارم

رهنگان در پنجاه سرهنگ سرایی از مبارزان و سرغوغا آن مغافضه در رسیدند و بگتگین در آمد و اریارق را در کنار گرفت و س»       
غالمان دیگر درآمدند، موزه از پایش جدا کردند و در هر ... آمدند از چپ و راست، او را بگرفتند چنان که البته هیچ نتوانست جنبید

موزه دو کتاره داشت و محتاج بیامد، بندی آوردند سخت قوی و بر پای او نهادند و قباش باز کردند، زهر یافتند در بر قبا و تعویذها، 
پیادگان دیگر دویدند و اسب و ساز و غالمانش را . پنجاه کس او را گرد بگرفتندای  هه از وی جدا کردند و بیرون گرفتند و پیادهم

 (. 261-263صص: 4تاریخ بیهقی،ج)«بگرفتند

زوالن نیز از اریارق سرنوشت سایر مع. قهندز منتقل کرده و پس از مدتی به قتلش رساندندۀ بعد از دستگیری، اریارق را به قلع      

ی نزدیک به تاریخ بیهقی تقریباً تا به امروز هم ادامه ها هعزل مقامات به شیو. بهتر نبود و آنان نهایتاً محکوم به مرگ خاموش بودند

مسؤولین کشور ما خوش »انتقادی شده که ۀ ناپسند در عزل، موجب شکل گیری این جملهای  دارد تا جایی که اعمال روش
 .«بد بدرقه اند استقبالِ
آنان پس از انتخاب فرد و احضار او به درگاه و استقبال از . غزنویان در انتصاب اشخاص به مقامات جدید، خوش استقبال بودند      

 :بردند که عبارتند از می او، تشریفات فراوانی به کار

اعطای القاب و عناوین ( 1خدمت سلطان رسیدن؛  خلعت پوشیدن و به( 9خلعت دادن؛ ( 2نوشتن مواضعه و سوگندنامه؛  ( 4      
تبریک با الفاظ عالی ( 6؛ (در برخی موارد)اهدای انگشتری مملکت از جانب سلطان( 6هدیه و پیشکش به سلطان؛ ( 3شایسته؛ 
 .همراه فرد هیئت سان دیدن سلطان از سپاه و( 41آمدن اولیا و حشم به تهنیت؛ ( 3اسب خواستن؛  ( 5سلطان؛  

 از آن ها اجراای  هالزم به ذکر است که اجرای تشریفات فوق به منصب و مقام افراد بستگی داشت و بسته به مقام، همه یا پار      

 :بزرگ در این باره با او سخن گفتۀ شد؛ مثالً با انتصاب احمد ینالتگین به ساالری هندوستان، او را به درگاه فراخواندند و خواج می
نبه دوم شعبان این سال امیر فرمود تا احمد ینالتگین را به جامه خانه بردند و خلعت پوشانیدند، خلعتی سخت و روز یکش»       

فاخر و پیش آمد، کمر هزارگانی بسته و با کاله دو شاخ و ساختش هم هزارگانی بود و رسم خدمت به جای آورد و بازگشت؛ با 
بزرگ و خواجه بونصر صاحب ۀ و دیگر روز به درگاه آمد و امیر با خواج. دندکرامتی نیکو به خانه رفت و سخت به سزا حقش گزار

دیوان رسالت خالی کرد و احمد را بخواندند و مثال ها از لفظ عالی بشنود و از آنجا به طارم آمدند و این سه تن خالی بنشستند و 
ند و نسخت سوگندنامه پیش آوردند و وی سوگند بخورد منشور و مواضعه جواب ها نبشته و هر دو به توقیع مؤکّد شده با احمد ببرد

 (.145ص: 2تاریخ بیهقی،ج)«چنان که رسم است و خط خویش بر آن نبشت و بر امیر عرضه کردند و به دوات دار سپردند
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آراسته با و موکبی سخت نیکو با بسیار مردم »: پس از آماده شدن احمد، لشکر و غالمان مالزم او، سلطان از لشکریان سان دید 
سالح تمام بگذشت از سرهنگان و دیلمان و دیگر اصناف که با وی نامزد بودند و بر اثر ایشان صد و سی غالم سلطانی بیشتر خط بر 
آورده که امیر آزاد کرده بود و بدو سپرده بگذشتند با سه سرهنگ سرایی و سه عالمت شیر و طرادها به رسم غالمان سرایی و بر اثر 

و اسب ساالر هندوستان ... و هفتاد و پنج غالم و بسیار جنیبت و جمازه -دیبای سرخ و منجوق-و عالمت احمدایشان کوس 
 (.121ص: 2تاریخ بیهقی،ج)«بخواستند و برنشست و برفت

. ه شدبعد از مرگ خواجه احمد حسن، احمد عبدالصمد برای تصدی پست وزارت انتخاب و از هندوستان به دربار غزنه فراخواند      

وزارت قبول کرد و پیش امیر آوردند و دل گرمی و نواخت از مجلس عالی و لفظ مبارک بیافت و بازگشت بدان » پس از اصرار فراوان،
پس از نوشتن  .(341ص: 2تاریخ بیهقی،ج)«که مواضعه نبیسد به رسم و درو شرایط شغل درخواهد و اسبش هم به کنیت خواستند

 او، های  شرایط و درخواست مواضعه و موافقت سلطان با

خلعتی سخت فاخر راست کردند و روز دوشنبه، ششم جمادی األخری خلعت پوشانیدند، کمرهزارگانی بود در آن و حاجب »
خواجه بر پای . امیر گفت مبارک باد خلعت بر ما و بر خواجه و بر لشکر و بر رعیت. بلگاتگین بازوی وی گرفت و نزدیک تخت بنشاند

امیر یک انگشتری پیروزه، نام امیر نبشته بر آنجا به دست . مت کرد و عقدی گوهر پنج هزار دینار پیش امیر بنهادخاست و خد
(. همان)«و خواجه زمین بوسه داد و بازگشت...ماستۀ خواجه داد و گفت این انگشتری مملکت است، به خواجه دادیم و وی خلیف

 (.344ص: 2تاریخ بیهقی،ج)«رفتند و بسیار نثار کردنداولیا و حشم اعیان حضرت به تهنیت ۀ هم»سپس 
امیر خادمی را ». مناسب، دل سلطان بر بوسهل حمدوی قرار گرفتۀ برای انتخاب کدخدای ری، پس از مطرح کردن چند گزین     

تاریخ )«یش رفت و بنشستبر حکم فرمان بخواندند و بیامد و پ. داشت آواز داد و فرمود که بوسهل حمدوی را بخوان می که پرده نگاه

مواضعه نبشت در هر بابی با شرایط تمام، چنان که او دانستی »پس از طرح پیشنهاد و پاسخ مثبت بوسهل، (. 646ص: 2بیهقی،ج
امیر فرمود وی را خلعتی راست کردند؛ چنان که وزیران را کنند که اندر آن خلعت کمر و مهد بود و ده »و سپس. (همان)«نبشت

روز سه شنبه شش روز از »و  (.همان)«فرمود« الشیخ العمید»وی ۀ ار و صد هزار درم و صد پاره جامه و مخاطبغالم ترک سو
جمادی األخری گذشته، پس از بار، بوسهل حمدوی خلعت بپوشید و پیش آمد و زمین بوسه داد و عقدی گوهر پیش امیر نهاد و 

طان بر وی نبشته به بوسهل داد و گفت این انگشتری مملکت عراق است و بنشاندندش، امیر گفت مبارک باد و انگشتری ای نام سل
بزرگان نزدیک وی رفتند و  سه داد و بازگشت سوی خانه و همهزمین بو[بوسهل...]به دست تو دادیم و خلیفت مایی در آن دیار

 (. 643ص: 2تاریخ بیهقی،ج)«سخت نیکو حق گزاردند

شد؛ مثالً سلطان مسعود پس از انتصاب حسن سلیمان به  می ت با جزئیات کمتری اجرامناصب پایین تر، این تشریفا در معارفه

ما فردا بخواهیم رفت و این والیت به شحنگی به تو سپردیم و سخن اعیان را بشنودی، هشیار و »: شحنگی ری، او را بخواند و گفت
نشستن داشت درین مجلس و زمین بوسه داد و پس  ۀحسن سلیمان برپای خاست و درج...بیدار باش تا خللی نیفتد به غیبت ما
امیر فرمود تا وی را به جامه خانه بردند و خلعت »پس از آن، (. 21ص: 4تاریخ بیهقی،ج)«...بایستاد و گفت بنده و فرمان بردارم
پیش امیر آمد با . نقبای خاص دیبای رومی و کمر زر پانصد مثقال و دیگر چیزها فراخور ای: گرانمایه به شحنگی ری بپوشانیدند

پس طاهر مثال داد حسن سلیمان را تا با خلعت سوی شهر رفت با بسیار لشکر و ... خلعت و خدمت کرد و از لفظ عالی ثنا شنید
اعیان با وی و شهر را آذین بسته بودند؛ بسیار نثار کردند و وی را در سرایی که ساخته بودند سخت نیکو فرود آوردند و مردمان، 

 (.24-21صص: 4تاریخ بیهقی،ج)«گزاردند نیکو حق

نیز ( 314ص: 9تاریخ بیهقی،ج)و بوالحسن عبدالجلیل، والی نیشابور( 143ص: 2تاریخ بیهقی،ج)در انتصاب تاش به ساالری عراق     

 .شود می بخشی از تشریفات مذکور دیده

 بار دادن. 1-4-9
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بار در اصل به معنی اجازه است ». یدارترین تشریفات سیاسی دربارهای ایران بودیافتن، یکی از دیرینه ترین و پا/ بار یا بار دادن      

بار : شده می بار شاهی به دو دسته تقسیم(. 932: 4966خالقی مطلق،)«و آن، آیین به تخت نشستن پادشاه و پذیرش اشخاص است
  .خاص و بار عام

در تاریخ بیهقی به . مردمۀ عامة ویژ بار عامن کشور بود و مخصوص به حضور پذیرفتن رجال و سیاست مدارا بارِ خاص،      

بیهقی در تاریخش از . یاد شده است« بار عام»و « بار»نشده و از مجالس دیدار با سلطان با نام هایای  هصراحت به بار خاص اشار

صی همراه بوده و مراد همان بار شود که با تشریفات خا می گوید و از توصیفات او چنین فهمیده می به کرّات سخن« بار»مجالس 

 . خاص است

گرفت ( 2استقبال از بزرگان توسط حاجبان دربار؛  ( 4: عمده ترین آیین و اصول تشریفات به هنگام بار خاص عبارت بودند از      
یستادن یا نشستن ا( 3بوسه زدن بر دست سلطان؛ (1زمین بوسه زدن در مقابل سلطان؛  ( 9بازوی بزرگان به نشان ادب و احترام؛ 

غالباً دانشمندان به نماد هدایت در )نشستن در سمت چپ یا راست سلطان به تناسب مراتب دیوانی( 6بر حسب درجات درباری؛ 
حضور شعرا و مطربان و ( 5تقدیم هدایا به سلطان؛ ( 6؛  (نشستند می سمت راست و لشکریان به نشان حمایت در سمت چپ سلطان

 . مسخرگان
شد، لیکن با  می اش مربوطبرگزاریهای  آمد؟ به مناسبت می که چه مواردی از تشریفات فوق در بارهای خاص به اجرا در این      

سخن ( دیپلماتیک)شد که از آن در قسمت تشریفات خارجی می شکوه ترین بارها به یمن ورودِ رسول خلیفه و در حضور او برگزار

 . ها نمایش شکوه و عظمت دربار، هیبت سلطان و مشروعیت سیاسی بودآن هد شد؛ اما هدف اصلی از اجرایگفته خوا

تاج که در میان باغ است، بر تخت نشست و بار داد، باردادنی سخت ۀ دیگر روز در صف»مسعود زمانی که به نیشابور رسید،      
بی شمار تا در باغ و بر صحرا بسیار سوار ایستاده و بشکوه و بسیار غالم ایستاده از کران صفه تا دور جای و سیاه داران و مرتبه داران 

اه و فقها و علما در آمدند و غازی سپاه ساالر را فرمود تا بنشاندند و قض. اولیا و حشم بیامدند به رسم خدمت و بنشستند و بایستادند
بار در نیشابور به هنگام بازگشت  (.92ص: 4تاریخ بیهقی،ج)«ها گفتند در تهنیت و تعزیت و امیر رضی اهلل عنه را بستودندفصل

ها گفتند در فصل» مسعود از اصفهان برگزار شده و این زمانی است که هنوز مسعود رسماً بر تخت ننشسته، اما چنان که از عبارت
از این . تندآید، بزرگان نیشابور پیشاپیش سلطنت مسعود را نیز تهنیت گف می بر، «تهنیت و تعزیت و امیر رضی اهلل عنه را بستودند

کند، مراد بار خاص است که از بزرگان کشور و درباریان تشکیل شده و بر شکوه  می رو، همان طور که بیهقی بار یاد شده را توصیف

 .و عظمت آن تأکید گردیده

عدنانی گذشته؛ و علی  بار داد اندر آن بناهای از باغ» آنگاه که حاجب علی قریب به درگاه آمد، سلطان دیگر روز به یمن ورود او      
و سلطان بر تخت بود اندر . و اعیان از این در سرای این باغ در رفتند و خوارزمشاه و قوم دیگر از آن در که بر جانب شارستان است

اند و بهاری؛ و آلتونتاش را بنشاند بر دست راست تخت و امیر عضدالدوله، یوسف، عمّ را برابر نشۀ آن رواق که پیوسته است بدان خان
و حاجب بزرگ علی قریب پیش آمد و سه جای زمین بوسه داد و سلطان دست بر آورد . اعیان و محتشمان دولت نشسته و ایستاده

و وی عقدی گوهر قیمتی پیش سلطان نهاد و هزار دینار سیاه داری داشت از . و او را پیش تخت خواند و دست، او را داد تا ببوسید
منگیتراگ حاجب بازوی وی بگرفت و برابر خوارزمشاه آلتونتاش . رت کرد سلطان او را سوی دست چپپس اشا. جهت وی نثار کرد

بیهقی در توصیف مذکور به بسیاری  (.16-16صص: 4تاریخ بیهقی،ج)«حاجب بزرگ زمین بوسه داد و بنشست و باز زمین بوسه داد

 .تشریفات اشاره کرده استهای  از آیین

 :کند می خت سلطنت در کوشک نو، بار عام باشکوهی داد و بیهقی آن را چنین توصیفمسعود در روز نشستن بر ت

و مردم شهر آمدن گرفت . دولت نشسته بود بر تخت پدر و جد، رحمه اهلل علیهماۀ دیگر روز بار داد و در صف[سلطان مسعود]و»      
که به حقیقت بر تخت ملک این روز نشسته بود سلطان  فوج فوج و نثارهای به افراط کردند اولیا و حشم و لشکریان و شهریان،

 (.113ص: 2تاریخ بیهقی،ج)«...و شاعران شعرهای بسیار خواندند، چنان که در دواوین پیداست. بزرگ
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که  ماه ربیع األول امیر مسعود بار دادة و روز پنج شنبه غرّ»: بازیافتن سالمتی خود، بار عامی ترتیب دادۀ هم چنین مسعود به شکران
و حشم و اولیا و رعایای بست پیش آمدند و نثارها کردند و رعایا او را دعای فراوان گفتند و بسیار . سخت تندرست شده بود، بار عام

: 2تاریخ بیهقی،ج)«قربانی آوردند به درگاه و قربان کردند و نان به درویشان دادند، و شادی ای بود که مانند آن کس یاد نداشت
 (.693ص

 (دیپلماتیک)ریفات سیاسی خارجیتش. 1-1

آداب و رفتارهای سیاسی مرتبط با مقامات سیاسی خارجی، نظیر استقبال، بدرقه و پذیرایی، تشریفات خارجی یا ۀ به مجموع     

ها در مناسبات سیاسی و حتی اقتصادی در سطح تعامالت سیاسی و جایگاه دولتة این تشریفات تعیین کنند. گویند می دیپلماتیک

 . بین المللی است

در تاریخ بیهقی از روابط اقتصادی غزنویان، مثل بازرگانی و صادرات . با سایر کشورها نداشتندای  هغزنویان ارتباط چندان گسترد      

: توان در چند مقوله خالصه کرد می ارتباطات خارجی غزنویان را. و واردات با مردم دیگر، سخنان در خور توجهی گفته نشده است

غربی، یعنی خالفت ۀ ارتباط مصلحت اندیشانه با همسای( 2شمال شرقی، یعنی ترکستان؛ ۀ دوستانه و محتاطانه با همسایۀ رابط( 4

 . نظامی به هندوستانۀ حمل( 9بغداد و تبعیت مذهبی از خلفا به منظور کسب مشروعیت مذهبی و سیاسی؛ 

ته و خلفای بغداد از بیشترین احترام در نزد غزنویان برخوردار بودند و اکثر غزنویان با خلفای بغداد بیشترین ارتباط را داش     

تشریفات دیپلماتیک مذکور در تاریخ بیهقی، به شرح ارتباطات آنان با یکدیگر به خصوص به تشریفات ورود رسول خلیفه اختصاص 

استقبال اعیان، بزرگان و رعایا از ( 4: ها عبارتند ازتشریفات خاصی بود که مهم ترین آنورود رسول خلیفه به دربار همراه با . دارد

یی از مهم ها هدر ادامه نمون. خلعت و هدیه دادن به رسول( 1دریافت منشور، نامه و خلعت خلیفه؛ ( 9بار دیپلماتیک؛ ( 2رسول؛ 

 .دگیر می ترین سفرهای رسول خلیفه به دربار غزنویان از منظر تشریفات دیپلماتیک مورد بررسی قرار

 استقبال اعیان، بزرگان و رعایا از رسول خلیفه( 4

بعد از مرگ سلطان محمود، رسولِ القادر باهلل با تشریف و خلعت به نیشابور، نزد مسعود آمد تا او را به عنوان جانشین پدر و       

لت غزنوی به خلیفه، محبوبیت داخلی، احترام دوۀ تواند نشان می استقبال اعیان و بزرگان از رسول،. سلطان جدید به رسمیت بشناسد

بزرگ و تکلّف بی انداز؛ ۀ لشکر بر نشستند و پیش شدند با کوکبۀ هم»: هم بستگی و هم نظری سیاستمداران دربار مسعود باشد
 (96ص: 4جتاریخ بیهقی، )«دیگر اعیان درگاه، خداوندان قلمۀ دیگر قضاه و سادات و علما و فقها و کوکبۀ سپاه ساالر در پیش، کوکب

تواند نماد تأیید سلطنت مسعود و حکومت غزنوی  می استقبال رعایا و آذین بندی شهر و بازار، عالوه بر خوشامدگویی به رسول، و

توان به نمایش قدرت سیاسی مسعود و وحدت ملّی تعبیر  می در مجموع، برگزاری آیین تشریفات برای ورود رسول خلیفه را. باشد

 .کرد
تعزیت و تهنیت خلیفه را به ۀ رگذشت خلیفه، القادرُ باهلل، جانشین او، القائم بأمراهلل رسولی به دربار غزنه فرستاد تا نامپس از د      

این سال، نامه رسید ۀ ذی الحجّۀ و روز آدینه نیم»: اعیان و بزرگان به استقبال او آمدندۀ در مسیر عبور رسول، هم. مسعود برساند
شبورقان رسید و از ری تا آنجا والت و عمّال و گماشتگان سلطان، سخت نیکو تعهد کردند و رسم استقبال را  که سلیمانیِ رسول، به

اهمیّت برگزاری تشریفات استقبال از رسول به حدی بود که سلطان شخصاً برای  .(195ص: 2تاریخ بیهقی، ج)«به جا آوردند

 : ریزی کردآن دستور داد و برنامهۀ برگزاری شایست

بزرگ از اشرافِ علویان و قضاه ای  هآید، بساز تا با کوکب می رسولی: امیر، خواجه علی میکائیل را رحمه اهلل علیه، بخواند و گفت»      
 .(همان)«و علما و فقها به استقبال روی از پیش تر؛ و اعیان درگاه و مرتبه داران بر اثر تو آیند و رسول را به سزا در شهر آورده آید

 دیپلماتیک بار( 1

برگزاری با شکوه بار دیپلماتیک، نماد قدرت . است بار دیپلماتیکیکی دیگر از تشریفات سیاسی مهم در تاریخ بیهقی       

ۀ توان آن را نمایش تمام قوای دولت غزنوی در مقابل رسولِ خلیف می سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی دولت و وحدت ملّی بود و

 : شد می معموالً سه روز بعد از اقامت رسول در دربار برگزاربغداد به شمار آورد که 
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سرهنگان را تا به دو صف بایستند با ۀ لشکریان بایستاد و مثال داد جملۀ با جمل. روز دیگر سپاه ساالر غازی به درگاه آمد»      
تاج تا ۀ و درون باغ از پیش صف. سیدهها با ایشان، شارهای آن دو صف از در باغ شادیاخ به دور جای رخویش و عالمتهای  خیل

 و رسول و اعیان را در میان دو صف لشکر.... درگاه، غالمان دو روی بایستادند با سالح تمام و قباهای گوناگون و مرتبه داران با ایشان
و بار داده بود و اولیا و  کردند تا آن گاه که به تخت رسید و امیر بر تخت نشسته بود می گذرانیدند و از دو جهت، سرهنگان نثار می

پیش آمد و دست بوس کرد و . و رسول را به جایگاه نیکو فرود آوردند و پیش بردند، سخت به رسم. حشم نشسته بودند و ایستاده
 (.93-95صص: 4تاریخ بیهقی،ج)«پیش تخت بنشاندندش

به درگاه آمد، بار با شکوهی برگزار کردند و مالقات تعزیت و تهنیت خلیفه ۀ چنین هنگامی که سلیمانیِ رسول، همراه با نامهم      

 : رسول با سلطان را در فضایی شاهانه ترتیب دادند

چهار هزار غالم سرایی در دو طرف سرای امارت به چند رسته بایستادند؛ دو هزار با کاله دو شاخ و کمرهای گران ده معالیق »      
رسول دار ... ر با کاله چهار پر بودند و کیش و شمشیر و شغا و نیم لنگ بر میان بستهبودند و با هر غالمی، عمودی سیمین و دو هزا

برفت با جنیبتان و قومی انبوه و رسول را برنشاندند و آوردند و آواز بوق و دهل و کاسه پیل بخاست، گفتی روز قیامت است و رسول 
ش ندیده بود و مدهوش و متحیر گشت و در کوشک شد و امیر عظیم و چیزی دید که در عمر خویهای  را بگذرانیدند برین تکلّف

 (.111ص: 2تاریخ بیهقی،ج)«رضی اهلل عنه، بر تخت بود پیش صفه، سالم کرد رسول خلیفه و با سیاه بود

 خلعت و هدیه دادن به رسول( 9

انه باز بردند و نماز دیگر آن روز صلتی رسول را خلعتی سخت فاخر پوشانیدند و با کرامت بسیار به خ» در پایان بار دیپلماتیک      
مرتفع و از عود و مشک و کافور چند ة نابریدۀ دویست هزار درم و اسبی با ستام زر و پنجاه جام: از آن وی رسول دار ببرد

 خواجه احمد حسن،. خلعت دادن به رسول، بستگی به اهمیت مأموریت و پیغام او داشت (.11-93صص: 4تاریخ بیهقی،ج)«خریطه

این سلیمانی به رسولی و شغلی بزرگ آمده است، خلعتی به »: گوید می در مشورت با سلطان در مورد خلعت رسول خلیفه، چنین
: 2تاریخ بیهقی،ج)«ایم بیارد، آن چه رأی عالی بیند، بدهدگاه چون باز آید و آن چه خواسته آن. سزا باید او را و صد هزار درم صلت

 :تعزیت و تهنیت به غزنین آمد بود، بدین شرح بودۀ ول، که برای رساندن نامخلعت سلیمانیِ رس (.113ص

ساخت زر، پانصد مثقال و : و روز سه شنبه، بیستم محرم رسول را بیاوردند و خلعتی دادند سخت فاخر، چنان که فقها را دهند»    
ۀ زد او بردند و صد هزار درم صلت مر رسول را و بیست جاماستری و دو اسب و بازگردانیدند و بر اثر او آن چه به نام خلیفه بود به ن

: 2تاریخ بیهقی،ج)«بزرگ از جهت خود، رسول را استری فرستاد بِجُل و برقع و پانصد دینار و ده پاره جامهۀ و خواج. قیمتی
 (.116ص

 گیرینتیجه. 0

منافع ملّی است و افراط و ة ن سیاست و تأمین کنندتشریفات به ویژه نوع دیپلماتیک آن در تعامالت و مناسبات سیاسی از ارکا( 4

 . تفریط در آن، پیامدهای چالش برانگیز در سطح ملّی و بین المللی را به همراه دارد

 .بودند( دیپلماتیک)غزنویان به شدّت مقیّد به برگزاری تشریفات داخلی و خارجی ( 1

 .فقر اقتصادی و رواج فساد اداری و دیوانی را در پی داشتسنگین، های  تشریفات از طریق وضع مالیاتۀ تأمین هزین( 9

-مهم. با سایر کشورها نداشتندای  هغزنویان در تشریفات دیپلماتیک بسیار ضعیف بوده و روابط سیاسی و اقتصادی چندان گسترد( 1

ذهبی و سیاسی بود و به همین اندیشانه با خلفای بغداد به منظور کسب مشروعیت مبط دیپلماتیک آنان، ارتباط مصلحتترین روا

 .کردند می نظیر برگزارت دیپلماتیک با شکوه و بیسبب، برای آنان تشریفا

برای غزنویان پیام نمادین تشریفات مهم تر از شکوه و عظمت واقعی آن بود؛ زیرا حضور بزرگان و رعایا در تشریفات، به ویژه ( 3

 .سلطان بودهای  و تأیید سیاست استقبال از سلطان به معنای تجدید پیمان، حمایت
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خصوص به سبب خشم سلطان،  غزنویان در انتصاب مقامات بیش از حد، مقیّد به برگزاری تشریفات بودند، اما به هنگام عزل به( 6

حیات  بستند؛ به طوری که عزل یک صاحب منصب، نه برابر با مرگ سیاسی که برابر با محرومیت از می ترین رفتار را به کارظالمانه

 .طبیعی و حقوق شهروندی بود و نهایتاً مرگ خاموش او را در پی داشت

 .از تشریفات مثل بار دیپلماتیک، به روش غزنویان بایسته نبودای  هبرگزاری پار( 6

 منابع 

 .بمهتا: سیزدهم، تهران. ج، چ 9، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تاریخ بیهقی، (4955)بیهقی، ابوالفضل محمّد بن حسین -

، 461، شکتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،«رویکرد انضمامی به شکل گیری تاریخ نگاری اسالمی» ،(4934)مجید بابایی، حاجی -

 .21-24صص 

 -43، صص 452، شکتاب ماه تاریخ و جغرافیا، «اسالمیة نگاری ایران در دور تاریخة در بار نکاتی» ،(4932)مجتبی خلیفه، -

24. 

 .نشر میزان: ، تهرانآداب و تشریفات دیپلماتیک، (4954)ذوالعین، پرویز -

قبسات،  ،«(نگاری ابن مطهر مقدسیموردی تاریخۀ مطالع)نگاری اسالمیبینش و نگرش در تاریخ»، (4953)رضوی، سید ابوالفضل -

 .3-21، صص 12ش

هوش ۀ یهقی در چارچوب نظرینگاری بهای سبک تاریخشناختی ویژگیتحلیل روایت» ،(4953)محمّدرضا و دیگران هاشمی، -

 .65-11اول، صص. ، شمطالعات زبان و ترجمه، «داستانی

 .39-16، صص26ش  هنر هشتم، ،«اصول و آداب تشریفات»، (4954)ای، احمدیحیایی ایله-
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 های شهدانامه های ادبیات پایداری در وصیتبررسی شاخصه

 (شهدای شهرستان بهشهر: مطالعة موردی)

 یسید خلیل  باقر

 علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران تهیئ عضو

 چکیده

برقراری نظام جدید سیاسی با ماهیّتی دینی شکل  بود که باپیروزی انقالب اسالمی در ایران ، جهان معاصر ترین تحوالت  از شاخص

در پس خود ، راه انقالب اسالمیبه هم جنگ تحمیلی. تاریخی استة جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، اتفاق مهم این پدید. دگرفته بو

لذا باید با مطالعه و کار  دارند؛ به همراه ملی مردم ایران های مذهبی و فرهنگ و اندیشهدر باب  های تفکر ترین حوزه گسترده

ن بهتری. استفرهنگ پایداری و مقاومت  جنگ تحمیلی،ۀ مفاهیم برجستیکی از . پژوهشی، به ابعاد و زوایای مختلف آن دست یافت

های شهدا چون برخاسته از عمق ایمان رزمندگان نامهوصیت. جا مانده از شهدا، جستجو کردب این مفاهیم را باید در آثار بهبازتا

ای از ابعاد و حقایق دفاع یم که گوشههست آن بر پژوهشدر این . های ادبیات پایداری استاست، منبعی غنی برای بررسی شاخصه

مورد بررسی قرار دهیم و در حد توان های برخی از شهدای شهرستان بهشهر، نامهدر وصیترا یات پایداری ی ادبها هو شاخصمقدّس 

  .خود، بخشی از زوایای آن را روشن سازیم

 .ادبیات پایداری، شهید، مقاومت، دفاع مقدس، وصیت نامه: هاکلیدواژه

 مقدمه .4

دهه گذشته بود که مضامین گوناگونی  سهن رویداد تاریخ کشور در طول جنگ تحمیلی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران بزرگتری

خواهی، پرستی، آزادیمیهن که مضامینی چون»باشد  مربوط به مقاومت میمضامین، مفاهیم جمله این  از. است به همراه داشتهرا 

توصیف ، دشمن و رجزخوانی نتقام ازستایش رزمندگان، تهدید به ا ها و دعوت به مقاومت، توصیف حماسه ،دینداری طلبی وحق

عاشورا، : تشویق به دفاع از سرزمین اسالمی، استفاده از فرهنگ تشیع و نمادهای دینی مانند، کشتار و سبعیت دشمن ویرانی و

ها، پردازی از مقاومت شهرکوبنده، تصویر ، تقویت روحیه قهرمانی، لحن آهنگ تند و(ع)، امام علی (ع)کربال، شهید، امام حسین 

این مفاهیم به وفور در آثار مرتبط با ادبیات پایداری بازتاب . (21: 4961حسینی، . )«اند ارائه نموده ...و مدافعان تکریم از سربازان و

توان از این نوع ادبی نام برد، آثاری که میۀ از جمل. فرهنگ پایداری و مقاومت برخاسته از عمق ایمان رزمندگان است. اندداشته

 335ۀ تا روز پذیرش قطعنام (4933سال )ق حد فاصل بین شروع تجاوز عرا، به لحاظ زمانی وصایای شهدا .شهدا است وصایای

نامه شهدا، در این پژوهش تصمیم به خاطر اهمیت وصیت. استغنی و متنوع  گیرد و از جهت درونمایهرا در بر می (4966سال)

این پژوهش اولین گام در این زمینه . های آن بپردازیمیعنی ادبیات پایداری و شاخصههای برجسته این آثار گرفتیم به یکی از ویژگی

 .است

 مبانی نظری .1

 :نامه تیوص شناخت.4.1

: از عبارتست یحقوق یمعنا در. دارد متعدّدی یمعان یاسالم فرهنگ در تیوص: (فقهی  و یحقوق دگاهید از)نامه وصیت (الف

 عناصر( 53: 4965، یلنگرود یجعفر)«باشد تواندیم هم ریتدب شامل نیا و باشد نندهک فاءیتاس وفات معلّق بر هک حق فاءیاست»

 : است لیذ شرح به معنا نیا در ایوصاۀ هم یعموم

 .باشد داشته را تیوص دیمف به الفاظ تلفّظ قصد دیبا ردنک تیوص در یموصّ یعنی :فعل قصد .4

 .است الزم جهینت قصد یحقوق عمل در. نه خواه باشد عقد خواه است، یحقوق عمل تیوص :جهینت قصد .2

 (.53: همان)است  یحقوق یفایاست صورت به آن ثمره هک :یموصّ تعهّد .9

: شودیم آورده آن فکی و مک در چند یامکاح و ابدییم نامه اختصاص تیوص موضوع به یسرفصل عموما  مراجع المسائل حیتوض در

مراسم  و دفن محل و فنک یبرا هک ییهاتیوص مانند دهند، انجام را ییارهاک مرگش از بعد دنک سفارش انسان هک است آن تیوص»
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نوشتن  ای گفتن با تواندیم ندک تیوص خواهدیم هک یسک .باشد یسک کمل او اموال از یزیچ مرگش از بعد دیبگو ای نند؛کیم گرید

ارم کم)« ندک تیوص برساند را مقصودش هک یااشاره با تواندیشد منبا نوشتن و گفتن سخن به قادر اگر و بفهماند، را خود مقصود

 (.139 :4956، یرازیش

 : شهدا نامه تیوص .1.1

ن یترمهم توانیم ده،یگرد مشهور و مصطلح« شهداۀ تنامیوص»ه به ک را رانیا رزمندگان از مانده جابه یهانوشته دست ازای  هگون»

های یادداشت»، و «هانوشتهخاطره»، «هانامه»، همچون ینوشتار اسناد یهاگونه ریسا .آورد حساب به جنگ ینوشتار اسناد

پشت ) «فرد به منحصر یاگونه شهدا یهانامه تیوص یول رد؛ک مشاهده زین هاجنگ ریسا از مانده یجا به آثار در توانیرا م« پراکنده

 .است ادبیات پایداری هایشاخصه بررسی یبرا یغن آن منبعی محتوای و (21: 4934دار، 

 :است شده فیتعر گونه نیا شهداۀ نام تیوص منابع، برخی در»

 جامعه و همرزمان خانواده، دوستان، اعضاء به دیشه یهاشامل سفارش لم،یف ای نوار در شده ضبط بعضاً و توبکم یسند نامهتیوص»

 ییهاشباهت ها،یژگیو یبرخ در شهدا یهانامه تیوص(. 23: 4956 ،یآور جمع لکة ادار)« باشد زین دیشه اعتقادات انگریب ه غالباًک

 تیوص انواع از یک چیه با منطبق املک طور به ی، ول«گرانید به سفارش» یمعنا در تیوص :جمله از دارد؛ فقهی و ای حقوقییوصا با

 هیتوص»و « نامه وداع»، «نامه شهادت»را  شهدا یها هنام تیوص یبرخ لحاظ نیهم به .ستین رهیغ و یفقه ،یحقوق یمعان در نامه

این آثار به زبان روان و ساده و  دارد،خاص مخاطب و گاه مخاطب عام شهدا گاه  وصیت نامه. اندخوانده( 291: 4966، یمیفه)« نامه

 و مغز ردکارکذهن  یطرف از است، ذهن ردکارک رکف و سیرنویتقر قلم و دست ذهن و یسخنگو زبان». انددر حجم کم نوشته شده

شخص موصی که شهید باشد با علم به اینکه ممکن است در جنگ زنده نماند و یا (. 21: 4956 ،یخرّمشاه)« است روح گاهیپا مغز

به این امید که بر مخاطبانش . حرف آخرش را برای بازماندگان بیان کندخواهد  به وسیله آن می. کندزنده بماند اقدام به وصیت می

های  در برابر جریان... چرا که شامل از خود گذشتگی، ایثار، رشادت و -است توجه به اینکه بحث پایداری مقدس  با .ثیر بگذاردأت

 ادبیات پایداریاین نوع  .شاید بتوان گفت که نقش بیدارگری داشته و بیشتر از شقوق دیگر ادبی مؤثر و توانا است، - سلطه گر است

 .ثیر عمیقی بر مخاطب داردأت و ی عاطفی قوی استها هدارای انگیز

 یآمارة جامع. 9

ۀ جامع .است شده نوشته جنگ زمان که در افتهی اختصاص برخی از شهدای شهرستان بهشهر، یهانامه تیوص نیآخر به پژوهش نیا

بیات های اددر ادامه به بررسی شاخصه. اندشامل تعدادی وصیت نامه است که به طور تصادفی انتخاب شده پژوهش نیا یآمار

برای دانستن سن شهدای مورد نظر سال والدت و سال شهادت را در داخل پرانتز ذکر . پردازیمپایداری در وصایای مورد نظر می

 .ایمکرده

  شهداة های ادبیات پایداری در وصیت نامشاخصه.1

ی دید، چنانکه در ادبیات یونان باستان، های ادبها و حماسهتوان در اسطورهنخستین نمودهای مقاومت انسان در ادبیات را می»    

داد، )« هایی که در برابر اقوام کهن گذشته است، گره خورده استمفهوم اسطوره با جنگ خدایان با قهرمانان یا مصایب و سختی

زیرا یک ، شوداین مفهوم کامالً ارزش تلقی می. هاستدفاع، مفهومی عام در فرهنگ ملت مفهوم مقاومت، پایداری و(. 91: 4959

مقاومت در . نار ادبیات با موضوع مقاومت نیز روبرو هستیمکدر زمینه ادبیات مقاومت، در . واکنش غیرارادی در برابر تهاجم است

اندازد و آرامش ما را بر  ه منافع ما را به خطر میکیابد، اتفاقی  ه با آن مخالفیم، معنی میکایستادگی در برابر تغییر و اتفاق جدیدی 

در ایران،  مقاومتمحتوای ادبیات . گیرد ه از بیرون تحمیل شده، مقاومت نام میکالعمل افراد در مقابل عملی سکزند و ع میهم 

 .گیردی  شهدا مورد بررسی قرار میها هکه در این پژوهش در وصیت نام  است یهایمشتمل بر حوزه

ها اغلب شهدا در وصایا خود در خطاب به خانواده خود آن: دردهاصبر و استقامت و استواری در برابر مشکالت و غم ها و  .4.1

عباسعلی : شهدای ذیل به این شاخصه اشاره شده استۀ نامدر وصیت. اندها دعوت کرده را به صبر و استقامت در برابر غم و سختی

وردی ، محمدعلی علی(61-12)، هوشنگ محمود جانلو (62-12)، علی اصغر بهمنچه (66-12)، محمد بیاقی (63-12)گرجی پور 
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-14)، علی نجفی (62-11)، محمدعلی افتخاری لمراسکی (61-11)، روح اهلل خلیلی گرجی (61-11)، رمضانعلی میالدی (11-61)

، حجت (66-13)، محمدرضا عالمی (63-13)، سیدعلی اکبر حسینی (61-31)، احمد خلیلی مهدیرجی (66-11)، مهران کابلی (63

 ،(66-13)ن اهلل کشاورزیا

 .خواهرم صبر و استقامت داشته باش، هیچگاه برای من گریه نکن تا دشمن شاد شود(: 66-16)شهید علی اکبر عظیمی 

 ینین دیبه صورت مضاماین باورها را . بود دفاع مقدّسای برای نیروی محرکه چون باورهای مذهبی: های اسالمیحفظ ارزش.1.1

حفظ و حراست اسالم و کشور اسالمی و دین حق از بزرگترین »(: ره)از جمله این سخن امام . ان دیدتوها می در نوشته یعیژه شیو به

طاعاتی است که از صدر عالم تاکنون، انبیای معظم و اولیای بزرگ صلوات اهلل علیهم اجمعین در راه آن، کوشش جانفرسا نموده و از 

برگرفته از وصیت نامه . )«هاستترین ارزشنظامی در راه این هدف، ارزنده اند و تربیت و تعلیم فنونهیچ فداکاری دری  ننموده

-ارزشحفظ ((. 4961آذر  1)و سخنان آن حضرت در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان ( ره)الهی حضرت امام خمینی  –سیاسی 

رضا : ی ذیل به این شاخصه اشاره شده استشهداۀ نامدر وصیت. ...نماز، قرآن، روزه، والیت فقیه، امامت، قیامت و معاد و: هایی چون

هوشنگ ، (66-12)تیرتاشی محمد اسدی، علی(62-11)، محسن محسنی (64-12)، علی اوسط باقریان (64-14)زادگان قاسم

، محمدعلی افتخاری (66-11)، رحمان دهقان (66-11)، عباس مهدوی (61-11)، عباسعلی آخوندی (61-12)محمودجانلو 

حسن فالحتی ، (63-11)، رحمان کلبادی نژاد (61-12)، علی ویژه رستمی (64-12)، محمد حسین عمویی (62-11)لمراسکی 

، سید محمد حسینی (61-16)، محمد مهدی نسیمی (63-15)رضا پوریانی ، علی(63-13)سید موسی حسینی  ،(61-13)رباطی 

 ،(63-15)، علی حسامی (63-13)، سیدعلی اکبر حسینی (63-13)، قاسمعلی موجرلو (61-16)کوهستانی 

 .ریزم تا آن را آبیاری نمایمخونم را در پای درخت اسالم می(: 63-15)شهید عبدالعلی لطفی 

 .شوماین برایم افتخار است که با اهدای قطره خونی موجب سرافرازی اسالم می(: 61-15)شهید رحیم محمدی 

 .این مکتب حسین پا بر جا باشد ام تامن برای احیای دین جنگیده: شهید مهران کابلی

ها رعایت های مختلفی دارد که یکی از این گونهاین نوع پایداری در ادبیات مقاومت ایران اسالمی گونه: یفرهنگ یداریپا.9.1

های دور اهمیت داشته است و یکی از حجاب در فرهنگ ایرانی از گذشته. حجاب به عنوان مبارزه در جنگ نرم مطرح است

های به عنوان اسوه( س)و زینب ( س)در این راه الگوهای دینی چون فاطمه . ی اصلی در انقالب اسالمی اصل حجاب بودشعارها

علی ویژه رستمی : شهدای ذیل به این شاخصه اشاره شده استۀ در وصیت نام. انداستواری و کمال برای زنان جامعه شناخته شده

، (63-15)رضا پوریانی علی، (63-13)، سید موسی حسینی (61-12)د پودینه ، محم(63-12)، عباسعلی گرجی پور (12-61)

، (66-13)، حجت اهلل کشاورزیان (63-13)، احسان سینه سپهر (61-13)، حسن منصوریان (63-15)حمیدرضا گودرزی 

 ،(61-15)، رحیم محمدی (66-15)عبدالصاحب ولی پور 

 .پیام شهیدان را به گوش جهانیان برسانیدوار زینب! خواهرانم(: 63-15)شهید علی حسامی 

بعد شهادتم با کفر جهانی مبارزه کنید و همچون برق ( س)مثل زینب ! خواهرانم(: 66-13)شهید سید مهدی مصطفوی گرجی 

 . های منافقین را خنثی کنیدبندوبارها بزنید تا به زانو درآیند و با حجاب خود نقشهها و بیحجابحق را بر فرق بیۀ کلم

 .من که رفتم کار حسینی کردم و تو ماندی کار زینبی بکن! مادرم(: 61-16)شهید محمد مهدی نسیمی 

شوند به هستند اگر ارشاد نمی با ضد انقالبیون و منحرفین و با آنهایی که مخالف والیت فقیه(: 63-13)شهید قاسمعلی موجرلو 

 .و جنگ را یاری کنیدهایتان انقالب خواهرانم با حجاب. شدت برخورد کنید

انقالب اسالمی بر پایه خداباوری و اصل والیت : یگسستگ ز از تفرقه ویو پره یو همدل یپارچگیکدعوت به وحدت، . 1.1

در دوران ». ترین عامل پیوند رهبری و ملّت و سبب استواری مردم بودایمان و اعتقاد مذهبی اصلی. فقیه و وحدت شکل گرفته است

گرچه در سال اول جنگ، با فرار رئیس جمهور وقت و اقدام مسلحانه . اسی کشور در وضعیت نسبتاً مطلوبی بودجنگ، انسجام سی

منافقین و ترورهای گسترده، فضای ناامنی در کشور ایجاد شد ولی به هر حال، این مشکل دوام زیادی نیافت و به سرعت فضای 

دانستند زیرا معتقد رزمندگان خود را برادر یکدیگر می(. 464: 4934، پیری، شربتی)« کشور به سمت امنیت و آرامش، جلو رفت
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های به لحاظ یافته. این طرز تفکر خود عامل وحدت بخشی میان رزمندگان بود(. 16سوره حجر، آیه)« اِنَما المُومِنونَ اِخوهٌ»بودند 

تخریبی ۀ یک سو جنب رسد، لذا جنگ اگر چه ازخطرات، همبستگی مردم به حد اعالی خود می جامعه شناختی در مواقع بحران و

 اندیشه کارکردی ضرورت حسب بر و کندمی جمعی را القاۀ دارد، از سوی دیگر فرهنگ مقاومت و هماهنگی و حرکت نظم یافت

شهدای ۀ نامدر وصیت. ساخت نمودار را ملّت وحدت و همبستگی وجه بهترین به مقدّس دفاع و آوردمی را به ارمغان ایثار و مقاومت

، (62-11)محسن محسنی ، (63-14)، علی نجفی (61-14)ابوالحسن هاشمی نسب گرجی : ذیل به این شاخصه اشاره شده است

 ،(63-15)، علی حسامی (61-13)، حسن منصوریان (66-13)سید مهدی مصطفوی گرجی ، (61-13)حسن فالحتی رباطی 
دستگی و نفاق را کنار بگذارید و همه در صفی واحد بر علیه دشمنان بجنگید و امّت حزب اهلل دو (: 66-13)شهید محمدرضا عالمی 

 .وحدت را حفظ کنید

شهدای ذیل به این شاخصه ۀ نامدر وصیت. هایی چون زنده بودن شهدا و رزق خوردن نزد خداآرمان: های قرآنیحضور آرمان.0.1

، حمیدرضا (63-14)، علی نجفی (62-11)افتخاری لمراسکی  ، محمدعلی(63-12)علی اکبر سلیمی خورشیدی : اشاره شده است

 ،(63-15)، علی حسامی (63-15)گودرزی 

 .قربۀ الی اهلل، فی سبیل اهلل و لقاء اهلل که جز این راهی دیگر ندارم :سه راه و هدف داشتم(: 61-16)شهید محمد مهدی نسیمی 

دار انقالب اسالمی و ادامه امام با پشتوانه دین اسالم و مبانی آن مشعله :(ره)راه اسالم و قرآن و امام خمینی ة ادامه دهند. 6.1

علی اصغر فرجی ریحان آبادی : شهدای ذیل به این شاخصه اشاره شده استۀ در وصیت نام. آیدراه پیامبر و ائمه به شمار میة دهند

-16)، محمد مهدی نسیمی (66-14)دی ، نورعلی نق(63-12)، عباسعلی گرجی پور (64-12)، محمد حسین عمویی (114-63

61) ، 

 . راه اسالم بروید و راه خدا را انتخاب کنید(: 63-15)شهید سید ابراهیم عبداللهی 

در . دانندشهدا حفظ مرز و بوم مهین اسالمی را وظیفه شرعی خود می: ستایش سرزمین خود و عشق ورزیدن به آن.1.1

، (61-14)، ابوالحسن هاشمی نسب گرجی (61-12)علی ویژه رستمی : ه شده استشهدای ذیل به این شاخصه اشارۀ ناموصیت

 ، (63-13)زاده  ، محمدرضا ولی(61-16)، علی اصغر جعفری (69-11)، ایرج امیرخانلو (64-14)محمد مهدی رحمتی 

 .ه باطل شتافتممن برای دفاع از سرزمین اسالمی خود و برای آبروی خون شهیدان به جبهه حق علی: شهید مجید متقی

 . داردانقالب همچون درختی است که مسلمین را در زیر سایه خود محفوظ نگه می: شهید حمیدرضا عسکری

 .زدعشق به میهن و امام نازنینم که همیشه شعار اهلل اکبر را فریاد می: شهید محمد حسین عمویی

مبارزان راه آزادی و ایثارگرانی که هستی خود : راهشاندادن  ادامه به تشویق و شهیدان مقام به نهادن ارج و ستایش. 3.1

 بخش». گاه یا میدان مبارزه جان باختند، نماد عظمت و افتخار و الگوی فداکاری هستند اند و در شکنجه را به میدان نبرد آورده

 .است ختهیآم خونبارة دور آن قهرمانان گذشتگیجان از و هادالوری شیستا با مقدّس، دفاع و جنگ شعر هایهیمانودر زاادی یز

: 4934یاری،)«رندیگیمجای  بستر نیهم در زین گذشته و معاصر انقالبی هایتیشخص هایژگییو از برخی ردکادی و ابیینومضم

 :شهدای ذیل به این شاخصه اشاره شده استۀ نامدر وصیت (26

، علی ویژه (61-12)، محمد پودینه (66-11)دهقان  رحمان، (66-12)علی محمد اسدی تیرتاشی ، (62-12)علی اصغر بهمنچه 

، عباسعلی آخوندی (61-11)، قربانعلی یوسفی (61-12)، خانعلی منصوریان (64-14)، محمد مهدی رحمتی (61-12)رستمی 

، حجت اهلل (63-13)، سیدعلی اکبر حسینی (66-13)، سید مهدی مصطفوی گرجی (63-13)، قاسمعلی موجرلو (11-61)

 ،(66-13)ان کشاورزی

 . خواهم ادامه دهنده راهم باشنداز برادرانم می(: 66-13)شهید محمدرضا عالمی 

 .بخشد، دعا کنید شهادتتان نصیبتان شودایست که به یک نسل ایمان میشهادت معجزه: شهید رحمت سینه سپهر

 .اند باالتر نیستمشهادت رسیدهمن باید به جبهه بروم و شهید شوم من از آنهایی که به : شهید رضا نصیری خلیلی

 .مرگ اگر با عزت اگر خونین است بهتر از زندگی ننگین است: شهیدعلی اکبر نجفی تیرتاشی
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 .از خون شهیدان دفاع کنید، خونشان را پایمال نکنید: شهید نقد علی مهدوی

، علیرضا وکیلی، حسین (61-11)روح اهلل خلیلی گرجی : دشمن و شناساندن چهره هاها و بیدادگریبیان جنایت. 3.1

 کاردری، احمد اسداللهی، صفر علی صفری، 

 .از دشمن بزرگ، آمریکا، غافل نباشید(: 61-13)شهید حسن منصوریان 

 . هر نوع صلحی که رژیم خونخوار عراق را تأیید کند اشتباه است: شهید محمد حسین شعبانی

 .مملکت ما هستند منافقین مشغول تخریب: شهید سید محمد لطیفی رستمی

 .ایستیمدر مقابل اسرائیل و امریکا و دیگر کشورهای ابر قدرت می: شهید علی اصغر عبدی

پرواست و  ادب مقاومت، پرخاشگر و تندخو و بی: ایستادگی در برابر ظلم و ستمجهاد، ایثار و  ،دعوت به مبارزه.45.1

تواند مبارزه می». نبرد مسلحانهة ه صورت فریاد اعتراض است و گاه در چهرکننده به قیام، ایستادگی و ایثار؛ دعوتی که گاه ب دعوت

« به عنوان یک ابزار مطمئن در خدمت جامعه برای ایستادگی در برابر هرآنچه که رنگ ستم دارد به ویژه در عرصه فرهنگی باشد

، (61-11)روح اهلل خلیلی گرجی : ه استشهدای ذیل به این شاخصه اشاره شدۀ نامدر وصیت(. 91: 4951یان سرخگریه، منصور)

، (63-12)علی اکبر سلیمی خورشیدی ، (64-12)علی اوسط باقریان  ،(69-11)، ایرج امیرخانلو (64-14)محمد مهدی کوهستانی 

، قاسمعلی موجرلو (63-15)، جواد قندهاری (63-15)، حمیدرضا گودرزی (63-14)، علی نجفی (64-14)محمد مهدی رحمتی 

، سیدعلی اکبر حسینی (61-13)، حسن منصوریان (66-13)، سید مهدی مصطفوی گرجی (66-13)، محمد صداقتی (13-63)

 ،(66-15)، عبدالصاحب ولی پور (66-13)، حجت اهلل کشاورزیان (13-63)

 .تازیدبا ایمان به اهلل تنور جبهه را گرم کنید و همچون راهیان کربال به پیش ب(: 66-16)شهید امیر علی اسحاقی 

 .خواهد امامش را بشناسد در این وادی قدم گذاردهرکس که می. است( ع)جبهه دانشگاه امام حسین : شهید رضا نیکزاد

 .کنم خدا را از یاد نبرید و در راه او پیکار نماییدسفارش می: شهید محمد زمان کاظمی گرجی

 .دران از مرگ نهراسیدها هجوم آورید، برابه سوی جبهه: شهید عبدالرحمن اسحاقی گرجی

حق در نظر شهدا اسالم محمدی است و کشته شدن در راه آن، وصال به کمال و سعادت را فراهم : جبهه حق علیه باطل.44.1

در . اندهای غرب و شرق هستند که شمشیر ظلم و بی عدالتی و استعمار را بر روی مستضعفان جهان کشیدهباطل ابرقدرت. آوردمی

، علی (61-14)، ابوالحسن هاشمی نسب گرجی (661-12)محمد بیاقی : ای ذیل به این شاخصه اشاره شده استشهدۀ وصیت نام

-12)خانعلی منصوریان  ،(61-11)، عباسعلی آخوندی (61-11)، قربانعلی یوسفی (66-11)، رحمان دهقان (62-12)اصغر بهمنچه 

، (61-12)، صفرعلی اسدی (61-11)روح اهلل خلیلی گرجی  ،(61-12)علی ویژه رستمی  ،(64-12)محمد حسین عمویی  ،(61

، قاسمعلی (63-15)جواد قندهاری  ،(61-13)حسن فالحتی رباطی ، (61-11)، حسینعلی عسکری (61-11)مهدی اهلل وردی 

 (.61-15)، رحیم محمدی (63-13)موجرلو 

اق شهرهای مختلف ایران را بمباران کردند و به دنبالش آن روزی که هواپیماهای رژیم بعثی عر (:ره)پیروی از امام خمینی . 41.1

در این میان همگان . نیروهای کامال مجهز عراقی به خاک ایران لشکرکشی کردند، همه چیز و همه کس آماده مقابله با دشمن شدند

امام خمینی ». داری کننداسلحه برداشتند تا از کشور و دستاوردهای مبارک انقالب اسالمی پاس( ره)گوش به فرمان حضرت امام 

توانست با نفوذ عظیم خود، انگیزه بزرگی در ایستادگی در برابر دشمن در بین بسیاری از مردم ایران به وجود آورد و روحیه ( ره)

شهدا ( 461: 4934پیری، شربتی، )« تهاجمی را در قوای مسلح ایجاد و با تدابیری هوشیارانه، از پیروزی دشمن جلوگیری کند

شهدای ذیل به ۀ در وصیت نام. دانستندکه همان پیروی از والیت فقیه است را پیروی از پیامبر و تمامی انبیا می( ره)ی از امام پیرو

، (61-12)، هوشنگ محمود جانلو (66-11)، مهران کابلی (62-11)محمدعلی افتخاری لمراسکی : این شاخصه اشاره شده است

-12)، محمد حسین عمویی (63-14)علی اصغر فرجی ریحان آبادی ، (62-11)محسنی محسن ، (63-11)رحمان کلبادی نژاد 

-12)، علی اصغر بهمنچه (61-14)، ابوالحسن هاشمی نسب گرجی (66-14)، نورعلی نقدی (63-12)، عباسعلی گرجی پور (64

 ،(64-14)حمد مهدی رحمتی م، (64-12)علی اوسط باقریان ، (64-14)، محمد مهدی کوهستانی (61-12)، محمد پودینه (62
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، حسن میر (64-14)زادگان ، رضا قاسم(61-11)، حسینعلی عسکری (61-11)، مهدی اهلل وردی (61-12)خانعلی منصوریان 

، (61-16)، علی اصغر جعفری (69-11)، اسماعیل سلیمی خورشیدی (62-11)، قربانعلی میالدی گرجی (63-12)رستمی 

، قاسمعلی (61-16)، محمد مهدی نسیمی (63-15)رضا پوریانی ، علی(63-13)وسی حسینی ، م(63-13)زاده  محمدرضا ولی

-13)، محمدرضا عالمی (63-13)، سیدعلی اکبر حسینی (61-13)، حسن منصوریان (66-13)، محمد صداقتی (63-13)موجرلو 

، سید حسین (66-15)الصاحب ولی پور ، عبد(63-15)، علی حسامی (66-15)محمد نکایی ، (66-13)، حجت اهلل کشاورزیان (66

 ، (63-15)، عبدالعلی لطفی (69-15)بنی کاظمی 

 . است( عج)نائب بر حق مهدی ( ره)دهم که امام خمینی شهادت می(: 63-15)شهید حمیدرضا گودرزی 

 .بانی کنیدحساس از والیت فقیه حمایت و پشتیۀ بر شما واجب است که در این بره(: 66-16)شهید امیر علی اسحاقی 

 .امام را نباید تنها گذاشت: شهید علی ابراهیمی

 .گرایی استو دوری از گروه( ره)نجات از ذلت و بردگی در پیروی از امام خمینی : شهید محسن اسدی

 .شود شهادت طلبی استدر اکثر وصایا دیده می های ادبیات پایداری که به صورت برجستهیکی از شاخصه: طلبیشهادت. 49.1

ترین ویژگی آن احیای و مهم( ص)در رهبری انقالب اسالمی، احیای اسالم ناب محمدی ( ره)دستاورد اساسی حضرت امام خمینی »

-رسید نه نظام اسالمی دوام میطلبی و ایثارگری نبود، نه انقالب به پیروزی میاگر فرهنگ شهادت. و ایثارگری بودفرهنگ شهادت 

: 4934پیری، شربتی، )« یافتاسالم نیز اگر این ویژگی نبود نه اسالم شکل گرفته بود و نه دوام میگونه که در صدر یافت، همان

شهدا با شناخت از اسالم و آگاهی از مبانی دینی خود و الگوبرداری از فرهنگ عاشورایی داوطلبانه در راه دین و وطن جان ( 461

، (62-11)محمدعلی افتخاری لمراسکی : ه این شاخصه اشاره شده استشهدای ذیل بۀ نامدر وصیت. اندخویش را بر کف نهاده

علی اصغر ، (62-11)محسن محسنی ، (63-11)، رحمان کلبادی نژاد (61-12)، هوشنگ محمود جانلو (66-11)مهران کابلی 

-14)هستانی ، محمد مهدی کو(61-14)، ابوالحسن هاشمی نسب گرجی (66-14)، نورعلی نقدی (63-14)فرجی ریحان آبادی 

، علی (661-12)، محمد بیاقی (62-11)، قربانعلی میالدی گرجی (61-12)خانعلی منصوریان ، (64-12)علی اوسط باقریان ، (64

-11)، روح اهلل خلیلی گرجی (61-11)، قربانعلی یوسفی (61-12)، علی ویژه رستمی (66-11)، رحمان دهقان (63-14)نجفی 

، سید موسی (63-13)، رحمت جعفریان (61-16)، علی اصغر جعفری (64-14)عداهلل محمدپور ، س(61-12)، صفرعلی اسدی (61

-15)، جواد قندهاری (63-15)، حمیدرضا گودرزی (63-15)، حمیدرضا گودرزی (63-15)رضا پوریانی ، علی(63-13)حسینی 

، محمدرضا عالمی (61-16)هستانی ، سید محمد حسینی کو(61-16)، محمد مهدی نسیمی (61-16)، محمد مهدی نسیمی (63

، (63-15)، عبدالعلی لطفی (69-15)، سید حسین بنی کاظمی (63-15)، علی حسامی (63-13)، احسان سینه سپهر (13-66)

 ، (61-15)رحیم محمدی 

 . شودخواهد و این سعادت نصیب هرکسی نمیشهادت را سعادت می(: 66-13)شهید حجت اهلل کشاورزیان 

با قلبی آکنده از مهر و عشق الهی . شهادت نقطه اوج سعادت و باالترین قله رفیع انسانیّت است(: 66-13)داقتی شهید محمد ص

 . بسوی جبههه روان شدم و این تصمیم را با آگاهی و تدبیر خود گرفتم و داوطلبانه به حجله گاه معشوق گام نهادم

 .خیانت استهر کس در این جنگ کوتاهی کند : شهید مهدی پناهی گرجی

 ییسو و سمت و تیماه ،4936 سال انقالب»: مانند الگوبرداری از عاشورا یعیژه شیو به ینین دیحضور عناصر و مضام.41.1

 انیب برای آمد، شاعران شیپ هک جنگ رخداد .رساند اریی تیماه نیا دارییپا به اسالمی نظام جمهوری استقرار .داشت اسالمی

 اریبسة بهر مذهب عامل از ...و سلحشوری و دارییپا به مردم قیرزمندگان، تشو هایِجانفشانی رحِش دشمن،ۀ ناجوانمردان ورشی

 ظهور انتظار ش،یاین و نماز ،(ع)نیحس امام عاشورا و ربال،کۀ واقع :مانند مذهبی یینمادها و میمفاه موضوعات، انیم نیا در .گرفتند

 شعر در هاگونه بازتابنیاة دربار هک ایتهکن .ردک دایپ جنگ و انقالب اعرانش شعر در را ن بسامدیبیشتر ...و (عج)موعود مهدی

 :مانند ابیات زیر(. 26: 4934یاری،)« .دیآمی به چشم روشنی انقالب به نسل شاعران

 گرفتند بوتکعن تار هاپنجره  گرفتند وتکسة روز هاحنجره
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 گشودم دست هک تا پروانه پر چون

      

 گرفتند تقنوۀ لحظ مرا دست

 (.66: 4962امین پور، )          

های دینی از جمله قرآن، نهج تمامی آموزه. های دفاع مقدّس ما این بود که از باورها و اعتقادات مذهبی برخوردار بودیکی از ویژگی

رابر مشکالت و مصائب تأکید ب استقامت در آن بزرگواران بر پایداری و صبر وة و سیر( ع)سجّادیه، سخنان معصومینۀ البالغه، صحیف

 دفاع. دارد وجود عمیق پیوندی عاشورا و مقدّس دفاع هایبین سال. از نکات دیگر اینکه دفاع مقدّس از عاشورا الهام گرفته بود. دارند

 اسامی بانتخا. رساندمی ص و توسّل ملّتی را به امامان معصومشان به ظهوراخال که است تصاویری و هانشانه از سرشار مقدّس

 و نیازها، راز کربال، بازماندگان از شهداء هایخانوده و مادران گیر الگو. ..و قرمز و سبز بندهای پیشانی عملیّات، رمزهای عملیّات،

 .اندمسئله این گویای. ..و عزاداری و زنی سینه

 :مقدس عبارتند از برخی از وجوه مشترک دو فرهنگ عاشورا و دفاع: تشابهات دفاع مقدس و عاشورای حسینی» 

 . ها و حفظ اسالم و رضای پروردگار، رویاروی دشمن ایستادندهر دو برای دفاع از حریم ارزش( الف

هست، در وجود امام خمینی ( ع)پذیری و روح ایثار که در وجود مبارک ابا عبداهلل همان صالبت، پایداری، ذلت ناپذیری، شهادت( ب

 . های الهی دری  نداشتیروی از سرور و ساالر شهیدان از هیچ فداکاری در راه مکتب و آرمانامام به پ. تجلی یافته است( ره)

 . همچون شهیدان کربال، کانون عرفان و محبت الهی و سرشار از شوق شهادت و فداکاری بودند( ره)یاران امام خمینی ( ج

 . قساوت، پستی، دنیا پرستی و خودخواهی عمل نموده استدشمن حاضر در حادثه کربال و روز عاشورا و دفاع مقدس، در نهایت ( د

های عاشقانه، نماز، عبادت، قرائت قرآن و آمادگی شود، زمزمههای دفاع مقدس دیده میهمان مظاهر روز و شب عاشورا در جبهه( ه

 .برای وصل و پیوند با محبوب

ساالر اسیران رسانی قافلهای از صبوری و پیامآنان، جلوهپایداری و شکیبایی زنان ایران اسالمی و نقش روشنگری و صبوری ( و

 . کربالست

 (451: 4934پیری، شربتی، )« دروغ و نفاق برافکندندة هر دو جریان رسواگر ستم شدندو نقاب از چهر( ز

ذیل به این شهدای ۀ نامدر وصیت. شورایی و دفاع مقدس استپیوند فرهنگ عاة دهندهای مشترک دیگری که همه نشانو وجوه

 : شاخصه اشاره شده است

-11)قربانعلی یوسفی  ،(63-12)، حسن میر رستمی (61-31)، احمد خلیلی مهدیرجی (62-11)محمدعلی افتخاری لمراسکی 

، مهدی اهلل (62-12)، علی اصغر بهمنچه (63-14)، علی اصغر فرجی ریحان آبادی (63-12)علی اکبر سلیمی خورشیدی ، (61

، محمد (61-11)، حسینعلی عسکری (61-12)، خانعلی منصوریان (61-12)، محمد پودینه (66-11)مهران کابلی  ،(61-11)وردی 

، محمد نکایی (63-13)، احسان سینه سپهر (63-13)، سیدعلی اکبر حسینی (61-16)، محمد مهدی نسیمی (69-11)زاده ملک

معلم شهادت، معلمی ( ع)حضرت امام حسین (: 63-13)نی شهید سید موسی حسی ،(69-15)، سید حسین بنی کاظمی (15-66)

 . که به ما درس شهادت آموخت، معلمی که به ما آموخت هیچ موقع زیر بار ظلم نرویم و ذلت را نپذیریم

 . در میدان نبرد شهید شد( ع)ای جوانان نکند که در رختخواب ذلت بمیرید که حسین (: 63-15)شهید جواد قندهاری 

 .کنمبه دستور رهبر دین خود را ادا می( ع)فقط برای راه حسین : ی اکبریشهید علی عل

 . من از کودکی عاشقت بودم(! ع)ای امام حسین : شهید ریاض بندوار

گرفته از روحیه  نشئت شود کهروح امید در تک تک این وصایا دیده می: القای امید به آینده و نوید دادن پیروزی موعود. 40.1

رود تا به گذارد و جامعه در سیر کمالی خود با شتاب بیشتری پیش میاین روح امید در جامعه تأثیر می. ار شهداستمصمم و امیدو

این رسالت با  .شود تا تحمل نامالیمات و دردها کمتر حس شود و انسان به فرداهای بهتر بیندیشدامید باعث می. روشن برسدة آیند

 .گیرد میهای قرآنی صورت  گیری از وعده بهره

 .گرددنزدیک فتح و ظفر نصیب شما میة همچون راهیان کربال به پیش بتازید که آیند(: 66-16)شهید امیر علی اسحاقی 

 . امور به یاد خدا باشید و دستورات دینی را انجام دهید که این سعادتی بهتر استۀ در هم: شریفیالدین  شهید سید ضیاء
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 .ها در جبهه حق علیه باطل بجنگمدارم تا نابودی ابر قدرت امید آن را: شهید عباسعلی آخوندی

نگرانی از بی هویتی و غفلت : آماری مدنظر یافت نشد مانندۀ توان نام برد که در جامعهای دیگری از ادبیات پایداری را میشاخصه

شوق به ) . یروزیپ یها م افقیو ترس افراد نده درید به آینشاط و امۀ یجاد روحیابرقراری امنیت، ، ایستادگی در برابر تهدیدمردم، 

ش ی، ثبات قدم و پایداری، ستایخیتار یها های ملی و اسوهتراز اول انقالب، طرح الگوها و اسطوره یها ش چهرهی، ستا(زندگی

 . ...و رنج کشیده و مظلوم مردمة ترسیم چهرهجرت، 

 گیرینتیجه. 0

آزارد در خود تواند دردهایی که جامعه را میمی. د و صبر و مقاومت را به ارمغان آوردتواند روح مبارزه را شکوفا کنوصیت نامه می 

اند و تاثیر کار گرفتهها را در وصایای خویش بهو آند که در اختیار همگان است، نکناز الفبا و کلمات استفاده می شهدا .نمایش دهد

های اعتقادی ه کسی که از جان خویش بگذرد و برای پاسداشت ارزشچراک. توان مشاهده کردمیبیداری ملت این وصایا را در 

راجع به شهادت طلبی و مقاومت  وصایااغلب این  .گیرد و این از طریق توجه و عمل به وصایا امکان پذیر استبجنگد الگو قرار می

 یاسالم گفتمان و یذهن یمعان تیتثب یبرا را خود یایوصا شهدا. بود و پیروی از رهبریمردم و یا رزمندگان اسالم در برابر دشمن 

ۀ این مفاهیم تحت تاثیر اندیش. خود قرار دادند تاثیر تحت زین را جامعه اقشار ریسا گفتار و رفتار قین طریا از و نگاشته، جامعه در

( السالم علیهم) یندینی متجلی در متن قرآن و سنت معصوم عنوان یک دستور به «قیام و جهاد»با تکیه بر اصل اسالمی بود که 

ها، اجرا و عملی شد و پیروزی قطعی را  این قیام و جهاد همراه با بینش شهودی و برهانی با تمام صالبت در معرکه .صورت پذیرفت

به قرآن، نهج  شهداتفکر  یاصلۀ سرچشم .به ارمغان آورد زیرا که مقصد، چیزی جز جذب جمال ربوبی و جلب جالل الهی نبود

انسان متکامل، همه وقت در آینه آرزوهایش . گشتیباز م( ره)هم السالم و آثار و گفتار حضرت امامین علیات معصومالبالغه، کلم

 اذعان دیبا اساس نیا بر .دارد تصویری از کمال مطلوب مجسم است تصویری که او را برای نیل به بزرگی و بالندگی، به تالش وا می

-جهتۀ جنب یمعان و میمفاه یبرخ یسازهبا برجست و رفته فراتر سادهۀ نوشتدل ای نوشتهتدس یک حدود از شهدا، یایوصا هک داشت

  .است که نیاز به رسیدگی بیشتر دارد نهال نورسیدهایران  دبیات پایداریاۀ ، در شاختوجه به وصایای شهدا. اندرانه داشتهیسوگ و دار

 منابع و مآخذ

 .قرآن مجید

 .دیشه ادیبن: ، تهرانثارگرانیا اسناد زکمرهای  دستورالعملة مجموع (4956) ثارگرانیا اسناد میتنظ و یارنگهد ،یآورعجم لّک ادارة -

 .افق: تهران نخست، ، چاپناگهان های نهیآ( 4962) صریق پور، نیام -

 نشانه گاهدید ر ازکلش دیشه اى فرماندهانیوصا بررسى و نقد»( 4934) پشت دار، علی محمد و میرکاظمی، سیّد محمد -

 (.29-46صص ) (451اپى یپ)  66 شماره اتیادب ماه تابک، «شناسى

 .سمت: ، چاپ دوم، تهرانآشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس( 4934)مراد و شربتی، مجتبی پیری، هادی -

 .شدان گنج تابخانهک: تهران پنجم، ، جحقوق ینولوژیترم در مبسوط (4965) محمّدجعفر ،یلنگرود یجعفر  -

 .هنری سازمان تبلیغات اسالمیة نشرحوز: تهران، لق اسماعیلح هم صدا با (4961) حسینی، حسن -

 .دیناه: تهران .فرهنگ تا واژه از (4956) نیبهاءالدّ ،یخرّمشاه  -

 .مروارید: ، تهرانفرهنگ اصطالحات ادبی( 4959)داد، سیما  -

 .سوره: تهران ،جبهه نامه فرهنگ (4966) یدمهدیس ،یمیفه -

 .عروج اندیشه: ، چاپ سوم، مشهدالمسائل حیتوض رسالة( 4956) رازی، ناصریش ارمکم -

 .دانشگاه آزاد اسالمی: ، تهرانهای اندیشه و خیالجلوه( 4951)منصوریان سرخگریه، حسین  -

 (451اپى یپ)  66 رهشما اتیادب ماه تابک، «خوزستان معاصر شعر در لییتحم جنگ بازتاب به نگاهی»( 4934)علی  یاری، -

 (.21-99صص )
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 عناصر تغزلی در شعر هوشنگ ابتهاج

 نژاد یتر عباس باقکد                                                          

 ه ی، واحد ارومیاستادیار دانشگاه آزاد اسالم 

 یدهکچ

وه و ابعاد مختلفی از ذهنیت تغزلی را در اشعارش به ظهور ه جلکترین شاعران تغزلی در روزگار ماست  ی از مطرحکهوشنگ ابتهاج ی

های تغزل فارسی در زبان و در شاعر نوپرداز از مایه و توشه کسرا و هم در موقعیت یوی هم به عنوان شاعری غزل. رسانده است

این مقاله بر . خویش جای دهد وشیده مفاهیم و موضوعاتی تازه را در چارچوب تغزلکبا این وصف . محتوای اشعارش بهره برده است

های وجوهی از نگرش و ذهنیت تغزلی در شعر ابتهاج تأمل نموده و در صدد برآمده پیوندهای آن را با سنت شعر فارسی و نیز مایه

 . نوآورانه در آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد

 .ابتهاج، تغزل، زیبایی، معشوق، غزل و مناسبات عاشقانه: هالیدواژهک

 مقدمه

ه هم در غزل و هم کدر روزگار ماست  یندگان شعر تغزلیاز نما یکیبنام معاصر،  یشاعر نوپرداز و غزل سرا( هیسا)هوشنگ ابتهاج 

. است دهیبه ظهور رسان( 62: 4956،یخانلرناتل)«فین ساده و لطیروان و مضام یانیرا در ب یت تغزلیذهن یا، گونهییمایدر شعر ن

در آغاز  یو. نشان داد( 59: 4956،یرازیشیدیحم)« حه و ذوقیو جودت قر یاقت ادبیل» یدارا یابتدا خود را شاعرابتهاج از همان 

ج، شاملو، اخوان ثالث یوشیمایسپس با ن( 211: 4964،یمنزو.)ن شاعر قرار گرفتیا یتغزل یایار و دنیچون شهر یر شاعرانیتحت تأث

صرفاً  یابتهاج در آغاز، شاعر. ار او گشتکر یدر مس یرجهتیین شاعران، موجب تغیاز ا یریرپذیه تأثکگر نوپردازان آشنا شد یو د

به تغزل  یادیه شباهت زکبود  یو منحصر به مناسبات یعشق فرد یایار او محدود به دنک یبود و چارچوب عواطف و محتوا یتغزل

-یعیشف).افتیوند یپ یاسیو س یعات اجتماعد آمد و شعرش با موضویپد یدر و یرکف یج، تحولیبه تدر یول. داشت یسنت

تر و افزون یمِ عواطف و آمالیرد و بستر ترسکدا یش پیع تر از پیوس یان تحول حوزهیشعر ابتهاج پس از ا( 252: 4956،ینکدک

 (   156: 4965،یلنگرود.)گشت یفرد یفراتر از آرزوها

. را ارائه داده است ییگراو سنت یاز نوآور یرا حد متوسط و معتدلیز .رود می ن به شمارینابیب یشعر معاصر، شاعرۀ ابتهاج در عرص

ه کاست  یشاعران ةاو از زمر. شف شودک ین قالب شعریدر ا یگریدهای  تیت و ظرفیموجب شد قابل ییمایبه شعر ن یآوردنِ و یرو

و [ داشتند] ییمایبا شعر ن یهان سنتاذ ییو آشنا یدر جهت آشتای  هسهم عمد»رو انهیشاعران م. شهرت دارند« روانهیم»به 

ان، یو وضوح ب یه و فصاحت و بالغت زبان و سادگیل وزن و قافی، از قبیقواعد و عناصر سنت یت برخیه با رعاکبودند  یهمچون پل

بر همگان  در شعر ابتهاج ین خصلتیالبته وجود چن( 212: 4959پور،نیام)«.ردندک... تیرا به سمت قالب تازه هدا یشتریمخاطبان ب

شعر ». اندنامناسب دانسته یقی، تلفیو اجتماع یاسیس یها هشیرا با اند یسنت یت تغزلیق ذهنیتلف ینبوده و برخ یرفتنیپذ

 (  11: 4959،یلحسن. )ه بر اشعار ابتهاج و شاعران چون او اطالق شده استکاست  یعنوان« گراجامعه یاحساسات

 یها هشین رهگذر، اندیاز ا. حضور داشت یاسیو س یفعال در مجامع و محافل حزب یصورتبه 4992مرداد  25 یودتاکش از یابتهاج پ

 یکدئولوژیو ا یاسیاز شعر س یار چپ او را در پرداختِ گونهکبه تف یتعلق خاطر و. افتیتازه  یانیدر شعر او جر یو اجتماع یاسیس

 یو زبان و هنجار یکخود را با روح رمانت یاجتماع یها هشیو اند یاسیس یها هیابتهاج ما. موسوم است« یشعر مرام»ه به کداد  یاری

با  یقیوند عمیه پکدر زبان و ساختار شعرش  یادیر زییاو تغۀ انیگراو جامعه یاسیگر، نگرش سیان دید؛ به بیتناسب بخش یتغزل

ط و احوال یش را با شرایخو ییر غناکفابتهاج همواره تالش نمود ت (.15: 4966،یباباچاه.)ردکجاد نیداشت، ا یسنت تغزل فارس

 یدر شعر ابتهاج نمود یهای سیاسی و اجتماعوند زبان تغزلی و مایهیپ. زدیتازه را با آن درآم یامروز تناسب بخشد و نگرش یایدن

عی شعر او غلبه نموده و بُعد اجتما یاسیس یق ابتهاج با بیان و واژگان تغزلی در اغلب موارد بر محتوایوند عمیالفتِ و پ. ار داردکآش

 . نزول داده است یسطح یو احساسات یشعار یانیآن را تا حد ب یو در موارد

 تغزل ابتهاج
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تازه و  یردیکاو رو. نشد ییمایدر قالب ن یو ییقدما داشت، مانع از طبع آزماة ویه به شک یالم ابتهاج و تعلق خاطرک یذات تغزل

 ین رویاز ا( 35: 4956،یعابد. )دیوند بخشیپ یتغزل یو لطافت ییغنا یرا با زبان یعرن قالب شیداشت و ا ییمایمتفاوت به شعر ن

انه داشت و در حدفاصل شعر یه حالت مک یانیشعر نو دانست؛ جرۀ تازه در عرص یانین شاعران جریتر یاز اصل یکیرا  یتوان ویم

ز ین یادیتا حد ز یار بست، ولکما را به یو فرم مورد نظر ن شعر سرود ییمایاو اگرچه در قالب ن. گرفت می قرار یم فارسید و قدیجد

داشت،  یفارسۀ به غزل گذشت یادیو تا حد ز یه بر زبان تغزلک یابتهاج با تسلط مناسب. ز متعهد ماندین یشعر فارس یبه زبان سنت

 یم و محتوایه در آن، تغزل قدکند کرا ارائه  ییمایاز شعر ن یتوانست نوع( 63: 4965،یبهبهان)یخصوصا به غزل حافظ و سعد

: 4955،یاحقی. )ختیدرآم یان تغزلیبا ب یاها و موضوعات تازههیانه و معتدل ابتهاج، مایدر شعر م. ابدی یکیشعر به هم نزد یامروز

 ( 161: 4951،ینکدکیعیشف.)بود« یاجتماع یریگجهت» ینظر داشت و دارا« عشق و دل»به »او هم  یعیتر شفکر دیبه تعب( 61

 ییبایتغزل، معشوق و ز

ه او را از کاست  یمطلوب یها هف داشتیا شاعر و توصیمعشوق، توسط عاشق  ییبایان وجوهِ زی، بیشعر تغزل یزکاز موضوعات مر یکی

 بایشاعر در انسان ز... هکمال است کافت شاعرانه از جمال و یاحساس و در»: یریبه تعب. سازد می زیگران متماید

ات مطلوب کبا، اطوار و حریزة چهر ی، دارای، همواره از نظر شاعر تغزلیو چه ذهن یمعشوق، چه واقع( 4951:61ان،یعباد)«.دیجو می

و اسلوب شاعران در اشعار  کمختلف و متناسب با سب یهاها به گونهییباین زیف ایه توصکمقبول و مناسب است  ییو اندام و اجزا

در شاعران تغزل پرداز، اگرچه  یلین تمایچن. از شعر خود را به آن اختصاص داده اند یاتیابا ی یمرسوم بوده و شاعران، بخش  یتغزل

ز بر اساس ین ها هنین زمین ایوکه تکست ین یدیدارد و ترد یو عاطف یو جنس یروان یها هنی، اعم از زمیمختلف یها هنیزم

 یفتگیش یکین وصف، دو خاستگاه عمده دارد؛ یبا ا. ته استرفیره صورت پذیو غ یو عُرف یطیو مح یآنان از عوامل فرد یریرپذیتأث

 .مجزا نمود ها هنیگر زمیتوان از دین دو خاستگاه را میا یلیبه دال. است ییبایانسان به ز یش ذاتی، گرایگریو د

 یها هاسطور. یدندوروژمون، )ده نبودهیوهکن یگانه، امری ینسبت به معشوق یفتگیگر، شیا به عبارت دی یقِ عاشقیدر طر یفتگیش

عاشق اگر به . افته استی یرفتنیپذ یو شاعرانه، وجه یهات هنریتوجۀ لیوسو اگر هم بوده در قالب هنر و به .(32-34صص. عشق

و خارق العاده  یر عادیرا غ یعاد یامور یه به آسانکند کت چندان عدول یتواند از حدود منطق و عقالن نمی نرسد، یفتگیشۀ مرحل

گر، یخاستگاه د. ندکف یر، تجسم و توصینظ یبا و بیز یزیآماست به طور مبالغه یگران ساده و  معمولیه را در نظر دند و آنچیبب

در  ینهاد یژگین ویا. دیآ می در او به شمار یفطر یه امرکاست  یآدم ییباجویا خصلت زی، ییبایانسان به ز یش ذاتیگرا یعنی

شناسان و منتقدان هنر، ضمن ییبایز. ر داشته باشدیبا پنداشتن معشوق نقش و تأثیا زیدن یبا دیتواند در زیخود مۀ انسان به نوب

( 4951:61نگ،یهنفل)«گرمشاهده در درون یا احساسیحس  یعنی... یرخداد ذهن یکا وابسته به ی یذهن یرخداد»را  ییبایه زکنیا

... جاد لذتیو ا... مناسب باشد یروح یلذت و خرسند یبراه بتواند ک... از اجزا یبکیب و تریترت»اند، آن را ر نمودهیتعب

 . اندردهک یمعرف( 61همان،)«.ندک

مورد نظر شاعران را در های  و مطلوب ییبایست زیا بایه شاعران، دلبسته و عاشق آنها هستند، ک ییاز آنجا یغزل فارسهای  معشوق

ن صورت، قابل دل یتنها در ا. را به آنها ببخشند ییبایت و زین مطلوبیرند چنیا اگر نداشته باشند شاعران ناگزیخود داشته باشند؛ 

 خود بدان مبادرت یاز روانیبه ن ییگور پاسخیغالباً ناخودآگاهانه بوده و شاعران در مس ین تالشیچن. بستن و ستودن خواهند بود

. سازندیگران فراهم میباوراندن د یبرا یانکن امیرده؛ همچنکت کش حرینشِ ناخودآگاه در جهت اقناعِ خوکن یورزند و با ا می

عاشقانه  یاز اصول غزل پرداز کنفیال یه به عنوان اصلکت نسبت به او ینهایبۀ مختلف شاعر از معشوق و اظهار عالق یتمناها

ه فاقد وجوه ک یطبعاً معشوق. را  داشته باشدای  هن اظهار عالقیچن یه معشوق، سزاوارکه خواهد داشت یتوج یرفته شده، زمانیپذ

شه در ی، ریان هر شاعریمعشوق در ب ییبایف زیتِ توصیفکی. را نخواهد داشت ین سزاواریدلخواه باشد چن یها همطلوب و جنب

م و عادات و اعتقادات او یز اقلیشاعر و ن یو روح یرکط فین امر خود به خود با شرایدارد و ا ییبایاو از اصل ز ینگرش و طرز تلق

 . دابی می ارتباط

  ییبایابتهاج، غزل و ز
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ق در سرودن اشعار یرغم توفیاو عل. ژه داردیو یبوده، تعلق خاطر یت تغزلیگر ذهنیه همواره تجلکابتهاج نشان داده به قالب غزل 

 ییهاهیش را با مایافت و غزل خویدست  یرکبه رشد ف یاه پس از دورهکنیابتهاج با وجود ا. ، همچنان به غزل متعهد ماندییماین

ش فاصله یخو یتغزل یایغزل خود را حفظ نمود و از دنۀ د، وجه عاشقانیزش بخشیافزون تر از آنچه در غزل عاشقانه معمول بود، آم

 یریرپذیتأث. ار بستکراث گذشتگان را به یت نموده و میتبع یفارسۀ غزل گذشت یشناس ییبایز یاز الگوها یاو به نوع. نگرفت

 یص غزل او از غزل گذشتگان به آسانیتشخ یه گاهکاست  ییش، تا جاین غزل هایران، خصوصاً در نخستن شاعیاة ویابتهاج از ش

با  یاریافته و از جهات بسین یوکن شاعران تیر ایتحت تأث یغزل و یباشناسی، ابعاد نگرش عاشقانه و زین رویاز ا. ستیسر نیم

ه ابتهاج بدون توجه به الزامات روزگار کست ین بدان معنا نیالبته ا. اردد یهمانند یعاشقانه و مناسبات عشق یایات آنها از دنیتلق

 یایه بر توجه او به دنکافت یتوان یالم او مکدر  یمختلف یها هنشان. رده استک یشاعر یموروث یتیش و صرفاً بر اساس ذهنیخو

ن یهم. ش و االزامات آن استیط عصر خویشرا آگاه به یشاعر یه وکدهند یاش داللت دارند و نشان مات زمانهیرامون و واقعیپ

ز در ین ییها ین تازگیافزون بر ا. سازد می زیه در روزگار ما غزل سروده اند، متماک ییاو را از اسلوب شاعران سنت گراة وی، شیژگیو

ت یات و شخصیخواسته روح بوده و یاز بزرگان غزل به دنبال نوآور یریرپذیرغم تأث یعل یدارد و می ه معلومکشود  می دهیار او دک

ه ضمن کاست  یتغزل ییایم دنین امر در غزل ابتهاج، ترسیند ایماحصل و برآ. زدیخود درآم یسنت یهاز با آموزهیش را نیخو یفرد

ر ابتهاج از اصلِ یو تفس کدر. ز حفظ نموده استیخود را با غزل گذشته ن یکیتازه، شباهت و نزد یها هنبودن از مشخص یعار

 . ردیگ می ه سرچشمهین مایز از همیدر تغزل ن ییبایبرخورد او با عناصر ز یو چگونگ ییبایز

 ییبایابتهاج، معشوق و ز

 یل معرفیبد یگانه و بیم داشته و او را یترس ییباینما از زتمام یان گذشته معشوق خود را نماد و مظهریابتهاج همچون غزلسرا

 ه بر اساس آنهاکمعشوق قلمداد نموده  یلک ییبایاز زای  هظاهر معشوق را جلو یها هاز وجوه و جنب یکن  هر یرده است؛ همچنک

را از  یعشق یاز حافظ، سطح وابستگ ین حال به تأسیافت؛ در عیاش در یاز شاعرای  هدر بره ییبایرا از مفهوم ز یو کتوان در می

 :ده استیشوند بخیز پین یفراجسم یمعشوق را با ابعاد ییبایت فراتر برده و زیجسم

 راهنشید مرا از لغزشِ پیجان به رقص آ/ راهن چو لغزد بر تنشیزِ پیانگموجِ رقص»

 دستِ من در گردنش یدیغا گر رسیدر یا/ سو به گردِ گردنش حسرت نماستیگۀ حلق

 ز باشد از منشیزد و پرهین بگرین چنیو/ د و با صد زبان خواند به چشمیش آیهر دمم پ

 بو بر تنشباد گل یمگر ا یدادای  هبوس/ ز از طرفِ چمنجان امرو یتراود بو یم

 به چنگِ من درافتد دامنش یه گر روزکوه / روم می زانیاش افتان و خیهمره دل در پ

 ردنشک ین همه نامهربانیا یگر نبود/ نبود یچ نقصانیوجودش ه یدر سراپا

 «.روشنش یرودر شبستان تو تابد شمعِ / ماه و آفتاب کان رشک یباشد شب کیه یسا

 ( 49: 4951ابتهاج،)

 یجوان و طبعاً دارا ین هنگام، شاعریاو اگرچه در ا. سروده است یست و دو سالگیدر ب یعنی 4925ن غزل را ابتهاج در سال یا

الزام  ن همه بنا بهیبا ا. ستین غزل چندان پررنگ نیاو در اۀ عاشقان یعشق و نجواها یاست، اما بُعد جسمان یجان و نشاطِ جوانیه

از سقوط  یشاعرانه گنجانده و به طُرق یاما آن را در ساختار. خود  سخن گفته است یمعشوق و تمناها یجسم ی، از اجزایجوان

پخته به کار  ین غزل، زبانیرغم جوان بودن در ا یاو عل. رده استک یریگشیپ یو شهوان یصرفاً جسمان یازیالم تا حد اظهار نک

آموخته و با  یه از همان ابتدا غزل گفتن را به درستکدهد  می نشان یسنت کبه سب ییب از ضوابط غزل سرامناسة بسته و با استفاد

 . دارد ییرموز آن آشنا

از  یقیاو تلف. ب شدکیبا آنچه از شاعران گذشته آموخت، تر یمراحل یو عشق پس از ط ییبایف ابتهاج از زیو تعر ییت غنایاما ذهن

د و ین بخشیوکآن تۀ یغزل خود را بر پا یشناس ییبایش ساخت و زیار خوکۀ یماآور غزل سرا را دستشاعران نام  کنگرش و در

را مقلد  یتوان و نمی هک ید؛ طوریقابل قبول انجام یخود ابتهاج به امتزاجهای  افتیش از بزرگان با حال و دریها هآموخت یتوأمان
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او  یات شخصیت و خصوصیه فردکست ین یان شاعران به گونهیاو از ا یهایریذرپیرا هنجارِ تأثیرد؛ زک یا چند شاعر تلقی یکصِرف 

ب، نگرش و ین ترتیداد و به ا یمختلف جا یها هش به گونیز در تغزل خویخود را نهای  افتیاو در. تحت الشعاع قرار دهد یلکرا به 

 :دین بخشیوکش تیرا در غزل خو ییبایاز ز یخاص یتلق

 پوشِ چشمگلة صد بهارم نقش زد بر پرد/ ت در آغوشِ چشمخیشت گل رکال دلیتا خ»

 گرچه در آغوشِ چشم ییچون روشناای  هخفت/ ستیدارِ تو نید یارایگانه را یمردمِ ب

 نوشِ چشمشد جامِ حسرتهی لعلت ت می زک/ م از خونِ دلینکه ساغر پُر کوقت آن آمد 

 !ن بر هوشِ چشمینشِ دل، آفریبر ب نیآفر/ ده، بر آن حُسنِ پنهان عاشق اندیچشم و دل، ناد

 خاموشِ چشمۀ نم در خانکبر  یتا چراغ/ برقِ عشق ی، این شبکآتشِ رخساره روشن 

 د نهان در گوشِ چشم؟یگو می شوق امشب چه کاش/ غام دوست؟یا پیآرند  می داریدة مژد

 !چشمشم هر شب شرابِ چشم مستت، نوشِ ک یم/ !رسد هر صبح بانگ دلنوازت، نازِ گوش یم

 «.ا دارم ازو بر دوشِ چشمیمنّتِ صد توت/ ه منکنا شو، یب! هیسا یدر غبارِ راهِ او، ا

 (416: 4951ابتهاج،)

را  ین غزل، مفهوم عاشقیدر ا یه وکن است ین در ایشیسروده و تفاوت آن با غزل پ ین غزل را ابتهاج در سن چهل و شش سالگیا

ه کافته یدر او  یترتازه یهاییباین نسبت، زیفراتر رسانده؛ به هم یبرد به سطح یجسمانتوان از او حظِ یه مک یاز عشق به معشوق

ن غزل و مفهوم ارائه شده از عشق و یاز ا یعرفان ید بتوان برداشتیشا. از آن به دست داد یفیتوان تعر نمی شاعرانه یهافیجز با توص

 یز او را به معشوقیش از هر چیت او هست، بیه در موجودک یپنهان مبهم معشوق و حُسنِ یها هرا مشخصیز. در آن نمود ییبایز

ن مشخصه سبب شده غزل یا. سازدیمطرح م ینیعهای  ییبایگر، متفاوت از زید یاو را از سنخ ییبایند و زکیهمانند م ینیرزمیغ

 . آن هموار شود یل عرفانیتأو یرا نشان داده و راه برا ییبایاز ز یترقیعم کابتهاج، در

 تغزل، معشوق و مناسبات عاشقانه 

 یبوده، تأمل نموده و شاعران تغزل ییجوامکبر  یه مبتنک یاعاشقانهۀ ات رابطیو جزئ یف رفتاریعمدتا بر ظرا یفارسۀ تغزل گذشت

معشوق او  ییو غا یلک ییباین امور بر زیپرداخته و ا... و قامت و چشم و یظاهر و اندام معشوق اعم از زلف و رو یف اعضایبه توص

 یمفرطِ جسم یشاعران قابل جست و جوست، تمناۀ الم عاشقانکدر پسِ  یورزعشق یزه و مبنایآنچه به عنوان انگ. افته اندیداللت 

غزل گذشته را تحت  یو وجوه بالغ یالمکن برخورد، تمام مناسبات یا. ت معشوق بوده استیبه جسم یابیدست یبرا یو شور و شوق

های  تیط عصر و محرومیتوان شراینم. ل نموده استیتحم یفارس یت محتوا و ساختار شعر تغزلیلکو خود را بر  الشعاع قرار داده

-ینقش و بین امر بیدر گذشته وجود داشته، در ا یو اجتماع یاخالقۀ رانیگت عُرف و ضوابط سختیمکحاۀ واسطه بهکرا  یمختلف

خود  یو انسان یت اجتماعیه شاعر به موقعک، بدون آنیجسمان یها هحاالت و جنب یرواپیم بیو ترس ییجوامکد بر کیتا. ر دانستیتأث

 . درآمده است یسنت و ارزش شعر یک، همواره به صورت یند، در غزل فارسکش توجه یخو یت سنیز موقعیو ن

ن یبنابرا. افته استیاص اختص یان روابط ممنوعیو به ب یات اندامیاز هر غزل شاعران گذشته به معشوق و جزئ یابخش عمده

. نمود یتلق کیسبۀ مشخص یکتوان  می را یدر غزل فارس یمناسبات عشق یمعشوق و بعض یپرداختن به جسم و اندام و اعضا

 . را در برگرفته است یاز غزل فارسای  هرواج داشته و بخش عمد ین قرن به صورت سنت شعریه چندکای  همشخص

معشوق  یف اندامِ ظاهریو توص ییستاچگاه با تنیاو در غزل ابتهاج، ه یهاییبایان زیو به وصف معشوق کشد  یتوان مدع ینم

محور  یشاعران تغزل یه در غزل برخکبدان گونه  یروابط عشق یپروا یان بیو ب ییامجوکه کرد کشود ادعا  می اما. همراه نبوده است

ن گونه تن یاز ا یتوان نشان چندان نمی نِ غزل اوینخست یها هوندر نم یحت. ها قرار گرفته، در غزل ابتهاج وجود نداردفیتوص

مطلوب در شعر او  یمعشوق به صورت یت اعضایفکین حال، یبا ا. دیروابط عاشقانه دة پرد یات بیان جزئیل به بیو تماها  ییستا

ه شاعر کبل. ردک یآن تلق ی ًجسمانامالک یصِِرف و طلبِ لذت به معنا ییامجوکتوان  نمی ن وصف ها رایه البته محور اکوصف شده 

ه در کر را یابتهاج غزل ز. اد خود به معشوق پرداخته استیز یو دلبستگ یان وابستگیعاشقانه و در جهت ب یابراز تمنا یآنها را برا
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ن یابتهاج در ا ییستااز معشوقای  هن غزل، نمونیا. سروده است یمعشوق اظهار شده، در جوان یآن، عشقِ شاعر بر قد و باال یابتدا

 ن غزل به اندام معشوق شده،یه در اک یاشارات. بت معشوق استیدر غ یو حسرت و یتابیاق و بیاشت یین حال، واگویدوره، در ع

 :آن باشندة شناخته شد یبه معنا یجسمان ییو لذت جو ییتوانند گواهِ تن ستا نمی

 و باالست در دلم آشوبِ عشقِ آن قد/ الِ تو غوغاست در دلمیباز امشب از خ»

 الِ تو برخاست در دلمیخۀ تا فتن/ ست و مردمِ چشمم به خون نشستکخوابم ش

 ه چه غوغاست در دلمکن یاز چشمِ من بب/ و رضاست یدردیلبم نه ز ب یخاموش

 ه نواهاست در دلمکلب بر لبم بنه /  یدر یم و خاموشم اینواخوش یمن نا

 ز تو برپاست در دلم یگر چه آتشبن/ سر گذاردهیمنِ شورۀ نیبه س یدست

 است در دلمیه درکده هوش دار ید یا/ تفته و طوفانِ آهِ سرد کن موج اشیز

 تو تنهاست در دلم یه آرزوک یدان/ ام فرستیش به دلداریدِ خویام یبار

 (46: 4953ابتهاج،)« .داست در دلمیصد گونه داغِ عشقِ تو پ/ ه نشان تو و هنوزیگم شد ز چشمِ سا

تواند وجود داشته  می ان عاشق و معشوقیه مک یعشقة از مراود یاتیه به جزئکآن ین دست بیاز ا یین غزل و غزل هایهاج در اابت

 یرا تداع یجنس یه تماماً تمناک یار بردنِ  لحن و حالتکش نموده و بدون به یش ستایند، از معشوق خوکح یصر یاباشد، اشاره

 . انه تفاوت داردیجوامک یاو با تمناها یش است اما نوع تمناینار خوکناگرِ حضورِ معشوق در او غالباً تم. دیگویند، سخن مک

ش از یمابکها شین ستایعمده در غزل ابتهاج است و در ضمن اۀ مشخص یکاو اگرچه  ییبایان وجوه زیش از معشوق و بیستا

ان حرمت و اعتبار معشوق صورت یشاعرانه و در جهت ب یاگونهز سخن رفته، اما سخن گفتن از آنها غالباً به یظاهر معشوق ن یاعضا

سب لذت کح بر یصر ی، رد و نشانین آرزومندیاما در ا. اوستهای  در اغلب غزل یجار یبه معشوق، آرزو یابیدست. رفته استیپذ

 را یژگین ویگر اید یغزل در. ت معشوق استیاز جسم یدر آنها برخوردار ییه مطلوب غاکتوان گفت  نمی شود و نمی دهید یجسمان

 :مینیب می

 ن طمعِ خام مبندیدل اسوختهۀ یسا/ وتاهِ من و دامنِ آن سروِ بلندکدستِ »

 قندتا از آن چشم خورَد باده و زان لب گل/ ه شودکبِ یماه نص یدولتِ وصلِ تو ا

 پسندنقش ینقش و زه یچشم بد دور، زه/ چشمۀ نییست در آیخوش تر از نقشِ تواَم ن

 خرسند یالیدل به خ یشدم ا یه من از وک/ ن کت مشیاکوتِ خاطرِ ما را به شخل

 مندکشم سر ز کتا سرِ زلفِ تو باشد ن/ خته امیه صد سلسله بگسکوانه یمنِ د

 ندکه صد فتنه در آفاق افکهمچو حُسنِ تو / رساند کعشقِ من آوازه به افالۀ قص

 (66: 4953ابتهاج،)«.آن سرو بلندۀ یفتد به سرم سااگر ا/ خواهم سود که از ناز و طرب سر به فلیسا

 یاوصاف. ندکیس میه شاعر او را تقدکر است ینظیگانه و بیو  یبارویز یشود، تعلق خاطر شاعر به معشوق می دهین غزل دیآنچه در ا

رّات به کبه  یغزل فارس ه درکاست  یدهد اوصافیشاعر را نسبت به او نشان م یفتگیه شکنیر شده ضمن اکن معشوق ذیا یه براک

ا یچون ماه، چشمِ مست  ین غزل، قامتِ چون سرو، رویدر ا. باشندین اوصاف میا ی، دارایار رفته و غالب معشوقانِ غزل فارسک

ت یهستند، مقبول یرر در غزل  فارسکم یراتیب و تعبکیه ترکره یمند و غکنِ چون قند، زلفِ چون یریچشمِ چون باده، لبِ ش

از ای  هه نشانکآن یدهند؛ ب می ل بودن معشوق را نشانیبد یت و بینها ین حُسن بیدارند؛ همچنیان میدر نظر شاعر بمعشوق را 

-یاو را نم ییبایت معشوق در نظر ابتهاج و علت زین مطلوبیبنابرا. شاعر را در خود داشته باشند یآنچنانهای  و هوس یجسم یتمنا

 . ردک یابیان قابل مشاهده است، ارزیغزل سرا یاریو بس یغزل انورر آنچه در ی، نظیجنس یتیتوان مطلوب

 جسم معشوق  یتغزل و اعضا

و  یت عشق ورزیفکی یادیتا حد ز ینین مضامیدارند و چن یگاهی، جاین تغزلیمختلف جسم معشوقان در مضام یاز اعضا یکهر 

زان تعلق یار رفته، نوع و مکدر غزل گذشته به  یبا بسامد یکه هر کها ن نشانهیاۀ مجموع. دارندیشاعران را معلوم م یت عشقیذهن
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 ه شاعران از آنها ارائهک یفیمعشوق و نوع توص یاز اجزا یکپرداختن به هر. دهدینشان م ینیو زم ینیع یرا به معشوق یو یروح

دام کشاعران تغزل پرداز با هر . استآنها از عشق و مناسبات عاشقانه  کانگر دریآنها و هم ب یفتگیزان شیمة ند هم نشان دهندک می

ن اعضا یاز ا یکگر، هر ید ین ساخته اند؛ از سوییه وصل به معشوق است، تبکخود را  ییو نها یلکلِ یاز م یان اعضا جنبهیاز ا

ه زلف، چشم، مختلف معشوق از جمل ین رهگذر، اعضایاز ا. دهد می او را نشان ییبایاز ز یمعشوق آنها دارد و بُعد ییبایدر ز یسهم

 ین اعضا نقشیشعری واقع شده و ا ین و معناهایمضامۀ ی، مایره در شعر تغزلیساق، لب، گردن، قامت، غبغب، خط، خال، ابرو و غ

 . فا نموده اندیا یاشعار تغزل یباشناختیت زیماه یریل گکننده در شکن ییتع
اغلب . افته استیژه یو یگاهیجا یشعر تغزل یشناس ییابیه در زکاست  ییاز اعضا« زلف»و « مو»جسم معشوق  یان اعضایدر م

ه کای  هت شاعرانیو اهم ین عضو معشوق در شعر فارسیحضور ا. ر شاعرانه پرداخته اندین و تعابیمضام ین عضو جسمیشاعران با ا

دار ین ما همچنان پایخ سرزمیه در طول تارکباشد  یو فرهنگ یو اجتماع یروان یهانهیارتباط با مقدمات و زم یتواند ب نمی افته،ی

ن یزنان توسط مردان گشته، در ا یدن مویرده و مانع از دکجاد یا یو اجتماع یو عُرف ین اخالقیه قوانک ییت هایمحدود. مانده است

دن و هم به یر قابل دیغ یا عضویدور از دسترسِ عاشق ای  هدیمعشوق هم به عنوان پد ی، موین رویاز ا. ستینقش ن ینه بیزم

ن یبا ا. ، مورد توجه قرار گرفته استیاز زنانگ یتر، رمز یلکر یا معشوق دور از چشم و به تعبیت زنِ مستور یاز موجود یورت نمادص

ات و یزنانه استوار باشد، متأثر از ذهن یتیه بر واقعکش از آنیمعشوق گفته اند، ب یسویزلف و گة در بار یف، آنچه شاعران تغزلیتوص

 یتِ جسم معشوق، صرفاً نگاهین جنبه از موجودینگاه شاعران به ا. ه در خود آنها وجود داشته استکاست  یتات و انتظارایفرض

 . ار داردیبسۀ ت فاصلیه با واقعکاست  یآرمان

، یسه در سنت غزل فارکرا پرداخته ای  هر شاعرانین و تعابیبا آن، مضام یافته و وی یگاهیز جایشعر ابتهاج ن یشناس ییبایزلف در ز

توام است، اما در اصل های  ینیبا نوآفر ین عضو بدن اگرچه گاهیابتهاج با اهای  ینیمضمون آفر. توان سراغ گرفت می آن را یها هنمون

توان گفت شاعران گذشته تا  می .ار برده اندکدر مورد آن به  یان گذشته از جمله انوریه غزل سراکاستوار است  یبر همان اسلوب

ن یابتهاج با آن، چنۀ رده اند، اما مواجهکن عضو بدن برخورد یعصر خود با ا یو فرهنگ یو اجتماع یروان یهانهیزممتناسب با  یحد

 یو اجتماع یو عُرف ین اخالقیه قوانک ییت هایمحدود. نداشته است ییط و الزامات روزگار خود اعتناینه به شراین زمینبوده و در ا

ه ابتهاج ک، چهل و پنجاه یس یها هگشت، در ده می زنان توسط مردان یدن موید و مانع از درک می جادیشاعران ا یدر گذشته برا

او و ۀ ان زمانیه مک یارکآشهای  رغم تفاوت یابتهاج عل. سروده، وجود نداشته است ها هن دوریخود را در اهای  ن غزلیش تریب

رده و با آن به کم یدن ترسیر قابل دیغ یا عضویدسترسِ عاشق دور از ای  هدیگذشته وجود دارد، مو و زلف معشوق را به عنوان پد

ة در بار ین مبنا آنچه ویبر ا. برخورد نموده است یاز زنانگ یا رمزیا معشوق دور از چشم یت زنِ مستور یاز موجود یصورت نماد

آن ة را در بار یامروز ین نگرشیشد؛ همچنو زنانه استوار با یاجتماع یتیانه بوده و بر واقعیه واقع گراکش از آنیزلف معشوق گفته، ب

و  یابتهاج با همان نگاه آرمان. آن داشته اندة ه شاعران گذشته در بارکاست  یمبتن یات و انتظاراتیات و فرضیند، بر ذهنکبازتاب 

ر یغزل ز. ه اندش از او معمول بوده و شاعران مختلف از آن سخن گفتیپ یه در سنت غزل فارسکاز زلف سخن گفته  یزیمبالغه آم

 :آن است یردهاکارکزلف و ة ابتهاج در بار ییاز سنت گراای  هنمون

 دل ها دامِ بال مگستر یشِ پایدر پ/ ش زلفِ دوتا مگستریش از پس و پین بیز»

 شِ صبا مگستریآن خرمنِ بال را پ/ مبتال راهای  شان دلیپر ینکتا 

 دا را بر آشنا مگستردامِ فسون خ/ نبنددیس رشته مکمرغِ مألوف  یبر پا

 شِ پا مگستریدستان مساز و دامم در پ/ ات نهادمیش سر در پیمن خود به خواهشِ خو

 (29: 4953ابتهاج،)« .بر آن مَهِ دو هفته زلفِ دوتا مگستر/ ه روزِ روشنیبر سا یردکاه یچون شب س

زلفِ معشوق سخن ة در بار یر واقعیز و غیمبالغه آم یانیتِ زلف سروده شده، ابتهاج همچون گذشتگان با بیه با محورکن غزل یدر ا

ۀ جیه تماماً نتکرا به زلف نسبت داده  ییهاتیو قابل ییبایاو ز. رده استکف یت بسیار توصیاهم یدارا یگفته و آن را به صورت عضو

متفاوت از زلف را  یریا تعبی توان سخن تازه نمی ت از غزلیب یکدر  یحت. در آن است یاُنسِ شاعر با غزل گذشته و مناسبات جار
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افت یتوان یابتهاج م یهادر غزل یات متعددیاب. ندارد یچ تفاوتیات با آنچه در گذشته بوده، هین موجود در ابیرد و مضامکمشاهده 

ه ک یتایاب. متعدد داردهای  ه در شعر گذشته، مصداقکبه زلف نسبت داده شده  یررکو مای  هشیلک یردارهاکه در آنها خواص و ک

 : ن گونه اندید از ایآ می نیپس از ا

 (29: 4953ابتهاج،)    یار را مانینافه سرِ زلفِ  یبه بو/ یمِ تار را مانیصبا به لرزشِ تن س

 (93: 4953ابتهاج،)د   یآ می دم به باریجا نهالِ امک/ مِ زلفِ تو تا نگذرد به گلشنِ دلینس

 (13: 4953ابتهاج،)نمیه گل ز باغِ تو چکد یایز دست ن گرم/ ییم به بویبسازم از سرِ زلف تو چون نس

 (4953:33ابتهاج،)نفَس نرود یکتو  یوگرنه چون سحرم ب/ ن شبِ تاریزنم در می زلف تو دم یبه بو

 (34: 4953ابتهاج،) م یبخور یخته تابیدست در گردنت آو/ تو مست یسویم چو گیفتینار تو بکدر 

 (416: 4953ابتهاج،)د مرا ین شبِ امّیه صد صبح دمد زکباش / او رخِ یشم سر ز هواکچون سرِ زلفش ن

 (49: 4953ابتهاج،)دستِ من در گردنش  یدیغا گر رسیدر یا/نماستسو به گردِ گردنش حسرتیگۀ حلق

 (32: 4953ابتهاج،)  ینکبو کو مشامِ مرا مُش ییبگشا/ ه زلفک یشب یدل بسته ام به باد، به بو

 (441: 4953ابتهاج،)شان گشتن است یاروبارِ جمع مشتاقان پرک/ میدست نسۀ چیتا سر زلف تو شد باز

 (432: 4953ابتهاج،)شان نگاه دار    یچشمِ مرا ز خوابِ پر/ را یالِ زلفِ تو ره زد خدایبازم خ

 (466: 4953ابتهاج،)ن   ک یین و دلگشایما بۀ دلِ گرفت/ ین گره بگشایه اکشِ زلفت کدل یبه بو

 (431: 4953ابتهاج،)ن خسته در پناهِ من استیه اک یبه غم بگو/ ست دلمزلفِ تو آمده ۀیر سایبه ز

 (211: 4953ابتهاج،)و رها باش   یر به رقص آین همه زنجیبا ا/ اموزیار بکدل ز سرِ زلفِ بُتان  یا

 (216: 4953ابتهاج،)دند   یوتاه ندکن همه یتا زلفِ تو را ا/ یدرازدند دل از دستیرندان نبر

 (224: 4953ابتهاج،)تن نخواهد داد هرگز جانِ آزادم  یبه بند/ ستهیه آرامِ دلِ ساکبه جز دامِ سرِ زلفت 

 ( 221: 4953ابتهاج،)رِ شبگردست کشان ز فیه پریالِ سایخ/ ه هنوزکاهت چه دم زنم یز خوابِ زلفِ س

 (295: 4953ابتهاج،)  یساق یه به زلفِ تو بست ایه ساک یدل/ سته بوَدکشوسته دلیه پکروا مدار 

ن یدر ا یتازه و متفاوتۀ تکنموده، ن ین سنتیه در مضامک ییهاینینوآفر یابتهاج و برخة دیم جز زبان پخته و سنجینیبیچنانچه م

 یآرزو. متداول بوده است یه در تغزل سنتکده یشکر یزلف به تصوة را در بار یاتیاو همان انتظارات و ذهن. خورد نمی ات به چشمیاب

زلف  یردن به آن در روابط عاشقانه، همانندکخوشِ زلف و بسنده  یطلبِ بو، در زلف یافتن به زلفِ معشوق، ترس از گرفتاریدست 

شاعر، رهزن بودن زلف،  یشان شدنِ حال و زندگانیزلف و به تبع آن، پر یشانیآن، پرۀ یشاعر در سا یشدن زندگ یکبا شب و تار

ات آمده ین ابیه در اکهستند  یباتکیر و تریر و دامِ جان بودن آن، مضمون، تعبیزلف به زنج ی، همانندزلفۀ یپناه جُستن در سا

 .است

  یریجه گینت

 یده ابعادیوشکز ین حال خود نیشعر گذشته بهره برده؛ در عهای  راثیه از مک یت و زبان تغزلیاست با ذهن یهوشنگ ابتهاج شاعر

ه در کاست  یمین و مفاهینگرش، مضام ینی، نوآفریو ین امر برایماحصل ا. ارش قرار دهدکۀ یاز منش و عواطف خود را دستما

ار ابتهاج به بزرگان غزل یتعلق خاطر بس. را در بر گرفته است یفارس یاز شعر تغزل یمیار داشته و بخش عظیاربرد بسکتغزل گذشته 

های  رون از چارچوبیخود را ب یت تغزلیه او بتواند ذهنکشده مانع از آن  یاریو جست و جو در اشعار آنان در موارد بس یفارس

و معشوق،  ییبایتغزل از جمله ز یها هو جنب یر ابتهاج از مبانیو تفس کدر. ن شاعران سامان بخشدین شده و متفاوت از روش اییتع

توان  می آثار او یرا در البال ییهان و مصداق ین وصف قراین داشته اند، با ایشیه شاعران پکاست  یریو تفس کقت همان دریدر حق

 . ده استیوشکتازه از عشق و مناسبات عاشقانه  یدن به برداشتیرس یدهند ابتهاج برا می ه نشانکافت ی

 منابع
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؛ تهران؛ چشمه، ینکدک یعیتر محمدرضا شفکده شعر هوشنگ ابتهاج؛ به انتخاب دینه، برگزینه در آیآ(: هیسا. ا. ه)هوشنگ . ابتهاج

 . 4951م، چاپ ده

 . 4953ست و پنجم، یارنامه، چاپ بکاه مشق؛ تهران؛ یس(: هیسا. ا. ه)هوشنگ . ابتهاج

 .4959، چاپ دوم، علمی و فرهنگی؛ تهران؛ سنت و نوآوری: قیصر، امین پور

 .14-95صص  ؛(ریت) 23، شماره 4966؛ تهران، آدینه؛ مجله سال شعر نو فارسی 36: علی، باباچاهی

 .4965نفرات؛ تهران؛ البرز، چاپ اول،  یاد بعضی: نیمی، سیبهبهان

 .4959ران؛ تهران؛ ثالث، چاپ اول، یدر شعر معاصر ا ینوآور یها هگون: اووسک، یحسن ل

؛ به اهتمام (هوشنگ ابتهاج)هیده اشعار سایل و گزیعشق همه بهانه از توست، نقد و تحل یشرس، ایگل پ: ی، مهدیرازیش یدیحم

 (53 -54. )4956ان؛ سخن، چاپ اول، ؛ تهریسار ساور سفل

 .4961؛ تهران؛ نشانه، چاپ اول، یعشق؛ ترجمه جالل ستار یها هاسطور: یدوروژمون، دن

؛ ی؛ به اهتمام سارا ساور سفل(هوشنگ ابتهاج)هیده اشعار سایل و گزیعشق همه بهانه از توست، نقد و تحل یا: ، سارایساور سفل

 . 4956تهران؛ سخن، چاپ اول، 

 .4951عقوب آژند؛ تهران؛  گستره، چاپ اول،یتر کترجمه د ؛س تاورکلی، فیکان ماری، یکتیچ یرژی، ینکدک یعیشف

ده اشعار یل و گزیعشق همه بهانه از توست، نقد و تحل یا: عصر ماهای  ینه دار غم ها و شادیه آیسا: ، محمدرضاینکدک یعیشف

 (241 -215. )4956تهران؛ سخن، چاپ اول،  ؛ی؛ به اهتمام سارا ساور سفل(هوشنگ ابتهاج)هیسا

 .4956؛ تهران؛ ثالث، چاپ دوم، (هیسا. ا. ه)ر هوشنگ ابتهاج یو شعر ام یدر زالل شعر، زندگ: اریامک، یعابد

 .4951؛ تهران؛ اختران، چاپ اول، ین غزل و نقش سعدیوکت: ان، محمودیعباد

 .4965، چاپ سوم، مرکزدوم؛ تهران؛  ، جلد(یجهارجلد)لی شعر نویخ تحلیتار.: ، شمسیلنگرود

  . 4965، چاپ اول، تیراژه؛ تهران؛ هفتاد سال عاشقانه، تحلیلی از ذهنیت غنایی شعر معاصر: محمد، مختاری

 . 4953؛ تهران؛ ثالث، چاپ سوم، یزین بهجت تبرید محمدحسیو شعر س ی، زندگیار مرغ بهشتیشهر: میمشرف، مر

؛ به اهتمام (هوشنگ ابتهاج)هیده اشعار سایل و گزیعشق همه بهانه از توست، نقد و تحل یه، ایر ساداید یخط طوالن: نی، حسیمنزو

 ( 266 -212. )4956؛ تهران؛ سخن، چاپ اول، یسارا ساور سفل

هتمام سار ؛ به ا(هوشنگ ابتهاج)هیده اشعار سایل و گزیعشق همه بهانه از توست، نقد و تحل یا. ریشبگة در بار: زی، پرویناتل خانلر

 (51 -62. )4956؛ تهران؛ سخن، چاپ اول، یساور سفل

 .4951ن؛ تهران؛ هرمس، چاپ سوم، یرام یهنر؛ ترجمه عل یستیچ: نگ، اسوالدیهنفل

 .4955ازدهم، ی، چاپ ی، نظم و نثر؛ تهران؛ جامیات معاصر فارسی، ادبها هبار لحظیجو: ، محمدجعفریاحقی

 .4956ازدهم، ی، چاپ یان؛ علم؛ تهرچشمه روشن: نی، غالمحسیوسفی
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 در آیینۀ غزلیات صائب تبریزی( ع)سخنان امام علی

 مرتضی باالر

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 چکیده

می شدن پارسی دری در قرآن، احادیث و سایر آثار مربوط به معارف اسالمی از دیرباز و از زمان رس: از آنجا که متون اسالمی چون

جنبۀ ادبی . ای برخوردار است العاده ادبیات تأثیر جدّی داشته، بررسی تأثیر این منابع و چگونگی آن در شعر پارسی از اهمیّت فوق

 دهد همواره مورد توجه شاعران و ادیبان عرب و عجم البالغه و سخنان امیرالمؤمنین بسیار قوی است و شواهد تاریخی نشان مینهج

در غزلیات ( ع)در این مقاله ضمن اشاره به متون دینی به عنوان پشتوانۀ ادبیات جهان و ایران، تأثیرات کالم امام علی .بوده است

دهد صائب تبریزی به سخنان امیرالمؤمنین توجه های انجام شده نشان می بررسی. صائب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

 .ایشان در غزلیات خود، اشعارش را پرمایه و مزیّن کرده استداشته و با گنجاندن سخنان 

 .، صائب، غزلیّات، تأثیرپذیری(ع)امام علی: هاکلیدواژه

 :مقدمه

های  های مهم ادبیّات فارسی، فرهنگ گسترده و غنی اسالمی است که از بدو پیدایش زبان دری تاکنون به صورت یکی از پشتوانه

که روشن است قرآن، احادیث، روایات و به طور کلی  چنان. م ادبیات را تحت تأثیر قرار داده استگوناگون مستقیم یا غیر مستقی

دهند و در حقیقت تمام دستورات، فرائض، سنن،  های قدرتمند فرهنگ اسالمی را تشکیل می معارف اسالمی عناصر اساسی و پایه

دهد که  بررسی متون ادبی پارسی اعم از نظم و نثر نشان می. تآداب و علوم متنوع اسالمی بر بنیان محکم آنها قرار گرفته اس

ادبیات پارسی از دیرباز و از زمان پیدایش و معمول شدن زبان پارسی به عنوان یک زبان رسمی تحت تأثیر متون اسالمی بوده است 

توان  ب، این تأثیر ملموس را میهای متناو به طوری که در تمام ادوار تاریخی زبان دری در بالد پارسی گوی، با شدّت و ضعف

 .مشاهده کرد

نظیر است که در پیوند با  توان گفت ادبیات پارسی در مجموع ادبیات برتر و در بسیاری از موارد هنر ممتاز و بی به طور کلی می

در حقیقت خصوصیت تمام های بسیار قوی برخوردار بوده است و این ویژگی  تاریخ و فرهنگ پویا و متعالی این مرز و بوم از پشتوانه

 .گیتی نمودار استۀ آثار برتر ادبی و هنری جهان است که از گذشته تاکنون در طول تاریخ و عرص

دهد این  ها نشان میسازی، معماری و امثال اینهای ادبیات، نقّاشی، مجسمه نگاهی گذرا به شاهکارهای هنری جهان در حوزه      

شخصیِ ة العادستعدادهای خارقشود، تنها به واسطه ذوق و ا هنگ جهانی بشریّت محسوب میقبیل آثار، که در واقع تبلور فر

ها پای به عرصه وجود ننهاده است و در حقیقت هر کدام از این آثار زمانی به عنوان اثری بدیع، هنری و مورد قبول پدیدآورندگان آن

کسانی مانند شکسپیر، گوته، دانته، جبران . اند و یا رشد کرده های سالم قرار گرفته که در بسترهای مناسب خود خلق شدهذوق

اند با  ذوق و لطف و هنر بشریّتة جهانی دیگر که نمایندۀ ها شخصیّت هنری و برجست خلیل جبران، فردوسی، حافظ، سعدی و ده

به عنوان مثال . شد و شکوفایی برسانندخود را به ظهور و رة العاداند استعدادهای خارق های روزگار خود توانسته فراهم بودن زمینه

فرهنگ بشری شده است؛ باید اذعان داشت که سهم بسیار ۀ مانند در عرصشخصیتی چون فردوسی موفق به خلق اثری عظیم و بی

( اسالمیۀ قرون اولی)ای ماقبل ه و دوره( اوج تمدن اسالمی)های مناسب فرهنگی قرن چهارم  زیادی از آن مربوط به وجود زمینه

 .اثری چاون شاهنامه بار ماا پوشیده باقی خواهد ماندة العاداست که بدون توجه به آن، ارزش فوق

اساطیر، تاریخ، طبیعت، زبان، ادیان، و فرهنگ برخوردارند و در میان جوامع و : هایی چون اساساً آثار ادبی و هنری از پشتوانه      

عنصر فرهنگ، خود از . رح باشد طبعاً آثار قوی و عالی و ماندگار پدید خواهد آمدمللی که این عناصر به نحوی وجود داشته و مط

های خاص ملّی و نژادی، ادیان و مذاهب و امثال آن تشکیل  ها، آداب و رسوم، احساسات و گرایش ها، اندیشه زبان: عناصری چون

اگر ما ادبیات فارسی و ادبیات جهان را مورد بررسی . گردد که از این میان توجه به عنصر مذهب از اولویت خاص برخوردار است می

ای قوی نهایت بهره را  کنیم آثار ناب ادبی از ادیان و مذاهب مختلف به عنوان بستری محکم و پشتوانه اجمالی قرار دهیم مشاهده می
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کمدی : آنها پدید آمده است مانندبرده است و از این فراتر بسیاری از این آثار بر اساس متون دینی و تحت تأثیر مستقیم و جدی 

الطیر عطّار و پیامبر جبران خلیل جبران از آن جمله است که تماماً بر مبنای تعالیم یر، مثنوی معنوی، منطقالهی دانته، آثار شکسپ

 .کنند کتب آسمانی و متون دینی، دعوت به توحید، معاد و عمل صالح می

مورد توجه اندیشمندان و ( ع)امام علیۀ آن و احادیث نبوی، کالم فصیح و بلی  و عالماندر میان متون اسالمی، به همراه قر       

های زُهد، موعظه،  از جنبه( ع)مسلّم است که چند بُعدی بودن شخصیّت امام علی. فرهنگ در بالد اسالمی بوده استۀ بزرگان عرص

اندهی، حکمت، فضیلت، قضاوت، ادبیات، نویسندگی، الهیّات و اجتماعی بودن، عرفان، علم، شجاعت و حماسه، زمامداری، والیت، فرم

های گوناگون عرب و عجم، عام و خاص، دوست و دشمن، مجذوب سخنان آن حضرت باشد و حتی  امثال آن، موجب شده که سلیقه

 .دشمنی چون معاویه نیز بدان اعتراف کند

های پایانی سده چهارم به دست ابوالحسن محمد است که در سال( ع)سخنان امام علیة برگزیدۀ به عنوان مجموع البالغه نهج      

پیش از ( ع)ای از سخنان امام علی چهارم هجری، در بغداد گردآوری شده است؛ اگرچه گزیدهة سدۀ رضی، ادیب و شاعر برجست

های گوناگون علوم و معارف  تهمشهور بوده و بر ادیبان و مورخان و اهل حکمت و دانشمندان رش« البالغهنهج»گردآوری با عنوان 

البالغه پس از اند، لیکن کتاب نهج ها سود جسته های گوناگون از آن اسالمی اعم از عرب زبان و فارسی زبان تأثیر گذاشته و به شکل

که به  موجب شد( ع)بالغی و ادبی کالم علیة العاد های خارق ویژگی. تألیف، این تأثیرگذاری را گسترش و ژرفای بیشتری بخشید

غرر و درر درآمدی، : هایی چون آوری و حفظ آن سخنان گهربار مبادرت ورزند و مجموعهاز سیّد رضی، دیگران نیز به جمع غیر

ها نیز به وجود آمد و نویسندگان و بلغا و فصحا سعی و امثال آن( ع)دستور معالم الحکم قضاعی، نثراللّئالی، حکم سیّدنا علی

 (.91: 4964مطهری، )های آن حضرت، قدرت بیان و ادب خود را تقویت کنند  کردند با حفظ خطبه می

های عالمانه و الهی آن حضرت در آثار  دهد که افکار و اندیشه های بعدی نشان می بررسی آثار شاعران کهن فارسی و حتی دوره       

، سنایی، نظامی و مولوی و ناصر خسرو و دیگران، فردوسی: در این میان شاعران حکیمی چون. ها بیش و کم موثر بوده استآنۀ هم

اینان هم به تبع از بلغا و فصحای . اندای از این منبع فیّاض بهره برده و سخنان خود را فربه و جاودان و مزیّن کرده به شکل گسترده

های ادبی و بالغی  قویت جنبهاند تا حداقل در ت ها و سخنان فراوانی را از آن حضرت از حفظ داشته عرب و بالد اسالمی، خطبه

توان به موارد زیر اشاره  پذیری بعضی از شاعران نامی فارسی، از کالم امام علی میعنوان نمونه از جمله تأثیربه. دثر باششعرشان مؤ

 :کرد

یُدرِکُهِ بُعدُ الهِمَمِ و ال یَنالُهُ غَوصُ الفِطَنِ، ألّذی ال ... أَلحَمدُ لِلّهِ الَّذی ال یَبلُ ُ مِدحَتَهُ القائِلُون ": خوانیم البالغه میدر اول نهج        

اندیش ذات او را درک خدایی که افکار ژرف... او عاجزندسپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن » "لَیسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحدُودٌ 

، (ع)امام علی)« ات او حدّ و مرزی وجود نداردپروردگاری که برای صف. نند و دست غواصان دریای علوم به او نخواهد رسیدک نمی

 :بازتاب این سخنان حکیمانه در شعر فردوسی چنین است(. 21: 4953

 (4: 4956فردوسی، )برشده گوهر است ة نگارند و گمان برتار است          و نشان  ز ناام

 (همان)اه اندیشه راه        که او برتر از نام و از جایگ  نااااایز نیابد بااااادو 

 (همان)ان بندگی را ببایدت بست امی ستودن نداند کس او را چو هست         

:سنایی نیز همین موضوع را در اشعار خود در فرازهای مختلف حدیقه منعکس نموده است  

 اش فهم تنگ میدان ز کنه وصف   ذاتش وهم         ز عزّ  سست جوالن

 (69-64: 4933سنایی، )اش  زند الف ها هارزه می فهم     اش     ها قااصر است ز اوصااف وهم

:عطار نیز گفته   

 فشاان نشاان          انبیا بر خااک راهت جانها ز کنهت بی جاان ۀ جمل

 (5: 4951عطار، )لیک هرگز ره به کنهت کی برد؟    عقل اگار از تو وجاودی پی بارد       

:را در مثنوی چنین آورده "المَرءُ مَخبُوءٌ تَحتَ لِسانِهِ"مولوی   
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 (211: 4959مولوی، )این زبان پرده است بر درگاه جان           آدمی مخفی است در زیر زبان    

و نامدار فارسی   ای از دریاست؛ صائب تبریزی هم که از شاعران برجسته مواردی که به عنوان نمونه اشاره شد در واقع قطره      

در ادامه . متحلی و آراسته و مستظهر کرده است( ع)ده و اشعار و غزلیات خود را به زیور سخنان امام علیاست از این قافله عقب نمان

 .پردازیمبعد از معرفی مختصر این شاعر نامی، به بیان تأثیرپذیری صائب تبریزی از سخنان امیرالمومنین می

پدر او که از . ق در تبریز متولد شده است.ه 4141ی در سال میرزا محمدعلی فرزند میزرا عبدالکریم به احتمال قو: صائب       

صائب تحت حمایت پدری . کدخدایان معتبر و تاجران مشهور بود به دستور شاه عباس، همراه با هزار خانوار به اصفهان کوچ کردند

در دربار  4132در سال . کرد بین و مهربان در محضر اساتید با نام و نشان در اصفهان مراحل کمال نسبی را طی متمکن و روشن

در هفتادوهشت سالگی  4156الشعرایی یافت و مدت ربع قرن در این مقام باقی بود سرانجام در سال  شاه عباس دوم منصب ملک

 . زندگی را بدرود گفت

 :غزلیات صائب تبریزیة در آیین( ع)سخنان امام علی

د یریقرار گ ه مورد سنجشکد قبل از آنیخود را بسنج»: "واها مِنْ قَبْلِ أنْ تُحاسَبُبوُسِم مِن قَبْلِ أنْ تُوزَنُوا و حاکو أنْفُسَزِنُ"     

الثَوابُ بَعدَ ... الحِسابُ قَبلَ العِقابِ". (415: 4953، (ع)امام علی) «ه به حسابتان برسندکش از آنید پیو به حساب خود برس

 (.91: همان)« د بودحساب پیش از عقاب و ثواب بعد از حساب خواه» :"الحِساب

 (416، 4ج:4959صائب، )ده رایزان مردم سنجیز م ییست پرواین    خود حساب از پرسش روز حساب آسوده است     

 (461، 4ج :همان)نجا یندازد به فردا خود حساب ایحساب خود ن     باشد   یم   نقد   نانیبیکبار   دوزخ  و   بهشت

 (231، 4ج: همان)چه غم از روز حساب است مرا؟  ،خودحسابم    رم     یت   آخر  رسدیم   نشان  به  ،شمکیراست 

 (144، 4ج :همان)ار خود را کن به روز جزا کفیم     شو           آسوده دل  ،نک  نجایا   خود حساب 

 .دن مضمون هستنیاة ه دربردارندکوجود دارد  یادیات زیات صائب ابیدر غزل

 حُفَّتَصَیتالِ و خالمَرِحِ الْمُ یمَش یمْشی" :ندکین اشاره میطاووس چن یپر و بال و پاها ییبایالبالغه به زنهجدر  (ع)یامام عل      

بِینُ فإذا رَمَی بِبَصَرِهِ إلی قَوائِمِهِ زَقا مُعوِالً بِصَوتٍ یَکادُ یُ شاحِهِوِ غِیصابأو  ،بالِهِرمالِ سِاً لِجَکاحِضقَهْقِهُ یفَ هِیو جَناحَ ذَنْبَهُ

 ییبایند، پس با توجه به زکیش را برانداز میبایز یهارود، دم و بالیمغرور راه مة طاووس چون به خود بالند» :"عَن استِغاثَتِهِ

اد یان است، فریا گریه گوکبرآورد  یافتد بانگیش میدهد، اما چون نگاهش به پاهایجامه و رنگ گوناگون پر و بالش قهقهه سر م

 .(222: 4953، (ع)امام علی) «دادخواه است زند گویی یم

 (311، 3ج: 3131صائب،)م ما یش از هنر داریب خود را در نظر بیع ست چون طاووس چشم ما به بال و پر ز پا     ین

 (293، 4ج : همان)را  ه طاووس بپوشد پاکست یمصلحت ن غرور         شاخ  ندکشیم   به هم  ب یع دن ید

 (643، 2ج :همان)طاووس ز رفتار خود است  یشتر مستیب  مست        را  انیوروکن   نهمستا ة جلو ند ک یم

 (2619، 3ج: همان)گرداند از پا فارغم یبال طاووس نم  نظر       دارم  خود ب یهنر بر ع صد    وجود با 

 (9193، 6ج: همان)رون یب یبندگیپر طاووس را پا آرد از ز   ان را     یکن  ،بد در نظرها خوار  صحبت ند همک

 (.916، 2ج: 4111ابن ابی حدید،) "الْصَبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجْ" 

 (4633، 1ج: 4959صائب،)د ین بگذاریغم یها دست غنچه چون به دل      د   یلکصبر   از  بود  را جهان    یهاغم قفل 

 (4612، 1ج: همان)آید ار قفل راست میکه این کلید به ه  بگشایاد          تماام    عالام  مشکل  صبار به 

 (4334، 1ج:همان)گردد یشتر از سنگ روان میها بچشمه    دارد        اارهاثم   امایا  یاسخت  راب  رااصب

کی به شکیبایی کلید امید است و هر نی»: "اَلصَّبرُ مِفتاحُ ما یُرَجّی      وَ کُلُّ خَیرٍ بِهِ یَکونُ" :فرمایددر جای دیگر هم می

 (.355: 4954،(ع)امام علی)« شکیبایی تواند بودن
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لَ تَغَفَّیما قارَبَ لِرُبَّ وَّالعَدُ صُلحِهِ فَإنَّ بَعْدَ کوِّالْحَذَرِ مِنْ عَدُ لَّکالحَذَرَ " :اشتر نوشته کبه مال یادر نامه( ع) یحضرت عل      

ش یند، پس دوراندکشود تا غافلگر  یم یکدشمن نزد یرا گاهیردن، زک ین خود پس از آشتماز دش! زنهار! زنهار» :"فَخُذْ بالحَزمِ

 (146 - 145: 4953، (ع)امام علی) «باش

 (9113، 6ج:4959صائب،) انار پنهاشتیاشد ناوم باار را در ماکه آن ماک    م شد    یچون مال  نیرید  شتر از خصمین بکحذر 

 (4321، 9ج:همان)د یز راه جنگ آک یسکاز آن دشمن چرا ترسد     د    یآیق صلح میطر  زکن ک یحذر از دشمن       

 (2123، 3ج: همان)جنگ باش  یاینند مهکیچون صلح م   ست     یان اعتماد نار صلح و جنگ اهل جهاب      

 (9265، 6ج :همان) یدگیاه را خوابکر یفتنه باشد آب ز   من مشو     یر او اکخصم چون هموار شد از م       

شیخ ) "قِظَیستَی یائِمِ حَتَّو عَنِ النّ قَیفی یحْتَلِمَ و عَنِ الْمَجنونِ حَتَّی یتَّحَ یبِعَنِ الصَّ ثَةٍعَ عَنْ ثَالالْقَلَمَ رُفِ نَّإ"     

ده تا ید و از فرد خوابیوانه تا به هوش آیها تا بال  شوند و از داز بچه: س برداشته شده استکقلم از سه  (463، 4ج :4966صدوق،

 .دار شودیب

 (965، 4ج:4959صائب،) ما میاوانهیه دکم ینکر چون کن شیا       است      هاوتاک   فایلکت  ۀ اخام  انازب  از 

 (641، 4ج: همان)ستکسودا ش کیخش یدر بن هر ناخنم ن       چرا   ، باشدیمجنون نم ردم ام  راب قلم   گر

 (414، 4ج: همان)ننوشته را ۀ نباشد نام ییم رسوایب       غند   فار  محشر م یب  جنون از  اناساده لوح

 (696، 2ج: همان)ست یار نکامت با حسابم یقلم روز ق یک         ام  جا به دست آوردهنیاز جنون ا کیخط پا

 (2341، 3ج :همان) کخش یند سوداکیچرا در ناخن من م ین      حق     ،وانهیچون قلم برداشته است از مردم د

 هِیف أتِ اهللُی کرِمِنْ عُمُ یکهُ إنْ نَّإفَ کقَدْ أتا یذالَّ کوْمِی یعَلَ کأتِیمْ لَ یذالَّ کوْمِی ا بْنَ آدَمَ ال تَحْمِلْ هَمَّی"    

 «خواهد رساندتو را  یباشد خدا روز وت ده از عمریرا اگر روز نرسیفزا، زیامده را بر امروزت میاندوه روز ن !فرزند آدم یا»: "کبِرِزْقِ

 (.131: 4953امام علی، )

 (443، 4ج :4959صائب،)نه را یند آدکاد شنبه تلخ بر طفالن ی     ما     امروز  یشاد   آمد سر   فردا  غم  در 

 (324، 2ج :همان)امروز خوردن غم فردا چه حاجت است    رسد    یم    امروز  ز  ادهیز  غم    چو  فردا 

، (ع)امام علی) «میم فرمان او هستی، و تسلیخدا راض یهادر برابر خواسته» :"هِ أمرَهُمْنا لِلّاهللِ قَضاءَهُ و سَلَّنا عَنِ یرَضِ"     

« گرددخشنودی به قضای خدا آسان میۀ تحمل مصائب بزرگ هم به واسط»: "الرَّضا بِقَضاءِ اهللِ یُهَوِّنُ عَظیمَ الرَّزایا".(62: 4953

 (.33 :4931، (ع)امام علی)

 ( 934، 4ج :4959صائب،)ر قضا را یت ،چ سپریمانع نشود ه     م   یتسلة ردکوا ۀ جبه  از   جز  به   صائب

 (661، 2ج :همان)ده است یر قضا نشنیآواز پر ت یسک   ن امن آباد     یه در اکشو   رضا کمل ن کسا

 (4911، 9ج: همان)د یشکد یپا با رِیز را در کاطلس افال        دیشکد یبا  اام و رضیان تسلادر دام یپا

-ه در لغزشکرد جز آنکرا در دل پنهان ن یزیچ یسک» :"و صَفَحاتِ وَجْهِهِ ،فَلَتاتِ لِسانِهِ یاً إلّا ظَهَرَ فئیشَأحَدٌ ماأضْمَرَ "     

 .(116: 4953، (ع)امام علی) «ار خواهد شدکآش ش،زبان و رنگ رخسار یها

 (925، 4ج:4959صائب،)ا انیرد از مایگیر مااحب نظااده را صاار بیع      باشد     یر دل هر چه مافت دیتوان دریما میز س

 (211، 4ج :همان)را  ان مااده و پنهیه پوشانییون آات چاسین      را      ما  اناایاانم  هاجبه  از  دل   راز ود اشیم

 (633، 2ج:همان)ست یگلدسته ن از ن را بهیگلزار رنگ یشاهد           یسکهر   نهکبه   ماسی  زا  رداب  ره  واناتیم

 (545، 2ج :همان)ت اداسین پایزم یانیرایو ش یوراز آب ش         رد   اب ره  باطنش   به س کر اه ر از ظاه  توان

: 4953، (ع)امام علی) «شمارد کرا سب ار آنکه گناهکاست  ین گناهان، گناهیترسخت»: "ما إسْتَخَفَّ بِهِ صاحِبِهِ أشَدُّ الذُّنوبِ"  

 (.315: همان) "بِهِ صاحِبِهِ هانَما إسْتَ أشَدُّ الذُّنوبِ".(391

 (323، 2ج :4959صائب،) تگندم اس یز بهشت آواره آدم از براک            کیاند   باشد  هر چند  را  جُرم  مشمُر خرد 

 (395، 2ج :همان)ردن است کبر سر  کر خایکوه پکل یار فک       ش پشّگان     ین زخم  ز ک  را جرم   مشمر خُرد 
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 (4133، 2ج :همان)ت اعالم دانه دانه اس یاهه خرمناک      ر     امشم    هلاس    یخُرد  ز     را    اهاناگن

 (4133، 9ج :همان)رون ز باغ خُلد آدم شد یب یه بهر گندمک          ییتاب رسوا یمشمر گر ندار   خُرد   را   گنه 

فروشد یو را مات ییبها کداا اناه بکز ایاران بپرهاکا بداب یا دوستاو ب»: "بالتَّافِهِ کعُیبیالْفاجِرِ فَإنَّهُ و  قَةُوَ مُصادَ کایوَ إ"    

 .(131: 4953، (ع)امام علی)

 (231، 4ج:4959صائب،)و را نند تکخرج خود ه در مصالح ک        زنهار         مده  گانیفروما   دست   به   عنان

 (4531، 1ج: همان)نند تو را خرج تا عطا بخشند کیه مک          زنهار         مخور    گانیفروما   جود   بیفر

غواصان ند و دست ک ینم کش ذات او را دریار ژرف اندکه افک ییخدا»: "هُ غَوْصُ الْفِطَنِنالُیو ال  ،مِمَعْدُ الْهِهُ بُکدْرِیال  یذالَّ"  

 :در جای دیگر هم فرماید. (21: 4953، (ع)امام علی)« دیعلوم به او نخواهد رس یایدر

 کَیفیَّةُ المُرءِ لَیسَ المَرءُ یُدرِکُها          فَکَیفَ کَیفیَّةُ الجَبّـارِ فـی القِـدَمِ"

 حـدَثُ النَّسَمِهُوَ الَّـذی أَنشَأَ األَشیـاءَ مُبتَدِعاً          فَکَیفَ یُـدرِکُهُ مُستَ 

پس، چگونه است چونی یزدان در بی آغازی؟ او کسی است که همه چیز را از نیست به . آدمی دریافت چونی خویش نداند»     

 (.343: 4954، (ع)امام علی)« انسان نو پدید چگونه اش دریابد؟. هست آورده است

 (21، 4ج: 4959صائب،! )تو را؟ ،یینایردن نور بک کدر دانچون تو  د    ایرس   دانتوان  وات ه انکر در اکت فااز لطاف

 (955، 4ج: همان)ا اهل و قالید قاق نرساه ذات حانکدر     وسف چه آگه است؟   ی  یخوب ز   جرس بانگ 

 (531، 2ج: همان)ست ین نکدن به ذات ممیر رسکز راه ف  د؟     اا شایط درایمح  داوانات  رهاقط ه اوناچگ

 (323، 2ج: همان)اور است؟ اشن یاانار چه جکیب یایدر  د     ارسینم یایااه جاب  رااکف  ،اتذ  هانک در 

امام ) «از مانداران باگید ییواجبیود بنگرد از عاب خیدر ع کس که آن»: "رِهِیبِ غَیشْتَغَلَ عَنْ عَابِ نَفْسِهِ یعَ یمَنْ نَظَرَ فِ"

 .(315: 4953، (ع)علی

 (21، 4ج :4959صائب،)تو را  یینایگر ز بیست صائب حاصل دین          ینشیز اهل ب  ن، گردید ش یخو  بیع  ریغ

 (496، 4ج: همان)م ما یارستّ ،ب خلقیچون رسد نوبت به ع       ش را   یب خویع  مییجویم چشم   هزاران با 

 (4533، 1ج :همان)ند کنظاره  یش اگر آدمیب خویبه ع     ب خلق رسد     یبه ع  دنید  فرصت  هک  عجب

 (9936، 6ج :همان) ؟یار داشتمکمردم چه  ییب جویبه ع      صائب        یابردم  راه  رااگ  شیخو ب یع به 

امام ) «ا مفروشیآخرت را به دن» :"کَایبِدُن کآخِرَتَ تَبِع وَال":فرمودند( ع)به فرزندش حسن یادر نامه (ع)یحضرت عل      

آخرت را به دنیا مفروشید و بقا را با فنا عوض » :"بالدنیا و ال تستبدلوا الفناء بالبقاء ةَال تبیعوا اآلخر"؛(961: 4953، (ع)علی

 ؛(همان)« دوراندیش کسی است که دنیا را برای آخرت رها کند» :"ةِالحازمُ مَن تَرَکَ الدُّنیا لِآلخر"؛ (293: 4959راثی، )« نکنید

 هُاعَ آخِرَتَمَنْ بَ کلِمِنْ ذَ اهُ وَ شَرٌّیرَتَهُ بَدُناعَ آخِبَ مَن اسِالنَّ شَرُّ یا عَلِی": فرمودند( ع)یلبه ع یتیدر وص هم (ص)رم کامبر ایپ

 یسکو بدتر از او  ،ا بفروشدیه آخرتش را به دنکاست  یسکن مردم یبدتر !یا علی (939، 1ج :4966شیخ صدوق، ) "هِرِیا غَیبِدُن

 .خود بفروشدر یغ یایه آخرتش را به دنکاست 

 (29، 4ج:4959صائب،)نادان چرا؟  یم قلب ایوسف به سی یدهیم       ار عاقل است    کدادن نه  یدن یاین به دنید

 (211، 3ج :همان)نعان مفروش کز است به یآنچه در مصر عز       روش    ادل نادان مف یا یدن یااین به دنید

إنّما الدّنیا دارُ مَجازٍ "؛ (165: 4953، (ع)امام علی) «ماندن یا گذرگاه عبور است نه جایدن» :"رٍارُ مَقَال دَ ارُ مَمَرٍّا دَیندُّال"     

جاویدان است پس، از گذرگاه خویش برای سر ۀ دنیا سرای گذرا و آخرت خان» "دارُ قَرارٍ، فَخُذُوا مِن مَمَرِّکُم لِمَقرِّکُم ةُوَاآلخِرَ

فإِنَّ الدُّنیا لَم تُخلَق لَکُم دارَ مُقامٍ، بَل خُلِقَت لَکُم مَجازاً لِتَزَوَّدُوا مِنها األَعمالَ "؛ (912: همان)« منزل جاودانه توشه برگیرید

ۀ دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توش»: "إلی دارِ القَرارِ، فَکونُوا مِنها عَلَی أوفازٍ

 (.466:همان)« کوچ کردن باشیدة ب آمادپس با شتا. آخرت بردارید
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 (454، 4ج :4959صائب،)زد در جهان رنگ اقامت را یه رک یمغز کسب      افتاده       غافل  سنگ حوادثالب گرانیس ز 

 (21، 4ج :همان)ردن چرا کنج قفس کده در اان آمیآش       ست    یار ناکدر  یوحشت آباد جهان را منزل

 (436، 4ج:همان)را  جل بر گاو چون بسته است از روز ازل نیزم      ش     یقامت هست و آساا یجا کفل  ریز  اگر

 (312، 2ج :همان)ندن است شاتخم شرار اف ن،یاغذکن یدر زم     ات     اثب یب  اناجه ت درارنگ اقام ن اختیر

 (669، 2ج :همان)ذشت گد یبایم رخاران ره پیافشان زدامن      آرام و قرار      یجا  قایعال  یرااصح  ستین

تو برای آخرت آفریده شدی » :"ال لِلدُّنیا ةِانَّمَا خُلِقتَ لِآلخِرَ": فرمایندامیرالمومنین در جای دیگر نزدیک به این مضمون می      

رای رسیدن به آخرت آفریده شده نه دنیا ب»: "الدُّنیا خُلِقتَ لِغَیرِها وَ لَم تُخلَق لِنَفسِها"؛ (965: 4953، (ع)امام علی)« نه دنیا

 (.325: همان)« برای رسیدن به خود

 (4333، 1ج:4959صائب،)اند از بهر سرزمین دگار سبز کارده  نونهاال را           این  که  مبند  جهان  در دل 

 (2133، 1ج: همان)شود کاین دانه در زمین دگر سبز می    خرّمی مدار        طمع  جهان  این  در  دل از 

ای استخوانی شکسته یالقمه و در هر اندوهی گلوگیر ،یدنینوشۀ با هر جرع» :"صَصٌغَ لَةٍکأ لِّک یقٌ وَ فِرَشَ عَةٍرْجُ لِّکمَعَ "     

 .(166 :4953، (ع)امام علی) «قرار دارد

 (253، 4ج :4959صائب،)دا یپدن گل باغبان شود یه وقت چک      ن گلشن   یوش ااش و نیدا نبود ناز هم ج

 (999، 4ج :همان)ات را ابان یاراد حصاانردهاکه اشیدر ش        اگر هست در جهان  یست نوشیش نینیب

 (2435، 3ج :همان)ار یاختیبة گردد به چشم از خندیآب م         است ختهیدگر آمیکماتم و سور جهان با 

شیرینی دنیا به تلخی آمیخته و صفا و روشنی آن به »: "وَ کَدِرَ مِنها مَا کَانَ صفواً قَد اَمَرَّ فِیهَا مَا کَانَ حُلواً": و نیز فرموده

 (.213: 4959راثی، )« تیرگی اندوده

 (9261، 6ج :4959صائب،) یکین جهان مختصر باشد یش اینوش و ن             استخته یعالم به هم آم ینیریو ش یتلخ

 (. 131: 4953، (ع)امام علی)« چون عقل کامل گردد سخن اندک شود»: "مُإذا تَمَّ العَقلُ نَقَصَ الکَال"     

      (2116، 1ج: 4959صائب،)زند تا نارس است باده به خم جوش می      صائب دلیل پختگی  عقل خاموشی است         

 (111، 4ج: همان)است ز نقصانِ طلب  دوری راهة شکو           کامل طلبان خاموشی است    ناطق شااهد 

 (2116، 1ج: همان)زند تا نارس است باده به خم جوش می        خاموشی است      ترجمان دل صاحب نظران 

خوشرویی، » "اَلبِشرُ اَوَّلُ النَّوالِ". رویی دومین بخشش استگشاده(: 313: 4951طبرسی، ) "ةٌثانی ةٌعَطیَّالوَجهِ  ةُشَبَشّا"     

 (.19: 4931،(ع)مام علیا)« هاستبزرگترین بخشش

 (156، 2ج: 4959صائب،) نماست برق از سحاب گوهرافشان خوشة کند روی گشاد           خندمدّ احسان را دو چندان می

 (2331، 6ج: همان)وقت احسان روی خود را تلخ چون دریا مکن  هنگام ریزش خنده رو           می باش چون مینای

که در سخن ناآگاهانه در خاموشی خیری نیست چنان»: "عَن الحُکمِ کَما أنَّهُ ال خَیرَ فی القَولِ بالجَهلِال خَیرَ فی الصَّمتِ "     

 مَةُالصَّمتِ السَّال یوَ فِ": نیز فرمایند( ع)؛ در وصیتی به فرزندش امام حسن(166: 4953، (ع)امام علی)« نیز خیری نخواهد بود

پیوسته خاموش باش تا سالم »: "والزَم الصِّمتَ تَسلَم"؛(63: 4111حرّانی،)« ز پشیمانی استسکوت امن اة ثمر»: "مَةٍمِن النِِّدا

 :در جای دیگر گوید(. 222: 4961شیخ مفید، )« بمانی

 مِن مُکثِرٍ         إِلّا یَزِلُّ وَما یُعابُ صَموتُ ما  ما زَلَّ ذُو صَمتٍ وَ "

 "فَالصَّمتُ دُرٌّ زانَهُ یاقُـوتُ      إِن کـانَ یَنطِقُ نـاطِقٌ مِـن فِضَّةٍ    

 گوینده اگر سخن . هیچ خاموشی نیست که لغزیده، و هیچ پُرگویی نه، جز آن که بلغزد؛ بر خاموشی خرده نگیرد»     

 (.461: 4954، (ع)امام علی)« سیمین گوید، خاموشی دُرّی است به یاقوت آراسته

 (311، 2ج: 4959صائب،) تی  را زیر سپر در جنگ پنهان کردن است      در مقام حرف بر لب مهر خاموشی زدن       

 (4556، 1ج: همان)که کاار خلق توانند از زباان ساازناد     حرام است خامُشی صائب           گروه  آن بر 
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 (2364، 6ج:همان)نیست دستی خار را بر دامن کوتاه من    ها فارغام         با لب خاموش از زخم زبان

 (9116، 6ج:همان)زبااااانای پاشایامااانای نادارد بای  دار لااب کان         خاماوشای را امااانات

رُبَّ القَولٍ أَنفَذُ "؛ (39: 4113شعیری،)« تر است از زدن نیزهزدن زبان سخت»: "ضَربُ اللِّسانِ أشَدُّ مِن ضَربِ السِّنان"     

چه بسا که »: "رُبَّ کَالمٍ أَنفَذُ مِن سِهامٍ"؛ (345: 4953، (ع)علی)« سلحانه کارگرتر استبسا سخن که ازحمله م» :"مِن صَولٍ

چه بسا »: "رُبَّ کاَلم کَالحُسامِ"؛ (153: 4931، (ع)امام علی )« کندبعضی از مواقع یک سخن، بیشتر از یک تیر به انسان نفوذ می

 (.154: همان)زند شود که مانند شمشیر، زخم میسخنی زده می

 (4361، 1ج: 4959صائب، )نیام گاردد  خاون است رزق شمشیر چون بیهاا          زباان   آسااایش   است  خماوشای  ةپارد در 

 (2361، 6ج: همان)خااطاری مجاروح از تیا  زباان خاود مکان  در چنین فصلی که هر خار از نزاکت چون گل است       

سخن » :"تَکَلَّمُوا تُعرَفُوا"؛ (162: 4953، (ع)امام علی)« انسان زیر زبان خود پنهان است» :"لِسانِهِ المَرءُ مَخبُوءٌ تَحتَ"     

 (.345: همان)« گویید تا شناخته شوید

 (393، 2ج:4959صائب،)از یک سخن حقیقت هر کس عیان شود        بهر نمونه از صدفی یک گهر بس است 

 (4236، 9ج: همان)تیر کج چون از کمان بیرون رود، رسوا شود         در سخن گفتن خطای جاهالن پیدا شود

 (2133، 3ج: همان)گوهر چه سان گردد هویدا در صدف؟ ۀ گردد عیان         رتبدر خموشی جوهر مردم نمی

نُزُولِ الغَیثِ وَ عِندَ الزَّحفِ وَ عِندَ خَمسَهِ مَوَاقِیتَ عِندَ  یتُفَتِّحُ اَبوابُ السَّماءِ ف": امیرالمومنین به اصحاب خود فرمودند      

درهای آسمان در پنج ( 919، 4، ج4966شیخ صدوق، ) "القرآن وَ مَع زَوال الشَّمسِ وَ عِندَ طُلُوعِ الفَجرِ ةِاألذانِ  وَ عِندَ قِرَاءَ

 .صبحة زوال خورشید و دمیدن سپید گاه آمدن باران، گاه یورش دلیران، گاه گفتن اذان، گاه خواندن قرآن، گاه: شوند می وقت باز

 (2921، 3ج:4959صائب،)است         دل شب ار نتوانی سپیده دم برخیز    پیشانی  گشاده  اجابت  وقت در این دو 

 (4346، 1ج: همان)به روی دولات بیادار در ماباناد از خاواب        که وقت صبح در آسمان گشاده شود 

در »: "األشجَارِ، أوَّلُهُ یُحرِقُ، وَ آخِرُهُ یُورِقُ یاألبدانِ کَفِعلِهِ فِ یآخِرِهِ، فَإنَّهُ یَفعَلُ فِ یأوَّلِهِ، وَ تَلَقَّوهُ فِ یتَوَقَّوُا البَردَ فِ"     

-یکند که با برگ درختان خواهد کرد، آغازش مها همان را میآغاز سرما خود را بپوشانید، و در پایانش آن را دریابید، زیرا با بدن

 (.36: 4956؛ فروزانفر، 166: 4953، (ع)امام علی)« رویاندسوزاند، و پایانش می

 (2392، 6ج : 4959صائب، )گفت پیغمبر مپوشانید تن در نوبهار            چون نسازم در بهاران رهن صهبا پیرهن 

 :موالنا هم در این باره گفته

 تان مپاوشانید یاران زینهاار      گفت پیغمبر ز سرماای بهاار                        

 کندکند           کآن بهاران با درختاان میزآن که با جان شما آن می                

 (   414: 4959مولوی، )لیک بگریزید از سارد خازان            کآن کند کو کرد با باغ و رزان                   

 (.315: 4953، (ع)امام علی)« شودو کسی که شمشیر ستم برکشد با آن کشته می»: "هِمَن سَلَّ سَیفَ البَغی قُتِلُ بِ"

 (133، 4، ج4959صائب، )کند از ران خود کباب کناد ستام           مستی بود که میشاهی که بار رعیت خاود می

 یعل حُثَّیبُ الوَعْدَ و ذِّیکذْهَبُ الْعَقْلَ وَ یاالمَلَ  أنَّ واعْلَموا عِبادَ اهللِ": اندفرموده« باجید»معروف ۀ در خطب موالی متقیان     

ن دهد و غفلت آورد و باعث حسرت یدروغ یدیمادهد و  یه آرزو عقل را بر باد مکد یبدان! بندگان خدا» :"...ةَورِثُ الْحَسْرَیو  الغَفْلَةِ

 (.432: 4111حرّانی،)« گردد

 (393، 2ج :4959صائب،)موده را؟ ین ره پیرر اکم ییمایچند پ     ل    اول امال طااصادارد حان یمانیز پشاج

 (466، 9ج :همان)آورد یثمر م یمانید پشیچون به بار آ    ن شاخسار     یاکدار از طول امل، وتهکدست 

 (9439، 6ج :همان)دل مشو  یر آرزوین فرمان پذیش از ایب         یندامت آرزو را حاصل جز   صائب ست ین

، (ع)امام علی)رد کواجب  لسالمت عق یرا برا گساریمی کخدا تر»: "لعَقْلِناً لِیتَحْص رِشُرْبِ الْخَم  کتَرْ... رَضَ اهللُفَ"     

4953 :156). 
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 (2141، 3ج:4959صائب،)هبان خرد از شراب أحمر باش انگ      ان را    اامیم سلاااتاده خاو مایت داه دساب

 (9313، 6ج:همان)کند از آتش اجتناب  رسم است شیر می   لرنگ آتش است       گ  ةباد  عقل و است   شیر

: "فَاَحبِب لِغَیرِکَ ما تُحِبُّ لِنَفسِکَ وَ اکرَه لَهُ ما تَکرَهُ لَه...": فرمودند( ع)حسن امام ای به فرزندشدر نامه امیرالمومنین      

پسندی، برای دیگران مپسند  ز دوست بدار، و آن چه را که برای خود نمینی دوست داری برای دیگران پس آن چه را که برای خود»

 (.961: 4953، (ع)امام علی)

 (9643، 6ج:4959صائب،) دارپسندی، بر کسان آن را پسند      آن چه از خود چشم داری، آن زمردم چشمآن چه بر خود می

: 4953، (ع)امام علی) «دینک کان رساند آن را تریات به واجبات زبّحهرگاه مست» :"رائِضِ فارْفُضُوهافَبالْ تِ النَّوافِلُإذا أضَرَّ"     

135). 

 (4،251ج :4959صائب،)ها ن نافلهیرد به اکواجب نتوان  کتر      خلق      یوش نه خشنودکحق  ییدر رضا جو

-در خواسته... پس، از زنان بد بپرهیزید»: " یَطمَعنَ فِی المُنکَرِوَ ال تُطِیعُوهُنَّ فِی المَعروفِ حَتَّی ال... فَاتَّقُوا شِرار النِّساءِ"     

 (31: 4953، (ع)امام علی)« بردارشان نباشید، تا در انجام منکرات طمع ورزندهای نیکو، همواره فرمان

 (23، 4ج: 4959صائب، )ت مردانه در فرمان زن باشد چرا؟ ار؟     همّیاخت یست تا سازد تو را بکیدختر رز 

:سخنة نتیج  

کنیم آثار ناب ادبی، از ادیان و مذاهب  اگر ما ادبیات فارسی و ادبیات جهان را مورد بررسی اجمالی قرار دهیم مشاهده می      

در میان متون اسالمی، به همراه قرآن و احادیث نبوی، . ای قوی نهایت بهره را برده است مختلف به عنوان بستری محکم و پشتوانه

بررسی آثار شاعران . فرهنگ در بالد اسالمی بوده استۀ مورد توجه اندیشمندان و بزرگان عرص( ع)علیۀ و بلی  و عالمانکالم فصیح 

ها بیش و کم آنۀ های عالمانه و الهی آن حضرت در آثار هم دهد که افکار و اندیشه های بعدی نشان می کهن فارسی و حتی دوره

ها و پیشامدها، سخنانی داشت که هم از لحاظ لفظ  ها، دشواری در رویارویی با نیازها، پرسش (ع)امیرالمومنین علی. موثر بوده است

زیبا و جذاب و سرشار از فصاحت بود و هم از لحاظ محتوا و معنا حکمت آمیز و آموزنده؛ لذا از همان روزگار زندگانی امیرالمومنین، 

گماشتند و شمار قابل توجهی از گردآورندگان حدیث و نویسندگان و  ها همت میاش به حفظ و کتابت و نقل آن شیفتگان سخنان

ای  ق گزیده-ه 111که سید رضی در سال کردند؛ پس از این ادیبان و شاعران، سخنان آن بزرگوار را زیوربخش آثار و گفتار خود می

گان بیشتری در زبان عربی و فارسی، به ویژه از البالغه گرد آورد، شاعران و نویسندای به نام نهج از سخنان این امام را در مجموعه

دهد های انجام شده نشان می بررسی. آن سخنان پرداختندۀ میان عارفان و شاعران حکیم به اقتباس و تضمین و تلمیح و ترجم

ایه و مزیّن و صائب تبریزی نیز به سخنان امیر مومنان توجه داشته و با گنجاندن سخنان ایشان در غزلیات خود، اشعارش را پرم

که در غزلیات صائب ( ع)بدیهی است این بررسی جامع و کامل نیست، زیرا گردآوری تمام سخنان امام علی. مستظهر کرده است

گران، این کار کوچک و ناقص را دنبال  که پژوهشبه امید آن. این نوشتار بیرون است و نیاز به کتابی جداگانه داردة آمده از عهد

 .رسانند کنند و به کمال

:کتابنامه  

 .مرعشی نجفیۀ انتشارات آیت اهلل کتابخان: ، قمالبالغهشرح نهج، ق.ه4111ابن ابی حدید معتزلی، ابوحامد عبدالحمید،  

انتشارات : ابوالقاسم امامی، چ چهارم، تهرانۀ الدین نیشابوری کیدری، ترجمبه کوشش قطبدیوان امام علی، ، 4954، (ع)امام علی
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 .انتشارات علویان: محمد دشتی، چ ششم، قمۀ ، ترجمالبالغهنهج، 4953، --------

 . انتشارات پیام علمدار: لطیف راشدی و سعید راشدی، چ دوّم، قمۀ ، ترجمغررالحکم و دررالکلم، 4931، --------

 .مدرسینۀ جامع: ری، چ دوّم، قمصحّح و علّق علی اکبر الغفا ،(ص)تحف العقول عن آل الرّسولق، .ه 4111حرّانی، ابن شعبه، 

 .انتشارات امیرکبیر: اوّل، تهران ، چدر شعر فارسی( ع)غه و کالم امام امیرالمومنین علیتأثیر نهج البال، 4959راثی، محسن، 

 .تهران، دانشگاه تهرانالحقیقه،  ۀحدیق، 4933سنایی، مجدود بن آدم، 
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 .انتشارات رضی: ، قمجامع االخبار، ق.ه 4113محمد، الدین  شعیری، تاج

نشر : ترجمه علی اکبر غفاری، چ اوّل، تهران ترجمه و متن کتاب من ال یحضره الفقیه،، 4966شیخ صدوق، ابو جعفر محمد، 

 .صدوق

 .انتشارات کتابچی: ای، چ اوّل، تهران ، با ترجمه محمد باقر کمرهخصال شیخ صدوق، 4966شیخ صدوق، ابو جعفر محمد، 

 .آستان قدس رضوی: حسین استاد ولی، چ اوّل، مشهدۀ ، به ترجمترجمه و متن امالی مفید، 4961بداهلل، شیخ مفید، ابو ع

 .شرکت انتشارات کتاب: ، به کوشش محمد قهرمان، چ سوم، تهراندیوان شعر، 4959صائب، محمد علی، 

: حمیدرضا شیخی، چ اوّل، مشهدۀ جم، تحقیق و تصحیح محمد حسن زیدی قاینی، ترنثر اآللی، 4951، طبرسی، ابوالفضل علی

 .آستان قدس رضوی

شرکت انتشارات : ، به اهتمام سید صادق گوهرین، چ بیست و دوّم، تهرانمنطق الطیر، 4951عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین، 

 .علمی فرهنگی

 .قطرهنشر : ، به کوشش سعید حمیدیان، چ سیزدهم، تهرانفردوسیة شاهنام، 4956فردوسی، ابوالقاسم، 

 .امیرکبیر: ، چ چهارم، تهراناحادیث و قصص مثنوی، 4956حسن، فروزانفر، محمد

 .دفتر انتشارات اسالمی: ، قمسیری در نهج البالغه، 4964مطهری، مرتضی، 

 . امیر کبیر: ، به کوشش رینولد الین نیکلسون، چ پانزدهم، تهرانمثنوی معنوی، 4959محمد، الدین  مولوی، جالل
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 های کارناوال باختینیمان سنگ صبور بر اساس انگارهبررسی ر

 فرزاد بالو                                                                                                           

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

 شهرام احمدی

 نشگاه مازندراناستادیار زبان و ادبیات فارسی دا

 مریم خواجه نوکنده                                                                              

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران                                        

 چکیده

در نظر وی، رمان . شودویژه رمان محسوب میپردازان حوزة نقد ادبی بهرین نظریهتترین و شاخصمیخاییل باختین یکی از بزرگ

شوند با تمامی مفاهیمی که در ذیل آن تعریف می -منطق مکالمه -اش  شود که هستۀ مرکزی نظریهترین ژانری محسوب میمهم

در . ای نسبت به مفهوم کارناوال دارد، دیدگاه ویژهباختین از میان مفاهیم مختلف منطق مکالمه. تواند مجال ظهور و بروز یابد می

هایی، براساس نوشتار حاضر، نگارندگان برآنند تا یکی از شاهکارهای صادق چوبک یعنی رمان سنگ صبور را با ذکر شواهد و نمونه

/ هم قرار گرفتن مفاهیم متضاد، نقاب زبان عامیانۀ کوچه و بازار، نسبیت و در کنار طنز و پارودی،: های کارناوالی باختینی نظیرانگاره

 . نافرمانی از قدرت حاکم، مورد نقد و بررسی قرار دهندبرداری و گذاری و تاجتاجضیافت، 

 .چوبک، سنگ صبور، باختین، کارناوال، گروتسک: هاکلیدواژه

 مقدمه -4

شناس شوروی در قرن پرداز و زبان، نظریهترین اندیشمند، که به تعبیر تزوتان تودوروف برجسته«میخاییل میخاییلویچ باختین»

استالینی خواهان مکالمه، خنده و آزادۀ در فضای خفقان و اختناق عصر خودکام (6 :4966 ،تودوروف)آید بیستم به شمار می

. ساخترا مطرح « منطق مکالمه»بار مفهوم ، برای نخستینمسائل هنر داستایفسکیاو با انتشار کتابی با عنوان  .اندیشی بود

ای دارد از میان ژانرهای مختلف ادبی، تنها ژانر رمان را واجد منطق مکالمه« منطق مکالمه»ای که از مفهوم تلقیۀ باختین  بر پای

در این راستا، یکی از . (Morris‚ 1994: 182)گنجند صدایی در این دایره نمیشعر، حماسه و تراژدی با بنیادی تک. داندمی

-میخنده و به تبع آن  کارناوالگیرد، مفهوم جای می« باختینۀ منطق مکالم»مرکزی مفهوم ۀ که در ذیل هست موضوعات بنیادینی

گردد؛ اما باختین نخستین کسی است که این مفهوم را در میهای میانه بازاین اصطالح به ادبیات اروپا در سدهۀ البته پیشین. باشد

وی با . اثر فرانسوا رابله به تعاریف جدیدی از این مفاهیم دست پیدا کرد و دنیایش رابلهباختین در کتاب . آثارش به کار برد

نظیر  –طنز یونان و روم باستان و قرون وسطا -آثار هجو»های تاریخی رمان، به این نکته دست پیدا کرد که وجو در ریشهجست

شود و تالش برای بینی حاکم به مضحکه گرفته میانها، زبان و جهگوهای سقراطی، طنز شخصیت منیپیان و نمایش در آنوگفت

پیوند با مفهوم کارناوال از مفاهیم هم(. 934: 4939مقدادی، )« گیردبینی و بررسی قضایا از دیدگاهی متفاوت صورت میواقع

کوچه و بازار، ۀ عامیانهایی نظیر زبان باختین، در یک اثر کارناوالی مشخصهة به عقید. باشدمی گروتسک و طنزباختین، مفاهیم 

ضیافت و نافرمانی از قدرت حاکم فعال و قابل / برداری، نقابگذاری و تاجنسبیت و در کنار هم قرار گرفتن مفاهیم متضاد، تاج

 .مشاهده است

ی باختینی کند این است که آیا سنگ صبور صادق چوبک، این ظرفیت بالقوه را دارد که با تلقپرسش اصلی که این نوشتار دنبال می

از مفهوم کارناوال و مفاهیم مرتبط با آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؟ در جهت پاسخ به این پرسش، نگارندگان این متن برآنند 

تحلیلی، رمان سنگ صبور صادق چوبک را براساس مفهوم کارناوال و مفاهیم مرتبط با آن مورد نقد و  -تا با اتخاذ رویکردی توصیفی

 .حاضر مشاهده نشده استۀ ای با موضوع مقالتاکنون، هیچ کتاب یا مقاله. دهند بررسی قرار

 باختینة مفهوم کارناوال در اندیش - 1 
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اش یعنی مرکزی نظریهۀ در جهت تحقق و تبلور هست باختینشناسی ادبیات روشن است جامعهة نظران حوزکه بر صاحبچنان

بهره ... شناسی و پدیدارشناختی فیلسوفان آلمانی، علوم طبیعی، موسیقی ومبانی هستی سو، از فرمالیسم روسی،یک ازمنطق مکالمه 

. ..کنش وۀ فلسف ،خنده، کارناوال، االذهانیتظرف مکانی و زمانی، بین، چندزبانی، از سوی دیگر، مفاهیمی چون؛ چندآوایی برد ومی

هایش را به خود اختصاص ای دارد و حجم وسیعی از نوشتهه برجستهکارناوال در میان مفاهیم باختینی جایگا. ردیگرا به خدمت می

ترین ویژگی آن، از بین بردن مرزبندی فرهنگ است و از مهمشناسی به مفهوم خردهکارناوال در علوم اجتماعی و انسان». داده است

این براندازی مفاهیم . های قدرت استرسمی پذیرفته شده و واژگونی و براندازی مبناهای به رسمیت پذیرفته شده از سوی نهاد

آور عصر باختین سبب شده بود که هرگونه صدا و فضای اختناق و خفقان. «گیردرا در برمی. ..دینی، اجتماعی، فرهنگی، جنسی و

شناسی تأثیر زبانهای فکری تحتهای استالینی سرکوب شود و از طرف دیگر در عصر وی، فعالیتتفکر مخالف و مغایر با اندیشه

شناسی فردی و ذهنی سوسوری و ساختارگرا، با باختین عالوه بر مخالفت با زبان. شدساختاری بود و گفتار، امری فردی محسوب می

 (.413: 4932استوار نامقی و عبدی مکوند، )صدایی استالینی پرداخت پذیرش رویکرد اجتماعی زبان به مبارزه با تک

(. عامیانه)یکی رسمی و دیگری غیر رسمی : اندرهنگ و دو نوع ادبیات در تقابل با هم قرار داشتهز نظر باختین، همواره دو نوع فا

های بگوییم که انسان سده _البته با در نظر گرفتن موارد استثنایی –توانیم می»: نویسدمی ساختار و تأویل متناحمدی در کتاب 

هراس، ۀ ی و تلخ، استوار به نظام خشک پایگان اجتماعی، که در ساییکی زندگی رسمی، یکنواخت، جد: میانه، دو زندگی داشت

هراس های همگانی، زندگی آزاد، شاد و خندان، بیگذشت، و دیگری زندگی کارناوالی، زندگی در مکاننمایی میسرسپردگی و تظلم

« ریختن، در پی تماس با هر چیز ممکنحرمتی، که در پی زمینی کردن هر مورد مقدس بود و در پی کوچک کردن، و از باور گاز بی

گو بدون هیچ وگویی مردمی و عامیانه است که دو طرف گفتوگوی غیر رسمی، گفتودر حقیقت، گفت. (416: 4961احمدی، )

وندند، زیرا پیها و مراسمی مانند طنز و کارناوال به وقوع میگوها در آیینواین گفت. پردازندسلطه و محدودیتی، به تعامل با هم می

گو، وجه تمایز ادبیات رسمی و ورسد تا جایی که گفتگو به اوج خود میوها کاسته شده و گفتدر طنز و کارناوال از میزان سانسور

 . دهدفرهنگ عامیانه قرار میة کارناوالی را در زمرۀ باختین گون. شودادبیات عامیانه محسوب می

کشاید و دوم  روز باه درازا مای  هاای خیاباانی کاه گااه چناد شابانه      نخسات جشان  »: داشات  هاای میاناه کارنااوال دو معناا    در سده

تاارین شااکل فرهنااگ رفاات و بااه نااوعی کاماالهااا فاصااله میااان تماشاااگر و بااازیگر از بااین ماایهااای خیابااانی کااه در آننمااایش

کارناااوال، آرزوهااا و   در. باااختین در تعریااف خااود هاار دو شااکل کارناااوال را در نظاار داشاات     (. 416: همااان)« مردماای بااود 

 .کندهای مردم ظهور و بروز میخواسته

. 1. های کمیک بازارهای کارناوال و نمایشنمایش: های آیینینمایش. 4»: باختین برای کارناوال سه شکل در نظر گرفته است

ا زبان پر از فحش ژانرهای مختلف ب. 9. نمایش هم به صورت شفاهی و هم به صورت نوشتاری: های شفاهی کمیکسخنرانی

 .ناسزاگفتن، کفرگویی و توهین به مقدسات: و ناسزا

-نفسه در درون کارناوال یکی میها فیاینۀ دهد، اما همبندی باختین سه شکل مجزا و متمایز از کارناوال ارائه میاگرچه این تقسیم

برد که کننده به کار میا به عنوان یک اصطالح توصیفشدن رخورند تا جایی که باختین اصطالح کارناوالیزهشوند و به هم پیوند می

 (.495: 4956زاده و غالمپور، غالمحسین)« باشدتمامی مضامین کارناوال میة دربرگیرند

ین و ا. زبانی رها از هرگونه قید و بندها و امور نهی شده. پروا و در عین حال سرکوب کننده بودپرده و بیزبان کارناوالی، زبانی بی     

توان در میان ناسزاها، زبان کارناوال را می». پردازد که صداها و معانی متعدد امکان حضور داشته باشندزبان به تمهید فضایی می

زبانی ارتباط تنگاتنگی دارد و رمان تنها آوایی و چندکارناوال با چند(. 411: همان)« گونگی بازار جستکلمات رکیک و کالً چند زبان

کارناوالی به ة تواند با طنز یا خندها میها و زباناین آوا. های گوناگون وجود داردها و زبانها، دیدگاهاست که در آن آوااثر ادبی 

« شوندها طبقات اجتماعی واژگونه میهای عامیانه و عمومی هستند که در آنها جشنکارناوال»در واقع. نمایش گذاشته شوند

تأکید دارد، در آن ... جنسی وۀ گذرانی، رابطچون خوردن، خوابیدن، خوشو تنانگی هم اوال که بر تنکارن(. 932: 4939مقدادی، )

جایی بهدست جادست و پایینگردد و میان طبقات اجتماعی باالچیز وارونه میشود، همههر چیزی به باد سخره و استهزا گرفته می
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دو عنصر تقلید و مضحکه در فرهنگ یک . شودشود و همه چیز در هم آمیخته میپادشاه، ابله و ابله، پادشاه می. گیردصورت می

کند که بنابراین کارناوال، شرایط مناسبی را برای احیای زبان و فرهنگ یک ملت فراهم می. آیدملت، مهم و اساسی به شمار می

شده است اما ن وسطا به طنز و هجو توجه زیادی میباختین، تا اواخر قروۀ طبق گفت. خوردآن در آثار طنز و هجو به چشم میۀ نمون

 (.همان)های طنز و هجو ارزش خود را از دست داد و کنار گذاشته شد های جدی اهمیت پیدا کرد و قالباز رنسانس به بعد، قالب

انی با خنده، در ارتباط است؛ به زعم باختین، کارناوال عالوه بر چندصدایی وچندزب. خنده، در کارناوال جایگاه بسیار مهمی دارد     

سازد که امور و مسایل گوناگون و خنده شرایطی را فراهم می. صدایی استبه این صورت که خنده راه گریز و حتی غلبه با تک

احساس تقدس و واهمه »ها خنده، با حذف این فاصله. غیرقابل دسترس، به اموری عمومی و قابل دسترس برای همگان مبدل شود

« آوردها را برای ما فراهم میامکان برقراری ارتباط خودمانی با آن [و]کوبد ها را در هم مییل و تکریم و تواضع نسبت به آناز مسا

دنیای پهناور اشکال و »های میانه به این مسئله معتقد بود که رنسانس و سدهة باختین در مورد خنده در دور(. 35: 4956باختین، )

چنین، طبق هم(. 416: 4961احمدی، )« خیزدمینگ رسمی و جدی فرهنگ کلیسایی و فئودالی به مقابله برهای خنده با آهنمود

خنده نشان . ها، تصاویر و نمادهای فرهنگی رسمیابزاری بود برای پیروزی بر اندیشه»ذکر شده، ة های باختین، خنده در دوربررسی

های آیینی، خنده، کیش: باختین نوشت. داشتکه جسم را خوار می ای بودتالش برای رضایت جنسی و جسمانی در جامعه

لحن جدی روشنگر منش فرهنگ مسلط . پذیرفتتشریفات فئودالی و دولتی، اخالق اجتماعی و هر شکل ایدئولوژیک مسلط را نمی

خنده نیرویی است که ... باقی ماندای در دست مردمان خنده هرگز به دنیای حاکمان راه نیافت و همواره اسلحه... در آن روزگار بود

رو، در ذات خود نوعی مکالمه و از این(. شرایط کارناوالی)کند های مردم را دور هم جمع میشود و تودهاز باهم بودن حاصل می

عی کنش گراست و از این حیث نوپس دارای خصلتی دموکراتیک و مکالمه. کندچرا که خنده در انزوا معنی پیدا نمی. دیالوگ است

انسانی است که در آن هم برابری وجود دارد و هم آزادی و از طرفی دارای این ویژگی متمایزکننده و مختص به فرد است که فقط 

 (.412-411: 4956زاده و غالمپور، غالمحسین)« به انسان اختصاص دارد

باختین . شدندها مکانی برای تجلی این خنده محسوب میها و بازارکارناوالی هم با جشن و هم با بازار پیوند دارد؛ زیرا جشنة خند 

که در رابله از آن که تودوروف هم بر آن تأکید دارد، به تقابل دو فرهنگ عامیانه و فرهنگ رسمی معتقد است، چناندر رمان، چنان

تیره و تحت نظم سلسله از سویی زندگی رسمی و کامالً جدی و . ..تقابل در فرهنگ جدی و فرهنگ خنده و شوخی»با عنوان 

گرایی و سرسپردگی و تقوا؛ از سوی دیگر، زندگی در کارناوال و فضاهای همگانی، زندگی آزاد و سرشار مراتبی، سرشار از ترس و جزم

پرمعنا، توهین، آلودن تمامی مقدسات، بدگویی و بدرفتاری، گذرانی که بر مدار زندگی با هرکس و هرچیز و شکستن ة از خند

 (  432-439: 4966تودوروف، )« ها استوار استفاصله

های میانه، خنده ابزاری برای مقابله با جدیت و رنسانس و سدهة طور که در باال نیز اشاره کردیم، باختین معتقد بود که در دورهمان

اما وی، در عصر . قدس بودها از ترس و امور مبخش انسانگرفت و رهاییخشونت حاکم بود که هر نوع قدرتی را به باد تمسخر می

از سوی دیگر، . تقلیل یافته است« ژانرهای مبتذل»با پیدایش عصر مدرن، خنده تا حد یکی از »حاضر نظرش بر این است که 

خفت کشیدن، خوار شدن، بدن و تمام کارکردهای آن به ویژه مدفوع کردن، ادرار کردن و . گیردکارناوال خود ابتذال را نیز در برمی

جسم، امری در خود . دوسویه استۀ پس، بدن جزیی از این تجرب. اندکارناوالۀ دوسویۀ همه اجزای ضروری تجرب –ش جنسی آمیز

شود بل، مانند تولید سان، همجواری زهدان و گور سرکوب نمیبه همین. بسته و خصوصی نیست، بل بر روی جهان گشوده است

به پایان »به نظر مؤلف، تنها در رنسانس است که بدن . شودستایش می« ابتذال» طورکلیگونه که بهشود، همانمثل، ستایش می

 (.461: 4961حکیمی، )« (شودیعنی خصوصی می)« رسدخود می

ها و تمهیدات زبانی و فرهنگی کهن بشر طنز از دغدغه. ، مفهومی مرتبط با مفهوم کارناوال است، طنزهم یاد کردیم چه پیشترچنان

طورکلی، به. نمایدل تاریخ با زندگی و وجود آدمی درآمیخته است و اینک شناخت تمامی اجزا و ابعاد آن دشوار میاست که در طو

رشد »در اولی، هدف غایی طنز، . کارانه و دیگری، دیدگاه رادیکالییکی، دیدگاه محافظه: دو نوع دیدگاه درمورد طنز وجود دارد

اجتماعی است و طنز در کنار معارف اخالقی و دینی، هدفی جز ارتقای معنوی و کماالت ة شدهای اخالقی تثبیت و پذیرفتهارزش
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« نه در خدمت اصالح اخالق فردی، بلکه در خدمت نقد اجتماعی و اعتراض و مبارزه»اما در دیدگاه رادیکالی، طنز . «اخالقی ندارد

کنند که در پی تغییر و اصالح اجتماعی یا فردی هم یاد می شناختی طنزدر کنار این دو دیدگاه، از کارکرد روان. گیردقرار می

 (.91: 4939فاضلی و مقدم، )کند نیست بلکه به پیامدهای درونی و روانی تأثیر طنز بر مخاطب توجه می

های اشتباهات یا جنبه»، طنز به عنوان یک نوع ادبی در نظر گرفته شده که به انتقاد از فرهنگ واژگان و اصطالحات طنزدر  

 (.411: 4953اصالنی، )پردازد می« نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی سیاسی یا حتی تفکرات فلسفی

کار بردن چنین زبان دردآور شرارت و دشمنی با اخالق نیست، بلکه هدف از به»ای بر این مسئله اتفاق نظر دارند که هدف طنز، عده

: 4966حلبی، )« خبر و فریفته استخواب رفتگان غافل و بیاجتماعی و بیدار کردن به خود آوردن تبهکارانو گاهی رنجاننده، به

 (.66: 4931تجبر، )اند قلمداد کرده« ها یا قواعد و قراردادهانظم و نظامۀ نقض و تغییر عامدان»چنین، کنش اصلی طنز را هم(. 13

دار کند؛ به این معنی که طنز صرفاً خندهازد و نوعی تقابل ایجاد میپردها میسازی امور غیر عادی، به بیان پستیطنز با برجسته 

گونه که با دهد، همانطنز به مدد خردمندی و با تجسم آن، سفاهت را نشان می». گریاندخنداند و گاهی مینیست، گاهی ما را می

با این حال، عقل طنزنویس، عقل حاکم . ایندگشها با وصف این تقابل است که زبان به طنز میطنزنویسۀ هم. تجسم عدل، ظلم را

گوید او نمی« دیدی چه گذشت؟« »دیدی چه شد؟»زند که کند و درواقع به ما نهیب میعقل او با عقل ما پیوند برقرار می. نیست

و درواقع جهل ما را به کند دهد و ما را مسخره میای در برابر ما قرار میاو آینه. دهدکه این وضعیت خوب است یا بد، فقط نشان می

 (.36: 4931درعلی، )« کشدرخ می

 .آواها و صداها شنیده شود و به عبارتی به دنبال تحقق چندآوایی استۀ باختین در طنز به دنبال آن است که هم

 گروتسک -4-1

گروتسک، در . است گروتسک سمرئالیگیرد، اصطالح دیگری که ارتباط تنگاتنگی با مفهوم کارناوال دارد و در ذیل آن قرار می     

گروتسک معموالً »فرهنگ واژگان ادبی راتلج بر این مسئله تأکید دارد که  . ها به تعابیر مختلف به کار برده شده استنامهفرهنگ

 .(Childs & Fowler‚2006: 101) «دهدکاری شده نشان میآمیز و دستسیمای انسان را به شکلی مبالغه

ترکیب نقش برگ، گل، »و در داخل قالب « گروتسک و عجایب نگاری»های گروتسک معادلة نی ذیل واژدر فرهنگ علوم انسا

آشنا، خیالی، شگفت، نا»گروتسک به کار رفته، شامل ة های دیگری که در این فرهنگ به جای واژمعادل. آمده است« انسان و حیوان

     . (432: 4954آشوری، )« آور و مسخرهناساز، خنده

. رسدبیستم یا تمدن مدرن نیست بلکه به غرب و حدوداً از اوایل مسیحیت در فرهنگ رومی، میة گروتسک منحصر به سدۀ شینپی

این تصویرها برای . شدندای عجیب و غریب تلفیق میای که تصویر انسان و گیاهان و جانوران در یک تابلوی نقاشی به شیوهدوره

که به معنای « گروت»ایتالیایی ة از واژ. نی در قرن شانزدهم میالدی در رم کشف و پدیدار شدیع 4311بار در حوالی سال نخستین

ة به صورت واژ 4392این واژه در سال . را برای داللت به آن نقاشی ذکر شده، ساختند« گروتسکو»غار و حفاری است، صفت 

در . دهدمی« گروتسک»دوباره جای خود را به  4611ال در زبان انگلیسی و فرانسه پدیدار شد تا اینکه در حوالی س« کروتسک»

رفت کار میویژه در ایتالیا بهبه« شانزدهمة های عتیق و تقلیدهای رایج این سبک در سدنقاشی»زبان انگلیسی این واژه درمورد 

ی بدن مورد استفاده قرار گرفت و به درمورد اجزا« فرانسوا رابله»گروتسک توسط ة ، اما در همان سده، واژ(های رافائلمثالً درنقاشی)

 (.43-46: 4931تامسون، )ادبیات و امور غیر هنری نهاد ۀ این صورت این واژه، پا به عرص

ۀ شود تا یک نوع یا گوناز دید بسیاری از ادیبان غرب، گروتسک بیشتر به عنوان یک عنصر، جزء، وسیله و ابزار در نظر گرفته می

در حقیقت . تواند آن را در هر جای اثر خود به کار بگیردسنده به هر میزانی که به دلخواه اوست، میبه این صورت که نوی. ادبی

  (.211: 4959قدم، ثابت)چیزی شبیه تشبیه، استعاره، کنایه و امثال آن 

تصاویر گروتسک ». ستای بسیار قدیمی اپردازی نشده بود اما پدیدهنظریهۀ هجدهم هنوز وارد عرصة گروتسک، تا پیش از سد     

ای افسانهۀ آوری، مرگ و رستاخیز ریشه دارند و در موجودات دو رگداشت بارغربی برای بزرگۀ های مذهبی جوامع اولیدر جشن

 (. 213: 4953مکاریک، )« شوندای دیده میهای مدیترانهها و خدایان ابتدایی اسطورهمانند غول
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باختین در این کتاب . گویدها با گیاهان و حیوانات، سخن میهای انساناو از درآمیختگی یرابله و دنیاۀ باختین، در مقدم     

درجات آن پیش ۀ در گروتسک زندگی در هم»: نویسدآورد و میپینسکی می. ای. الۀ تعریفی را از کتاب رئالیسم رنسانس نوشت

متنوع اشکال ۀ این حلق: ترین درجات آنترین، و معنویجنب و جوش ترین، پرترین تا عالیترین، و بدویترین، راکدرود؛ از نازلمی

دهد، عناصری را که کند و آشتی میشان؛ گروتسک همه چیز را گرد هم جمع میگون شاهدی است بر یکّه بودن و یگانگیگونه 

ا مبحث پارادوکس در منطق مرتبط گروتسک در هنر ب. کندمفاهیم متداول را رد میۀ آورد و هماند دور یکدیگر گرد میطرد شده

شربتدار و )« های عظیمی داردکننده است، اما واقعیت این است که ظرفیتدر نگاه نخست، گروتسک صرفا شوخ و سرگرم. است

امور معنوی و آن ۀ گروتسک به مانند کارناوال به تنانگی توجه دارد و در پی مادی جلوه دادن هم(. 415-413: 4934انصاری، 

سعی باختین بر این است . کندهای جسمانی و این دنیایی تأکید میگرایی در ستیز است و به جنبهی است  و با هر گونه زهددنیای

که گروتسک را از کارناوال بیرون بکشد و در مقابل نظام خشک و رسمی حکومت روزگار قرار دهد، نظامی که در آن همه چیز به 

ها و باورها گذارند و بسیاری از ارزشهای عجیب و غریب بر چهره میها و صورتکمردم نقاب شود،شوخی، خنده و مسخره گرفته می

ای از گروتسک را با خود به گیرد، جنبهو رسمی قرار می چه در مقابل این نظام خشکاز دیدگاه باختین آن. شودکنار گذاشته می

که حتی به نیازهای پست و شد؛ جاییام و اثبات خود راستینشان میهای مردم با نظهمراه دارد و کارناوال مکانی برای مخالفت

، که بر اساس نظریات میخاییل باختین به بررسی گروتسک «...های کارناوالخوبی»با نام »ای در مقاله .شدجسمانی مردم توجه می

. های عامه داردطبعیکارناوالی و شوخشود که گروتسک ریشه در چندگانگی در میس النلی هرتز پرداخته است، بر این تأکید می

. کند از بین ببردسان میخوانندگان متن را یکۀ ای را که همداند که درصدد است تا آن خندهسپس ادبیات گروتسک را ادبیاتی می

اما گروتسک گویی طنز محض خنده انداختن است، . کنداین نکته تقریباً همان است که گروتسک را از یکسان شدن با طنز جدا می

گذرد، نسبتی با این چه در درون آشفته یا آرام او میهر کس بنا به ظرفیت وجودی خودش، و بنا به آن. هم این است و هم نیست

 (.442-441: همان)« کندگروتسکی برقرار میة ی ویژ«خنده»

یت تلفیق دو یا چند حس متضاد را در حقیقت، گروتسک قابل. گروتسک در برگیرنده و حاصل احساسات ناهمگون و متضاد است

ترس و خنده به عنوان جزء جدایی . نشینی با ترس را که با آن دمساز نیست، داردبه طور مثال خنده، قابلیت تلفیق و هم. باهم دارد

در پی معنای البته گروتسک تنها قصد بیان این تضادها را ندارد بلکه . اندناپذیر گروتسک، بر سراسر قلمروگروتسک سایه افکنده

ة مثالً با مشاهد. آیدسومی هم هست که از نظرها دور مانده است و این معنای سوم، از تقابل بین دو یا چند حس به وجود می

یکی لبخند ملیح و لطیف بر لبان ژوکوند و . تابلوی ژوکوند، اثر داوینچی، دو الیه از یک مفهوم متضاد برای ما آشکار خواهد شد

خواند، بلکه در عین دریافت در واقع این تابلو، این دو مفهوم متضاد را باهم به مبارزه فرانمی. ین و متأثر داوینچیغمگة دیگری چهر

کنیم اما از چگونگی درک و پدید شود که ما به آسانی آن حس را دریافت نمیهر دو مفهوم، معنای سوم و ناآشنایی در ما ایجاد می

 (.411: 4961جزینی، )آمدن آن ناتوانیم 

ای دارد که به بهترین وجه در طور که در بخش کارناوال اشاره کردیم، در کارناوال اصل زندگی مادی و جسمانی تسلط ویژههمان

از منظر باختین، این . از جمله تصاویر خوردن، نوشیدن، ارضای نیازهای جسمی و جنسی و پیکر آدمی. آثار رابله بازنمایی شده است

شود و با شناختی به زندگی عملی است که فرهنگ مردمی را یادآور میآور مردمی و نوعی نگرش زیباییهنگ خندهتصاویر میراث فر

صورت ». کندیاد می« رئالیسم گروتسک»وی از این نگرش با عنوان . های بعد، تفاوت داردهای افراد در قرنها و دیدگاهنگرش

سازد، به رهایی پذیر مییزد، تجمع عناصر ناهمگن و نزدیکی به چیزهای دور را امکانانگگروتسک کارناوالی، گستاخی ابداع را برمی

رساند و سرانجام امکان آن را همگان است، یاری میۀ چه مبتذل، مرسوم و پذیرفتجهان و هر قرارداد و هر آنة از دیدگاه حاکم دربار

مام چیزهای مرسوم تا چه حد نسبی هستند و در نتیجه نظم جهانی کند که نگاهی تازه به جهان بیفکنیم و دریابیم که تفراهم می

کند و مرزهای به این ترتیب گروتسک امکان جهانی دیگر، یک ساختار زندگی دیگر را عرضه می. پذیر استسراپا متفاوتی امکان

 (.16-16: 4953زاده، ولی)« نورددناپذیری و تغییرناپذیری دنیای موجود را درمیوحدت، بحث

 ی کارناوالیها هتحلیل رمان سنگ صبور براساس انگار  
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-ترین داستاناز وی به عنوان بزرگ. شودادبیات داستانی معاصر ایران، صادق چوبک نامی آشنا و برجسته محسوب میة در حوز

ه سهولت از دیگر نویسندگان اش بای که با سبک و زبان ویژهبه گونه. اندزاده و هدایت یاد کردهنویسان معاصر فارسی بعد از جمال

هایش محدود شد و پس از او میراث بران و پیروانی پیدا ها و داستانسبک و زبانی که تنها به رمان. گرددمطرح معاصر متمایز می

 داستان و یک 9با « اش مرده بودانتری که لوطی»داستان،  44شامل « خیمه شب بازی»های توان به کتاباز آثار او می. نکرد

سنگ »و « تنگسیر»های داستان و یک شعر و رمان 5شامل « چراغ آخر»نامه، داستان و یک نمایش 3با « روز اول قبر»نامه، نمایش

های خیمه نخست مربوط است به مجموعهة دور: اندهای چوبک را به دو دوره تقسیم کردهبه طور کلی داستان. اشاره کرد« صبور

های دوم، رمانة دور. که در این دوره به عوامل اجتماعی کمتر تکیه دارد( 4925)لوطیش مرده بود و انتری که ( 4921)شب بازی 

در این دوره بیشتر از گذشته به عوامل اجتماعی نظر . گیردرا در بر می( 4913)و سنگ صبور ( 4911)، چراغ آخر (4911)تنگسیر 

 (.51: 4959تسلیمی، )کرده است 

فردی دارد که تا به امروز های منحصربهشود ویژگیبور در عین حال که آخرین رمان چوبک محسوب میرمان سنگ ص، در این میان

آورد  دست امر دو این .پردازد میفرودست جامعه ۀ و طبق به فقرچوبک دراین رمان، . ای  برای خود پیدا نکرده استو دومی تالی

از آن قشر  اًگوید، مستقیم ها، فقیرها و دزدها می های روسپی، الط از زننگرد و  دست جامعه می وقتی چوبک به قشر پایین: دارد

شان  مردم از این کار خوش. است  برابر بوده« ظلم»با « ثروت»و « تقدس»با « فقر»چرا که در آن دوره . کند زدایی می تقدس

کثیف معرفی شود چندان دل خوشی از آثار  ای فقیر و ایران در نظر ممالک دیگر جامعهۀ خواهد جامع حکومت هم که نمی. آید نمی

ای  های نسبی، شیوه در عصر آزادیباری،  .های دینی در جامعه است ال تضعیف ارزشحچوبک در : گویند ها می مذهبی. چوبک ندارد

گذارد و به  میخصوص زن ایرانی را زیر پا  های یک ایرانی، به او ارزش. کردن حقیقت استگزیند عریان که چوبک برای مبارزه برمی

را از بین ببرد « جهل»و « فقر»بین ۀ کند فاصل چوبک سعی می. پردازد مستضعف جامعه میۀ طرح تمایالت جنسی و شرح حال طبق

  .و نشان دهد که هرجا فقر باشد جهل نیز وجود خواهد داشت

کند در آن خانه، زنی به نام گوهر زندگی می. نشین استدر این رمان، احمد آقا، معلمی است که با چند تن دیگر در یک خانه، اجاره

گوهر و حاج اسماعیل است که با خون ۀ کاکل زری، بچ. زری داردکه چهارمین زن حاج اسمعیل است و از او پسری به نام کاکل 

و جهان  دهند و پس از این واقعه، حاج اسمعیل، گوهر و کاکل زریدماغ شدنش در حرم شاه چراغ نسبت حرامزادگی به او می

گوهر برای گذران . آورندکند پناه میای که احمد آقا در آن زندگی میاجارهۀ ها به خانکند و آنخود بیرون میۀ سلطان را از خان

شود و سرانجام در این های درون حوض سرگرم میای، با ماهیاجارهۀ کاکل زری هم در خان. آوردروی روی میزندگی به صیغه

-نشین است و در کثافت غلت میجازنی به نام جهان سلطان نیز در طویله هست که فلج و یکپیر .شودفه میافتد و خحوض می

کند و هنوز چوله است که با شوهر تریاکی و عقیم خود در این خانه زندگی میگون و با صورتی پر از چالهبلقیس، زنی آبله. خورد

القلم، مردی هندی است که گوهر و چند زن و مرد دیگر را با سیانور به قتل فشخصیت دیگر این داستان، سی. باکره مانده است

 ...رساند ومی

های کارناوالی باختینی گنجد به بررسی رمان سنگ صبور براساس انگارهما در اینجا، به قدر مجالی که در ساختار یک مقاله می 

کوچه و بازار، نسبیت و در کنار هم قرار گرفتن مفاهیم ۀ زبان عامیان طنز و پارودی،: های کارناوالی نظیرانگاره. خواهیم پرداخت

  .برداری و نافرمانی از قدرت حاکمگذاری و تاجضیافت، تاج/متضاد، نقاب

 طنز و پارودی   -4

رگ کردن بز-2کوچک کردن -4»: توان در پنج عنوان خالصه کردشوند میهایی را که طنز در آن به کار گرفته میها یا تکنیکشیوه

به کار -3... نامه که خود به خود طنزآمیز استایجاد موقعیتی در داستان یا نمایش-1تقلید مضحک از یک اثر ادبی شناخته شده -9

پارودی یا نقیضه (. 46: 4952جوادی، )« گیرد و ایجاد چهارچوبی مضحک برای آنبردن عین کلمات کسی که مورد طنز قرار می

-ها میآنۀ از جمل. اندبا توجه به گستردگی مفهوم نقیضه، تعاریف متعددی از آن ارائه داده. شودمحسوب مییکی از انواع مهم طنز 

آمیز درآوردن یک اثر اشاره کرد که عبارت است از به صورت هزل نقیضه و نقیضه سازانتوان به تعریف مهدی اخوان ثالث در کتاب 
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چنین شفیعی کدکنی در کتاب هم(. 43: 4961اخوان ثالث، )شود نیز شامل آن می آمیز و نیشدارادبی جدی و هر نوع تقلید هزل

های در فرهنگ ملل جهان، همیشه نوعی از ادبیات وجود داشته است که در زبان»: نویسددر تعریف نقیضه می قلندریه در تاریخ

نقیضه آن است که قالب یا سبک یک متن پیشین را اند و خواندهگویند و قدمای ایرانی آن را نقیضه میمی parodyفرنگی به آن 

 (.124: 4956شفیعی کدکنی، )« در جهت خالف آن به کارگیریم که غالباً تبدیل اسلوب جد است به هزل و شوخی

-یها به تنویر متقابل و پویا مها و سبکمند است که درآن زبانای هدفهر تقلید تمسخرآمیز، یک پیوند مکالمه»نظر باختینماز 

گیرد و کار میطبق نظر وی، نقیضه، تقلید از سبکی خاص است که نویسنده سبکی را بهچنین هم(. 424: 4934باختین، )« پردازند

« سو»آمیز، به نظر باختین، تقلید هزل». خوانی نداردکند که با هدف اصلی سبک مخالف است و با آن هماهدافی را بر آن اعمال می

که [ دیگری]به این سخن »پرداز به بیان دیگر، نقیضه(. 69: 4932مک هیل، )« کنداثر اصلی را وارون می ۀارزیابان« گرایش»یا 

گیری معناشناختی جدیدی ببخشد و سمت و گیری خود را داشته است و اکنون نیز سعی در حفظ آن دارد، جهتتاکنون جهت

در این حالت، سخن واحد دو . ثابه سخن نویسنده دریافت شودچنین سخنی اصوالً باید به م. سوی جدیدی را بر آن غالب کند

 (.443-446: 4966روف، وتود)« کندگیری معناشناختی و دو آوا را در خود جمع میجهت

نشاند و با این کار به این صورت که نویسنده، طنز و جد را در کنار هم می. آوردپارودی موجبات تغییر زبان را فراهم می، بنابراین

تواند از نگاه باختینی در متن اصلی  و در سبک، آن تغییرات می. کندگو نیت و هدف خود را جایگزین نیت اثر جدی میضهنقی

جاست که پارودی گیرد، ایناثر جدی به کار میة که نویسند. مایه، تفکرات و بینش اجتماعی اثر و حتی الفاظی صورت پذیرددرون

ایدئولوژی مرسوم ة تلویحاً ناقض و ویران کنند( قطع نظر از سبک پردازی)نقیضه ». گرددمیباعث خلق یک اثر دو یا چند صدا 

کافی نسبت به بستر و بافت این ویران هی ناظری که آگا-تجربه است، هرچند که ماهیت این ویران سازی ممکن است برای ناظر بی

 (.195: 4931مکاریک،)« کامالً مبهم باشد -سازی ندارد

تواناد هار چیازی را    کناد، احماد آقاا معتقاد اسات کاه نمای       احمد آقا با همزادش بر سار نوشاتن و ننوشاتن بحاث مای     زمانی که 

اگار خادای   »: گویاد خاود وی، هماه چیاز بایاد در پارده و لفافاه باشاد، همازادش باه طناز مای           ۀ روی کاغذ بیاورد بلکاه باه گفتا   

ق کوچااک جیباای بااا کتاااب خااودت باارای خواننااده  نکاارده از جاااده عفاااف و اخااالق خااارج شاادی، یااک دسااتگاه تصاافیه اخااال 

محترم بفرست تا پاس از مطالعاه آثاار مساتهجن و رکیاک تاو، تاوش اق بزناه و اخاالق خاودش را تاو آن دساتگاه بااال بیااورد و               

 (.65)« پس از تصفیه دوباره آنرا هورت بکشد تا اخالقش فاسد نشود

ایاان دیگااه شاایخ صاانعونه بااا »: کنااددر آن از شاایخ صاانعان انتقاااد ماایاناادازد و ای راه ماایاحمااد آقااا در جااایی از رمااان معرکااه

ایمونشاو  . قرمساق باا ایان پانج مان ریاش دیان و آخارت رو ول کارده رفتاه دنباال دختار ترساا            . ریششو تماشا کن. دختر ارمنی

 . (493-496)« به شیطون فروخته بیک غاز؛ و واسیه خاطر دختر ارمنی سنگ نیم منم قورت داده

هاای خاود از کاار شایخ محماود در باه دام اناداختن افارادی کاه از شاهری دیگار باه زیاارت شااه               گاویی در یکی از تکاحمد آقا 

کناد و از زباان او   دهاد،با زباانی طنزآمیاز و هازل آمیاز انتقااد مای       هاا پیشانهاد مای   آیند و گاوهر را بارای صایغه باه آن    چراغ می

قیماتش هام بارای زوّار حضارت     . وساایل، از هار جهات آمااده اسات     خاناه خاوب و راحات و نزدیاک بحارم باا تماام        »: گویاد می

ُمتعه شرعیه حاالل و طیاب و طااهر و جوانساال دسات باه نقاد هام حاضار اسات و یاا احیاناًا خادماه وجیهاه کاه از                . نازل است

در ادامااه نیااز، احماادآقا بااا بحااث و جاادل بااا شاایخ محمااود، او را   (. 452)« لحاااظ حلیّاات خطبااه هاام میشااود بدساات میآیااد  

گیارد کاه چارا گاوهر را باا صایغه خوانادن و باه تعبیار خاود وی، باا            کناد و باه بااد تمساخر و اساتهزا مای      سرزنش و مالمت می

ایان چاه معنای داره    »(. 453)« اینباار دیگاه بارای کای بقاول خاودت حاللاش کاردی؟        »کناد؟  عربی حاللاش مای  ۀ چند تا جمل

بااه خااال رو دار او رو بااه ایاان و اون کرایااه میاادی و بااا چناادتا  کااه تااو ایاان زن باادبخت رو مایااه دسّ خااودت کااردی و مثااه آفتا 

خُاب ایان چاه فرقای داره باا کااری کاه اون ماردی میکناه کاه میاره            »(. 456)« جمله عربی باصطالح خاودت حاللاش میکنای؟   

چاون  هاایی  شایخ محماود نیاز، باا پاساخ     (. 455)« محله ُمردسون میگه بی بی ما همش یاه قارون داریام، اگاه میشاه بیاایم تاو؟       

« خداونااد فرمااوده زن باارای تمتااع اساات، مثاال گوساافندی کااه ساار میبااری گوشااتش را میخااوری؛ زن هاام باارای تمتااع اساات»
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بارای رعایات   . کناد هایی از این دست کاه باا طنازی تلاخ و تلاویحی آراساته شاده اسات کاار خاود را توجیاه مای            و پاسخ(. 455)

چنااین هام . دهاایمکتااب ارجاااع مای   431و  456را  باه صاافحات  کناایم و خواننادگان محتاارم  هاا پرهیااز مای  اختصاار از ذکاار آن 

 . 229، 213، 454، 436، 493، 62رجوع شود به صفحات 

ة وگاویی باا گاوهر بااز هام بای اعتقاادی خاود را نسابت باه صایغه و عقاد باه شایو              طی بحث و گفت، احمد آقا در انتهای داستان

خاوای  حااال کاه چیازی نشاده، اگاه مای      . ارزهباه صاد تاا عقاد مای      اگه خوشات بیااد خاودش   »: کندآمیز بیان میطنزآمیز و هزل

مگااه . ..انکحاات و زوّجااتُ، یااه دسّ رخاات و تااو مطبخاات و باااالی تخاات و دو باادبخت و  : ماان بلاادم. کاانمخااودم عقاادت ماای

 (.941)« ش رو نشنفتی؟صفحه

: سازددر جوابش بیتی را نقیضه میگیرد، شیخ محمود نیز در جایی دیگر که  احمد آقا به صیغه خواندن شیخ محمود خرده می

 (.455)« چراغی را که ایزد برفروزد، هرآنکس پف کند ریشش بسوزد»

 زبان عامیانه کوچه و بازار -1

های زبانی اقشار جامعه طیف متنوعی هایش از گونهچوبک در داستان». زبان در آثار چوبک به ویژه سنگ صبور اهمیت باالیی دارد

نویسانی زاده و هدایت دیگر داستانقبل از چوبک جمال. های فردی و خاستگاه اجتماعی افراد بودمشخصهارائه داد که منطبق با 

های فولکلوریک و فرهنگ کرد و هدایت بر جنبهها تأکید میالمثلزاده بر ضربجمال. بودند که به زبان مردمی توجه خاصی داشتند

مردم عادی کوچه ۀ ادبانبک از این سطوح فراتر رفت و نشان داد زبان عادی و حتی بیچو. مند بودو آداب و رسوم عامه در زبان عالقه

 (.16-16: 4959اصالنی، )« و بازار پتانسیلی عظیم و کارکردی چند الیه دارد

زبان داستانی چوبک را متناسب با تخیل دوزخی نویسی قصهرضا براهنی، به عنوان اولین منتقد جدی آثار چوبک، در کتاب 

 : نداشته و نوشته استپ

کند دوزخی است که آتش طمع و فقر و وحشت و که محیطی که او در آن زندگی میتخیل چوبک، دوزخی است، به دلیل این»

زبانی که معمول بهشت  طلبد و امکان نداشت دوزخ بادوزخ زبانی دوزخی می. آوردگرسنگی و شهوت دمار از روزگار انسان در می

ها، قوادها، گرسنگان و درماندگان، به زبانی چرا باید انتظار داشته باشیم که فواحش، آدمکش. داده شود است نشانطلبان حقیر منزه

اند، تا کسی که از اند و نه خود آن را به زبان راندهآمیز و پرتعارف حرف بزنند؟ آن را اینان نه چنین زبانی را از کسی شنیدهمجامله

ای که اند و نویسندهاند و دشنام شنیدهفحش داده. چیز را به زبان بازی و مجامله و تعارف برگزار کندهزند، همها حرف میزبان آن

ها رنگ اصیل خود را در های آنان نیز سخن بگوید وگرنه زندگی آنها و دشنامها وفادار بماند، باید از فحشخواهد بر زندگی آنمی

های چوبک جا که آدمزند و از آنها حرف میهایی باشد که نویسنده از آنآدمة باید نمایند زبان نویسنده. اثر نویسنده نخواهد داشت

 (.16-15: 4959اصالنی به نقل از براهنی،)« خشن و دوزخی هستند، زبان چوبک نیز خشن و دوزخی بار آمده است

طور کل زبان مرسومی را که ای دیگر زده و بههایش به کار گرفته، درواقع دست ردّی به زبان اثرهزبانی که چوبک برای شخصیت

ها را در داستان خود کند و ترسی هم در دل ندارد که زبان فاحشهاند، دچار آشفتگی و پریشانی مینویسندگان دیگر به کار گرفته

رف خود را در داستان ها با آواها و زبان مخصوص به خود با نیات گوناگون باید حشخصیتۀ وارد کند چرا که او معتقد است که هم

 .ها داردراوی نیز، نقش و جایگاه و آوا و زبانی مساوی با دیگر شخصیت. حرف زدن و دخالت نداده استة بزنند و تنها به راوی اجاز

ر تزری با فرهنگبه طور مثال زبان احمدآقا در این داستان، عامیانه است با این تفاوت که نسبت به جهان سلطان و بلقیس و کاکل

منم اگه . راسّ گفتی باالخره مملکت همه جوره آدم الزم داره؛ هم نویسنده متعینین و متعینات میخواد، هم نویسنده گدا».است

یه شب میرن به یکی . این همه نویسنده داریم که دایم دسّشون تو پر و پاچه متعیناته. هاخواسّم نویسنده بشم، میشم نویسنده گدا

و زنکی رو تو تاریکی گیر میارن و باش چش و ابرو میان، صُب که شد پا میشن و سرگذشت پایین تنه از مهمونیهای متعینات 

بازیای بعدی، و تخصصشونم فقط در همین یه خودشون رو به رشته تحریر در میارن و تازه همین رو مایه دسّ میکنن برای جنده

 (. 56)« ونن یه همچو موجوداتی هم هسن، و نه زبون اونا رو میدونناونا نه از گوهر و جهان سلطون خبر دارن، و نه مید. سرشته
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یه اسب سفید سفیدی بود که . یکی بود یکی نبود غیر خدا هیچکه نبود» .زری، زبان کودکانه و در جاهایی شاعرانه استزبان کاکل

ای است که در کمتر داستانی گونهزبان کاکل زری به  (.439)«چشاشم مثه کاسه خون بود. موای دمبش و یالش مثه پشمک بود

زبان . کندبرد، به زبان مکتوب فارسی تجاوز میچوبک با زبانی که برای کاکل زری به کار می». توان به مانند و نظیر آن پیدا کردمی

چوبک با مهارت . ..آیدچوبک، روایتگر حرامزادگی در فرهنگ و تاریخ ایرانی برمیة یی است که تنها از عهدکاکل زری زبان حرامزاده

جا دید و البته زبان جهان سلطان از این هم های فارسی را باید در همینکند و شاهکار زبان قصهتمام، زبان کاکل زری را خلق می

های مختلف زبانی در کنار هم بیرون آمدن این زبان از مهارت چوبک در خلق این زبان و چگونگی چیدن عبارت. شودنظیرتر میبی

های این درست که در قصه. شناسدها را میهایی را خلق کرده که به خوبی آنشود که او آدمجا ناشی مییک نفر، از آن دهان

ها در ها، کپی و رونوشت زبان امثال این آدمهایی چون بلقیس و جهان سلطان، اما زبان این آدمزنند و زنها حرف میچوبک، فاحشه

محمودی، )« وچه و بازار گوش ایستاد تا این زبان را شنید و آن را فراگرفت تا از آن در قصه تقلید کردتوان در کبیرون نیست و نمی

4954 :416-416.) 

که شوهرش فاقد نیروی گشاید و نیز به دلیل اینزری و جهان سلطان می، زبان به نفرین گوهر و کاکل̋بلقیس در این داستان دائما

احمد آقا بم نیگا ». کندگیرد و برای بیان آن حتی جزئیات را ذکر میریزه و شهوتش به کار میجنسی است زبانش را در خدمت غ

. ..حاجی زنکه سربازی رو رو سر سه تا هوو آوردش. گوهر عزیز دلشه. ..نمیکنه؛ نگاهم میکنه اما همیشه همه حواسش پیش گوهره

این جندیه یه . بچه بده ببردش کربال زیر نودون طال ختنش کنهنذر میکنه اگه خدا بش . حاجی از او ستا زن دیگش بچش نمیشه

وجبی هزار تا جادو و جنبل میکنه و وختی میبینه حاجی اجاقش کوره به هوای ای که ارث حاجی رو بخوره میره زیر پای میز 

ه بیفته ترکمون حسین تونتاب حموم سر خونیه حاجی میخوابه و این کاکل زری رو که ایشالو کاکلش رو آب مردشور خون

 . (464-462)«میزنه

شود که این زن، باعث میة زندگی کوتاه و چند روز. سلطان، پیرزن افلیج و یکجانشین این داستان نیز، زبانش عامیانه استجهان

کی بسرم شد خدایا چه خا». کندبه همین سبب زبانش، ریتمی تند پیدا می. همه چیز از برابر دیدگان او مانند یک نوار فیلم بگذرد

منم . چه شده، کجا رفته. تا حاال هیچوخت نشده بود که شب از خونش بیرون بخوابه. این دختر نیومدش؛ نمیدونم چه بسرش اومده

 (.31)«ای کاکل زری طفلک مثه مرغ سرکنده واسیه ننش پرپر میزنه. که پا ندارم پاشم

القلم که زبانش رسمی و تا حدی ادبی است زبان عامیانه را جز سیفها به شخصیتۀ طور که اشاره کردیم، در سنگ صبور، همهمان

پایین دست جامعه هستند، از واژگانی شنیع و تحقیرآمیز ۀ های سنگ صبور همگی از طبقجا که شخصیتاز آن. گیرندبه کار می

 .گشایندکنند و دائم زبان به نفرین و ناسزا میاستفاده می

« منم نویسنده نمیشم. البد لیاقتشو نداشتیم. بدرک. هرچیم داشتیم نابود کرد. چی نیاوردما هیچعرب برای ! بیشرفا»: احمدآقا

 (.29)« رومو ازت برمیگردونم. اگرم همین امروز بیایی محل سگ بت نمیذارم»(. 42)

که ایشالّو شاه چراغ  -همشون میان شاه چراغ زیارت. مال بوشهر، مال فیروزآباد، مال زیر گل، چمدونم. اهل بیرونان»: بلقیس

های دل امّ لیال الهی بحق ناله»(. 26)« الهی جیگرش زیر پاش بشینه. از بس بافور میکشه تا لنگ ظهر خوابه»(. 23)« کمرشون بزنه

ببین لگورش چه جوری داره سر حوض آتیش میبارونه که الهی جزّت »(. 25)که رو تخته مردشور بیفته؛ تو رو میشه بت گفت مرد؟ 

ایشالّو کُمت رو آب بگیره یه . شده از صُب تا شوم چه اَلو اَرژنی تو این خونه میبارونهتو غافلی که این وصله زمین. جیگر ننت بیفته تو

 (.91)« یم داشتهگور شده، انگار نه انگار یه ننهواز دیشب که ننش گم. عالمی از دسّت آسوده بشن

مثه النگوای دسّ ننم تو آفتاب . چقده ماهی تو حوض هس. یک، دو، سه، چهار. لّش ببرهشور ککچل اومدتش ببره، مرده»: زریکاکل

 (.96)« مثه خون سر مرغ. برق میزنن

خدا رو بحق گلگون کفن صحرای کربال . خدا خودش از حاج اسمعیل نگذره که روزِ این زن و بچه رو سیاه کرد»: جهان سلطان

 (.33)« دنیا نره قسمش میدم که تا تنش غلغله کرم نشه از
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اگر من میخواستم که . دنبال چه میگردید؟ اگر من ساربانم که میدانم شتر را کجا بخوابانم. عجب مردم احمقی هستید»: القلمسیف

 (.269)« کشتمشما پفیوزها باین زودی بفهمید، که آنها را نمی

 نسبیت و در کنار هم قرار گرفتن مفاهیم متضاد -9

خواهد که دست که احمدآقا از همزادش میهنگامی.ها در سنگ صبور، کلنجار رفتن احمدآقا با همزادش استترین نمونهیکی از مهم

احمدآقا در . دهدکند و راه خودکشی را جلوی پای او قرار میاز سر او بردارد و آزادش بگذارد؛  اما همزادش با او یکی به دو می

دسّ . من تازه بیس و پنجسالمه. هنوز زندگی برای من تماشا داره. ا چشمت کورچرا خودم رو بکشم؟ نمیکشم ت»: گویدجوابش می

میخوام بمونم ... باید بمونم که ته و توشو دربیارم. جور نمیشه که مثه خر بیام مثه گاو برماین. کم باید زنده بمونم و مردمو بشناسم

های میخوام بمونم و تموم رنگ. اندازه قوه ستم کشیدن دارهمیخوام بمونم و ببینم آدم تا چه . ببینم ظلم تا چه حد پیش میره

تو خیال میکنی شناختن آدمای خوب و بد خودش کم . میخوام مردمو بشناسم. میخوام بمونم و بنویسم. کمون دروغ رو ببینمرنگین

احمدآقا حرف خود را نقض اما در ادامه (. 43-46)« کیف داره؟ گمون میکنی دیدن طبیعت و لذت بردن از طبیعت تموم شدنیه؟

... برم سعدی. باید برم یه جای قایم بشم. همش زلزله میاد. من باید از این خونه فرار کنم. نه». کندکند و نظرش تغییر پیدا میمی

 (.46-46)« میرم تو بیابون... اگه شهرم خراب بشه از باال تماشا میکنم. میرم گهواره دیب رو نوک کوه میشینم

های احمدآقا مشاهده کنیم که در چند قسمت این داستان مفاهیم متضاد را در کنار هم قرار گوییتوانیم در تکیگر را میای دنمونه

منم . من خدای توام. ت بذارمهم میتونم بکشمت، هم زنده. این دسّ منه. همین حاال، هم میتونی باشی و هم نباشی». داده است

خُب چه عیبی داشته؟ همه چیزا خام و طبیعی »(. 22)« نم که تو نباشی یا باشی همون میشهمنم اگه اراده ک. گذشتمقهار و بی

(. 12)« ها؟ها و دروغها و دوروئیها و برخوردها و مهرها و غرضتازه پیش از عصر حجر چه جوری بوده؟ وضع خونواده. بوده

« زبونی و آزادی شاد بودهمیبرده؛ و از آسودگی و سیری و هم آدمیزاد از روز اولش از ناخوشی و زورگویی و گرسنگی و تنهایی رنج»

های خود را زیر صد پرده بپوشانم تا در مجالس اعیان زبان باید نوشته. همه بزبان متعینان آراسته و نه بزبان گدایان پیراسته»(. 19)

در خواب و بیداری، شعله . را به آتش کشیده نگاه تو کشور وجودم»(. 63)« بزبان بگردد و سر کالس درس به نونهاالن آموخته شود

 (.51)« جانسوز نگاه تو هستیم را میسوزاند

کند اما گاهی تغییر گفتار داده و گفتار ادبی گونه که در باال نیز اشاره کردیم، احمدآقا در سنگ صبور به زبان عامیانه تکلم میهمان

که ما را اندیشه و سخن دادی تا از دیگر جانوران . وهر بحر موّاج آفرینش ماییمترا ستایش میکنیم که یکتا گ»: گیردرا نیز به کار می

که پیوسته چشمه . که ترا درود گوییم و بیم ترا در دل بپرورانیم و مهرت نبینیم. که بر تو و آسمانهایت بیندیشیم. ممتاز شویم

یبان خوش نوا و فراوانی نعم الهی و ترفیه خلق و تخذیر جلق من باید از ازهار معطر و عندل»: و یا(. 33)« !چشمان از ستم تو بجوشد

و محاسن نماز و روزه و آداب استنجاء و قبایح استمناء و ذمائم استشها بالید و بالفمّ و رزائل سحق و صفرا بری آبغوره و فوائد 

آب تربت و خواص شیاف چارشیرینی و مجالس تنویر و پرورش افکار و سنّت نوره و واجبی و وجوب غسل ترتیبی و ارتماسی و ثواب 

 (.65)« ...تدهین نفس اماره و تنقیه فرج اماره بنویسم

 برداریگذاری و تاجتاج -1

-تاج»چه باختین درمورد آن معتقد است چنان. شودها و مفاهیم اصلی کارناوال محسوب میبرداری، از مشخصهگذاری و تاجتاج

 :Bakhtin‚ 1984)در همان امتداد و دو سویه است [ برداریتاج]این : را در خود دارد الوقوعیبرداری قریبتاجة گذاری، انگار

های بارز آن، زمانی است که حاج از نمونه. خوردبرداری به چشم میگذاری و تاجهایی از این تاجدر سنگ صبور نیز، نمونه. (122

نگرانی را دارد که مبادا سه زن دیگر مادر گوهر این دل. درآوردخواهد که گوهر را به عقد خود اسمعیل از خجسته، مادر گوهر می

کند و به حاج اسمعیل ابتدا با این مسئله مخالفت می. حاج اسمعیل، به دلیل سنّ کم گوهر، بالیی بر سر او بیاورند و او را اذیت کنند

نظر کند اما حاج اسمعیل پافشاری فکر صرف خواهد که از اینگوید که گوهر، کلفت و کنیز اوست و با خواهش و التماس میمی

داره بش بگه  جرئتکسی . زهره دارن نگاه چپ به گوهر بکنن؟ گوهر دیگه دختر تو نیسّ، زن منه»: گویدکند و به خجسته میمی
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بکی بکی قسم، اگه یکیشون بخواد پشت چش واسش نازک کنه . بچه شدی. جیگرش رو بیرون میکشم! باالی چشت ابروه

 (.61)« ستمش اونجائی که عرب رفت و نی انداختمیفر
از حق »: کشدگونه به تصویر میوی آمده بود اینۀ که به خانحاج اسمعیل را با خودش، بعد از عقد و زمانیۀ گوهر نیز، رفتار اولی

لم نداشتم و پشت نمیشه گذشت که حاجی خیلی بم مهربون بود؛ برای اینکه من همیشه صاف و ساده بودم و کینه کسی رو تو د

اما حاجی به زنای دیگش خیلی ... گرفتماگه هر از گاهی هم یه رنجشی از هووا میدیدم تو دل نمی. سر زنای دیگش حرف نمیزدم

. یه هو میدیدی سر یه چیز کوچکی تا میخوردن میزدشون. هوا میزدبرای اینکه بی. ترسیدنبداخالقی میکرد؛ و اونام خیلی ازش می

. من بچه بودم؛ اگه کتکی که باونا میزد بمن میزد، میمردم. همونجوری که آخرشم زلیخای بدبخت رو ناقص کرد. داشتبمن کاری ن

 (.63-6)« خدا از سر تقصیراتم بگذره که حاجی برای خاطر من یه روز اینقده زلیخا رو زدش که ناقص شد

های دیگر قرار داده و به اوج رسانده و به نوعی او را باالتر از زندر ادامه ما شاهد آن هستیم که با آبستن شدن گوهر، حاج اسمعیل 

زری آبسّن وختیکه سر همین کاکل. اما از وختیکه من اومده بودم تو خونش، بیشتر پیش من میومد»: گذاری صورت گرفته استتاج

من دیگه شده بودم چشم . هاش بند نبودرو پا. ها شده بودمثه بچه. شدم، دیگه نمیدونی حاجی از خوشحالی بگم چطوری شده بود

من . باالتر از حرفم کسی نبود حرف بزنه. کردزبونم الل، زبونم الل، حاجی بقبله نماز نمیکرد، بمن نماز می. و چراغ خونیه حاجی

 (.65-3)« شدم سوگلیش

: گونه استکند که تصویر آن اینی میکند و عالوه بر آن نذرزری، حاج اسمعیل جشن بزرگی برگزار میبعد از به دنیا آمدن کاکل

تموم محله رو . ای دادزری رو آوردم حاجی چه جشنی گرفت و چه سور و ولیمهاز این جهان سلطون بپرسین، روزی که کاکل»

ازی کچلک و جانک و بندباز و انتری تو خونمون میزدن و میکوفتن و ب. چهار دسّ قوال و پهلوون. دیگه بگم چکار نکرد. دعوت کرد

ش کنه و موهای سرش رو بتراشه نذر کرده بود که اگه بچه پسر باشه، یه سالش که شد ببردش کربال زیر ناودون طال ختنه. میکردن

 (.63)« هاو هموزنش طال بده بفقیر بیچاره

تاب است ما شاهد تاج میرزا حسین تونۀ حاج اسمعیل نیست، بچۀ زری بچکه کاکلاما به یکباره با تهمت زدن زلیخا مبنی بر این

میگه . شو که خوب مکید، میزنه تو کونش بیرونش میکنهحاج اسمعیل شیره». برداری و فرو افتادن گوهر از اوج به حضیض هستیم

بعد دسّ از پا درازتر با بچش میاد تو این خونه خرابه جل و پالسش رو پهن میکنه با من و بلقیس و . زری مال من نیسکاکل

هی صیغه میره و هی شاش و گه و کرم از زیر جهان سلطون جمع میکنه و یه مشت نره خر . هان سلطون زندگی میکنهبمونعلی و ج

 (.63-6)« میاره تو خونه جلو چش بچش میکشه رو خودش و بعد چن تومن میذارن کف دسّش و میرن پی کارشون

گوهر از حاج . زری و گوهر را به کربال ببردباشد کاکل طور که اشاره کردیم حاج اسمعیل نذر کرده بود که اگر بچه پسرهمان

زری به حرم شاه قبل از رفتن به کربال روزی گوهر و جهان سلطان و کاکل. خواهد که جهان سلطان را نیز با خود ببرنداسمعیل می

مردم هم طی یک . کندمی شود و غشزری، خون دماغ میروند که به با خوردن ناگهانی مشت یک دهاتی به دماغ کاکلچراغ می

رسد این خبر در بازار به گوش حاج اسمعیل می. زری ناشی از حرامزادگی اوستدماغ شدن کاکلکنند که خونباور خرافی خیال می

حاج اسمعیل نیز زمانی که با این ذهنیت به . تاب استمیرزا حسین تونۀ زری بچگفت کاکلافتد که میو او به یاد حرف زلیخا می

گوهر خانم به حاجی گفته بود من بی جهان سلطون »: کندخود بیرون میۀ زری را از خانآید گوهر و جهان سلطان و کاکلانه میخ

ای از اقبال سیاه من . حاجیم قبول کرده بود که من رو هم با خودشون ببرن. قدم از قدم ور نمیدارم باید اورَم با خودمون ببریم کربال

اگه زلیخا او روز ای جَر و دعوا رو راه ننداخته بود نه روزگار خودش سیاه میشد، نه روزگار . امام نطلبیده بود. بشه جوربود که باید ای

 (.35)« زریمن و گوهر و کاکل

 ضیافت/نقاب -0

واقعی خود را نقاب آن است که افراد با آن هویت حقیقی و . ای از نقاب کارناوالی دانستتوان نمونهصیغه خواندن شیخ محمود را می

بعد با . مردک هم میگه یااهلل. شیخ محمود میگه یااهلل. اول شیخ محمود میاد تو حیاط؛ مردک هم دنبالش میاد تو». کنندپنهان می

شیخ محمود گفت . اونا میشینن. سالم میکنه. گوهر واسش چائی دم کرده و روش رو سفت و سخت گرفته. هم میرن تو اتاقش
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کنیز ایشونم، اختیارم »گوهر میگه من « .طالب شماس( چمدونم مال کدوم زیر گلیه)خانای در شولیه، قشقائیه خانم، مرادخان از »

در اینجا شیخ (. 34)« یه چائی میخوره بعد پا میشه میره پی کارش. شیخ محمود وکیلش میشه صیغش میکنه« .دس شماس

ها را برای گوهر حالل و مباح کرده است و گوهر به اصطالح خودش آن ها باگوهر و صیغه کردن آنۀ محمود با آوردن افرادی به خان

در حقیقت شیخ محمود با نقاب صیغه و کاله شرعی، ضیافت آن مردها را با . این حالل و مباح شدن، همان ضیافت کارناوالی است

 .گوهر به راه انداخته است

 نافرمانی از قدرت حاکم در روایت داستانی -6

اسمعیل به عنوان فردی مقتدر، از خجسته مادر گوهر انتظار دارد که مطیع امر وی بوده و گوهر را به زنی به او درسنگ صبور، حاج 

بینیم با تصمیم دار شود و میشد، از گوهر بچهدار نمیها بچهبدهد تا هم او را خوشبخت کند و هم برخالف سه زن دیگرش که از آن

برو خونه خودت ترتیب کارو بده تا خودم . تو حرف نزن، باقیش با من». گیردز خجسته میگیری را اخود، حق فکر کردن و تصمیم

وختی تو اومدی خونیه من کلفتی، . گوهر بیشتر بمن میرسه تا بدیگری. تو کارت نباشه. امروز ساعت خوبه... عصری با آخوند بیام

بیا این ده تومنو بگیر برو خونت ترتیب کارو بده تا خودم عصری با . زاد منهمگه یادت رفته؟ گوهر خونه. هنوز گوهر بدنیا نیومده بود

اما در طی داستان و با گذر (. 61)« من از تظاهر خوشم نمیاد. یه چیز مختصری باشه برای شگون. خرج زیادی نکن. آخوند بیام

های زلیخا مبنی بر ی و یادآوری حرفزری و باور عقاید خرافزمان شاهد آن هستیم که حاج اسمعیل بعد از خون دماغ شدن کاکل

خود بیرون ۀ کند و گوهر را از خانتاب و حرامزاده است، عهد خود را با خجسته فراموش میمیرزا حسین تونۀ زری بچکه کاکلاین

م و خیال تا حاال باور نمیکرد. ای هسّمعلوم میشه زیر کاسه یه نیم کاسه»حاجی گفت . روزگار گوهر مثه شب تار شد». کندمی

هرچی « .امام که دروغ نمیگه. میکردم بچه مال خودمه، اما حاال که تو حرم دماغش خون افتاده دیگه حتمه که بچه مال من نیس

 (. 36)« ش کردش بیرونگوهر اِز و جز کرد و دوپائی رفت رو قرآن، حاجی باورش نشد؛ از خونه

چون زری همشود اطرافیان کاکله این صورت که زمانی که گوهر ناپدید میب. زری از اطرافیانش استدیگر، نافرمانی کاکلۀ نمون

اووخ ». خواهند که در نبود مادرش، سر حوض نرود تا مبادا در حوض بیفتد و خفه شودخانم کبری و بلقیس و احمدآقا از او می

زری بگی سر حوض بازی رچی به کاکله»: و یا(. 421)«« نه»من گفم « .هایه وخ نری سر حوض بیفتی بمیری»خانم کبری گف 

 (.292)« شاید خیال میکنه ننش تو حوض افتاده و دنبال ننش میگرده. نکنه تو حوض میفته، بازم گوش نمیگیره و سر حوض میره

: کشدگونه به تصویر میاحمدآقا آن را این. شودافکند و خفه میزند و خود را در حوض میزری از این قضیه سرباز میاما کاکل

وختی . سلطون خوابیده و یه لُنگ کشیدن روشزری تو طویله، همون جای سابق جانوختی از مدرسه اومدم خونه دیدم کاکل»

بعد از (. 251)« زری تو حوض افتاده مردهمن میدونسّم که کاکل« .زری افتاده تو حوض مردهکاکل»: بلقیس در روم واز کرد گفت

زری نبوده و گذاشته که در حوض خفه گوید که چرا مواظب کاکلحوض، احمدآقا به بلقیس می زری درشدن کاکلافتادن و خفه

زری من نمیخواسّم که کاکل. حضرت عباس که تخصیر من نبودة به دو دسّ برید»: گویدشود؟ بلقیس نیز در جواب احمدآقا می

از به باش بگو نگو . طرف، نمیومدگفتم نکن بیو ایمیهرچی بش . از صُب تا شوم سر حوض با ماهیا بازی میکرد. بیفته تو حوض

. دویدم زیر بازارچه شیون کنون. نزّیک بود پس بیفتم. اووخ رفتم خونه دیدم کُمش رو آب گرفته... کردم دیگه سر زبونم مو درآورد

« بوندنش تا احمدآقا اومدسلطون خوابمون و مردای دیگه اومدن از حوض کشیدنش بیرون بردنش تو طویله سر جای جاناووخ کل

(256-251) 

 گیرینتیجه

گونه که همان. در این پژوهش با تکیه بر مفهوم کارناوال و مفاهیم مرتبط با آن، به تحلیل رمان سنگ صبور صادق چوبک پرداختیم

-ه از مصادیق کارناوالی و بهچوبک  با استفاد . توان یک اثر کارناوالی دانستآید، رمان سنگ صبور را میها برمیاز شواهد و مثال

در واقع، چوبک با برجسته . آن روز ایران داردۀ کارگیری چاشنی طنزو نقیضه در سنگ صبور، رویکردی انتقادی  از اوضاع جامع

و تنانگی همچون خوردن،  کردن طبقات فرودست جامعه در رمان سنگ صبور و تأکید بر مصادیق کارناوالی و گروتسکیِ تن

کند و چیز را وارونه میجنسی و  به باد سخره و استهزا گرفتن تابوهای مذهبی و باورهای عرف، همهۀ گذرانی، رابطشخوابیدن، خو
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دست دست و پاییناصلی رمان، در حقیقت میان طبقات اجتماعی باالهای  با توجه به قشرهای فرودست جامعه به عنوان شخصیت

-در برابر صدای حاکم و رسمی، امکان بازتاب صداهای طبقات فرودست جامعه را فراهم میاو با این کار، . دهدجایی صورت میبهجا

 . کندآورد و در مقابل شرع، عرف و قانون حاکم، سازی مخالف کوک می

 پانوشت

 :توان به موارد ذیل اشاره کرداز جمله می

-های آن در داستانمصداق مفهوم گروتسک و کاوشگروتسک و ادبیات داستانی بررسی »، (4934)شربتدار، کیوان و شهره انصاری 

 .413-424، صص 1، شماره ادبیات پارسی معاصر: هاادبیات و زبان، «های کوتاه شهریار مندنی پور

-461، 3، شماره نقد ادبی، «ای باختینتأملی در مثنوی معنوی با رویکرد منطق مکالمه»، (4955)اهلل و فرزاد بالو عباسی، حبیب

416. 

-پژوهش، «های گفتگویی طنز در مثنویزمینه»، (4931)دارلو سر، علیرضا؛ محمدکاظم یوسف پور و محمدعلی خزانه مدی کلهمح

 .419-466، صص 43، شماره های ادب عرفانی

هنرهای  ،«رومئو و ژولیت از دیدگاه باختینۀ های کارناوالی در نمایشنامبررسی انگاره»، (4931)یزدی، نرگس و منصور ابراهیمی 

 .34-35، صص 19 ، شمارهنمایشی و موسیقی

 منابع و مآخذ

 .نشر مرکز: ، تهرانفرهنگ علوم انسانی انگلیسی به فارسی، (4954)آشوری، داریوش 

 .نشر مرکز: ، تهرانحقیقت و زیبایی، (4961)احمدی، بابک 

فصلنامه تحقیقات تعلیمی و ، «و فضای کارناوالطنز تعلیمی بایزید »، (4932)مکوند، اسماعیل استوارنامقی، سیدمحمد و عبدی
 .496-431، صص 43، شماره غنایی زبان و ادبیات فارسی

 .قصه: ، تهرانصادق چوبک، (4959)اصالنی، محمدرضا 

 .کاروان: ، تهرانفرهنگ واژگان و اصطالحات طنز، (4953)اصالنی، محمدرضا 

 .نشر نی: رویا پورآذر، تهرانۀ ، ترجمرمانة دربار جستارهایی: ایتخیل مکالمه، (4956)باختین، میخاییل 

 .214-241، صص 1و9، سماره مجله سمرقند، «گروتسک در نثر ناباکوف»، (4959)قدم، خسرو ثابت

 .نشر مرکز: داریوش کریمی، تهرانۀ ، ترجمگوییومنطق گفت، (4966)تودوروف، تزوتان 

 .نشر مرکز: ری، چاپ اول، تهرانفرزانه طاهۀ ، ترجمگروتسک، (4931)تامسون، فیلیپ 

 .مهرویستا: ، چاپ اول، تهرانادب فارسیة بر بنیاد متون برجست طنزة نظری، (4931)تجبر، نیما 

، صص سوره اندیشه، «(فیلیپ تامسونۀ نگاهی به کتاب گروتسک در ادبیات نوشت)ناهمگونی احساس »، (4961)جزینی، جواد 

413-412. 

 .کاروان: ، تهرانطنز در ادبیات فارسی تاریخ، (4952)جوادی، حسن 

 .، چاپ دوم، سازمان چاپ و انتشارات جاویدانسنگ صبور، (4932)چوبک، صادق 

 .464-465، صص 62و64، شماره کلک، «میخاییل باختین -4: ساختارگرایی آغازین: نقد ادبی»، (4961)حکیمی، محسن 

، شماره مجله نمایش، «نز در ادبیات نمایشی مدرن با نگاهی به آثار شاوهای متفکر؛ بررسی ططنز، خنده»، (4931)درعلی، مینا 

 .36-33، صص 414

-های آن در داستانو کاوش مصداق گروتسک و ادبیات داستانی بررسی مفهوم گروتسک»، (4934)شربتدار، کیوان و شهره انصاری 

 .413-424، صص 1ة ، شمارادبیات پارسی معاصر، «های کوتاه شهریار مندنی پور

 .نشر سخن: ، تهرانقلندریه در تاریخ، (4956)شفیعی کدکنی، محمدرضا 
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 .روزگار: ، تهرانها و مفاهیم بنیادینزندگی، اندیشه: میخاییل باختین، (4956)رضا و نگار غالمپور، زاده، غریبغالمحسین

 .نشر علم: ، تهرانرانیبررسی متون طنزآمیز عامیانه ای، (4939)مقدم فاضلی، نعمت اهلل و امیر هاشمی 

 .انتشارات خجسته: ، ترجمه محسن حکیمی، چاپ دوم، تهرانپنجاه متفکر بزرگ معاصر، (4956)لچت، جان 

 .روزگار: ، تهرانهای صادق چوبکنقد و تحلیل و گزیده داستان، (4954)محمودی، حسن 

 .نشر چشمه: هران، تنقد ادبی از افالطون تا به امروزة دانش نام، (4939)مقدادی، بهرام 

 .آگه: مهران مهاجر و محمد نبوی، تهرانۀ ، ترجمهای ادبی معاصرنظریهة نامدانش، (4959)مکاریک، ایرنا ریما 

 . ققنوس: ، ترجمۀ علی معصومی، تهرانداستان پست مدرنیستی، (4932)مک هیل، برایان 

، صص 9، شماره خردنامه همشهری، «ور مردمی در آثار رابلهآباختین و فرهنگ خنده/ خنده در تاریکی»، (4953)زاده، وحید ولی

16-16. 
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 چوبک ”نفتی“و  ”عدل“های کوتاه بررسی داستان

 (ای باختینمنطق مکالمه بر اساس)

 فرزاد بالو

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

 لعیا عابدیان

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشجوی 

 چکیده

-داستایوسکی واجد منطق مکالمههای  داستایوسکی و تولستوی براین عقیده بود که رمانهای  میخایل باختین با تفکیک میان رمان

صدایی بر د و شون می ها در کنار دیگر شخصیت ها و به موازات هم شنیدهاین دسته از رمان چه اینکه صدای راوی در. ای هستند

چرا که با وجود . ای هستندتولستوی فاقد خصلت مکالمههای  رسد اما در مقابل رمانها به گوش نمیفراز دیگر صداهای شخصیت

های شنویم اما در واقع صدای راوی بر فراز دیگر صداهای شخصیتهای مختلف را با صداهای مختلف میآنکه در ظاهر شخصیت

های کوتاه وی،  داستان. نویسان معاصر، صادق چوبک نام آشنایی استدر میان داستان. شود ده تحمیل میحاضر در رمان به خوانن

چشم میخورد که با هایی بهبازی و به طور خاص داستان عدل و نفتی ویژگیشبهای کوتاه خیمهودر این میان، در مجموعۀ  داستان

ای باختین به خوانش و ما در این نوشتار با الهام از مفهوم منطق مکالمه. شودوگویی مورد نظر باختین بسیار نزدیک می خصلت گفت

 .پردازیمهای کوتاه  عدل و نفتی میتحلیل داستان

 .چوبک، باختین، عدل، نفتی، منطق مکالمه: هاکلیدواژه

 درآمد 

در گساتره علاوم    یشامند شاورو  ین اندیتار تهبرجس یه وکنیل ایبه دل: ل با فراغ خاطر ستودیتوان به دو دل می ن رایل باختیخائیم»

اش را یو قلما  یرکا ت فیا فعال یو«(6، 4966تاودوروف؛  .)ستم استیبة ات درسدیادب -ه پردازیه نظرکنیل ایز به دلیاست و ن یانسان

د یا باه تبع وم کا ش، محیهاا  هنوشت یل روح ضد استبدادیبه دل. ردکآغاز  ینید استالیست به بعد، و تحت فشار و اختناق شدیازدهه ب

منتشار   -نوفیمادودف و ولوشا   -اران خاود کا ش را باه ناام هم  ین اثر نخست خویه چندکش رفت یپ ییها تا جاتین محدودیا. شد

رده و کا م یتقسا  یخ ادبا یو تاار  ی، زبان شاناخت یشناخت، جامعهیشناختداریز پدیمتماة ن را به چهار دوریتودوروف آثار باخت. ساخت

اماا  ( 33 :4965 ؛احمادی . )ار گرفته اسات کن چهار زبان مختلف را به یاز ا یبکیاتش تریح یهالن سایدر آخر یه وکمعتقد است 

 یبرا کیفسیمسائل هنر داستابا عنوان  یتابکه با انتشار کنیچه ا .شود می اش محسوبیعلم ین فصل زندگیتارخ ساز تر 4323سال 

 یرا پا  «الماه کمنطاق م »شاالوده   کیفسیداستا یهابا الهام از رمان یا وام .ها انداخترا برسر زبان« المهکم قمنط»ن بار مفهوم یاول

ه کای  هبه گون. ابدی می تیها فردتیشخص کت کخورد و زبان ت می رقم یچند زبان یین دست، فضایازا ییهارمان ، دریاز نظر و. نهاد

باه گاوش خوانناده    ، گرید یه به موازات صداهاسندینو ین حال، صدایدرع .؛رسد می به اوج خود «یزبان یناهمگون»و  «ییچندصدا»

مولف بر ذهن و ة سیطرو با  است ییگو کا تی« مونولوگ»شان ة ه جوهرکو شعر  یو تراژد یبرخالف آثار حماس. ندک می دایانتقال پ

از ای  هو نفتای پاار  کوتاه چوبک، داستان عادل  های  داستان انیه درمکن نوشتار بر آنند ینگارندگان ا. میها مواجه هستتیزبان شخص

صارفاً باا الهاام از نظریاه منطاق       ماا در ایان نوشاتار،   . پرورانناد  می باختین را در خودای  هاستلزامات مربوط به پاردایم منطق مکالم

 از مختصات موجاود ای  هپارای  هپردازیم و نشان خواهیم داد که چگون می باختین به خوانش کوتاه و گذرای این دو داستان  ای همکالم

ابتادا درناگ کوتااه و باه     ، جهت حصول به ایان منظاور  . باختین سازگارندای  هی منطق مکالمها هعدل و نفتی با مولفهای  درداستان

  . پردازیم می باختینی خواهیم داشت آن گاه به تحلیل این دو داستانای  هاجمالی بر منطق مکالم

 باختینیة منطق مکالم

 یادبا  – یرد فلساف یکا ن رویا ه اکا است  ین است اما گفتنیگر نام باختیتداع   (Dialogism)  «المهکمنطق م»اگر چه اصطالح 

ازجملاه  . انون توجاه باوده اسات   کا . ..و یات و انساان شناسا  یا و ادب یمانند زباان شناسا   یمختلف یها هست و در حوزیاو نۀ برساخت
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ة دیا ن ایا ات و طارح ا یا باه ادب  نیش بااخت یگارا  یعلت اصال  یبرخ .ل بودندیقا یادیت زیالمه اهمکم یه براک یروسهای  ستیفرمال

ات از یا ادبة او در حاوز چاه اینکاه مطالعاات    . دانناد  می را در واکنش وی نسبت به این مکتب ادبی ادبی جدیدگذار در مطالعات ریتاث

 ییدر آشانا ات را صارفا  یا ت ادبیا ه ماهکا بدهد  یروسهای  ستیبه فرمال یاهیداشت جواب یه سعکشود  می آغاز یبه طور جد یزمان

ات و یا زباان و ادب  یاجتمااع  یهاا  هی، باه ساو  نیبااخت  هکا حاال آن . ردناد ک می دیف و تحدیآن تعر یان فردیل و بکا شیو فرم  ییزدا

ة ن درباار یساتوا بار اسااس مباحاث بااخت     یرک. شود بااور داشات   می د و مصرفیآن تول ه متن درک یایخیتار یاجتماعهای  تیموقع

ان یا بة ویش( نخست. ه سه گونه استک یگفتار کسخن ت-4:ردکر را ارائه یز یتقسم بند« المهکطق ممن» و «ییچند آواهای  رمان»

. گوناه اسات  ه باز ساه  ک «المهکمنطق م»سخن استوار به  -2. یسخن علم (سوم. یخیسخن تار (دوم. ژه حماسهیو ییو روا یفیتوص

، حضاور صاداها   ن اساسیبر ا( 419: 4965؛  یاحمد) ییاسخن داستان چند آو (مسو. په یسخن من (دوم. یارناوالکسخن  (نخست

ن یا مختلاف ا  یآورد تاا صاداها   مای  فاراهم  یمولف فضا و بستر یمین پارادایچن ه درکند بلک نمی جادیا ییخود چند صدا یبه خود

رمان کاامال ً  ای  هوسکی گونکند که داستایباختین تأکید می" .وشندکد و نظراتشان بیاثبات عقا یابند تا برایان برابر را بکفرصت و ام

از صداهایی برابر است و در آن هرکسای از دیاد و حاق خاود     ای  ه؛ یعنی آمیزنامیده "چندصدایی"را که وی آن جدیدی خلق کرده 

 . ولوژیک نویسنده در آن مشهود باشدئگیری ایدکه موضعآنگوید بی می سخن

عناصر که دیگر مفاهیم و ای  هگونبه .آید می لیدی و جوهری به شمار، اصطالح کپارادایم اندیشگی باختین در «لمهمنطق مکا»

درواقع باختین برای اینکه بتواند آفتاب  .گیرند می ذیل تبیین و تعمیق هرچه بیشتر آن قرار در ،معرفتی ویۀ موجود درهندس

-، مبانی هستیسو، از فرمالیسم روسیکی ادارد ازفراز سپهر اندیشگی خود به تجلی و ظهور و را بر «منطق مکالمه»درخشانی چون 

 چند آوایی، ؛مفاهیمی چون، برد و از سوی دیگر می بهره. ..و پدیدار شناختی فیلسوفان آلمانی، علوم طبیعی، موسیقی و شناسی

(Polyphona) ،6یدگرمفهوم، (Heteroglossia، و زمانی ظرف مکانیChronotpe ،بین االذهانیت 

Intersubjectivity) ،کارناوال  (Carnival، پرواضح است که با مباحث وسیعی.گرد می را به خدمت. ..کنش وۀ فلسف ،خنده 

 . شناسی و معرفت شناسی درآثار باختین روبرو هستیماخالق، زیبایی از

 در ی مختلاف اندیشاگی وی،  ها هپرداختن به سویلذا از  پردازیم؛ می ما صرفاً با الهام از این نظریه به تحلیل این دو داستان که آنجا از

  . کنیم می پوشیمقاله چشم این 

 باختین ای  هنفتی و عدل چوبک بر اساس مفهوم  منطق مکالمهای  تحلیل داستان

او هم، مانند صادق . رده استکرهبر ادبی را ایفا  کبوشهری در ادبیات داستانی ایران، نقش یۀ برجستة ، نویسندکصادق چوب

توان به مجموعه می کترین آثار چوبرده   از معروفکتانی پیشروی جهان را برای نخستین بار در ایران تجربه های داسکهدایت سب

سپیر کاز ش "اتللو"ۀ و ترجم "سنگ صبور"و  "تنگسیر"های ، رمان"ه لوطیش مرده بودکانتری "و  "خیمه شب بازی"های داستان

های به طور کلی داستان. خورشیدی در برکلی کالیفرنیا چشم از جهان فروبست4966تیرماه  49این نویسنده بزرگ روز . ردکاشاره 

و انتری که لوطیش مرده ( 4921)های خیمه شب بازی نخست مربوط است به مجموعهة دور: اندچوبک را به دو دوره تقسیم کرده

و سنگ ( 4911)، چراغ آخر (4911)های تنگسیر دوم، رمانة دور. که در این دوره به عوامل اجتماعی کمتر تکیه دارد( 4925)بود 

-حسن میر. (51: 4959تسلیمی، )در این دوره بیشتر از گذشته به عوامل اجتماعی نظر کرده است . گیردرا در بر می( 4913)صبور 

یم تصاویری چه چوبک را در ترسآن»داند و معتقد است که چوبک را ناتورالیست می نویسیصد سال داستانعابدینی، در کتاب 

ة اصل عمد»زیرا . کند، بینش ناتورالیستی اوستهای آثارش موفق میهای مختلف پلشتی و پستی زندگی آدمعینی از جنبه

 (.212: 4956عابدینی، میر)« نما از واقعیت استتصویری زندهۀ ارائ نمایی است و هدف آن نیزناتورالیسم عین

 سبک زبانی چوبک

های زبانی اقشار جامعه طیف متنوعی ارائه داد که هایش از گونهچوبک در داستان». اهمیت باالیی دارد زبان در آثار چوبک صبور

نویسانی بودند که به زاده و هدایت دیگر داستانقبل از چوبک جمال. های فردی و خاستگاه اجتماعی افراد بودمنطبق با مشخصه

های فولکلوریک و فرهنگ و آداب و کرد و هدایت بر جنبهها تأکید میالمثلزاده بر ضربجمال. زبان مردمی توجه خاصی داشتند
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مردم عادی کوچه و بازار ۀ ادبانچوبک از این سطوح فراتر رفت و نشان داد زبان عادی و حتی بی. مند بودرسوم عامه در زبان عالقه

  (.16-16: 4959اصالنی، )« یه داردپتانسیلی عظیم و کارکردی چند ال

طور کل زبان مرسومی را که هایش به کار گرفته، درواقع دست ردّی به زبان اثرهای دیگر زده و بهی که چوبک برای شخصیتزبان

ها با آواها و زبان مخصوص به خود با نیات گوناگون باید شخصیتۀ چرا که او معتقد است که هم، اندنویسندگان دیگر به کار گرفته

راوی نیز، نقش و جایگاه و آوا و زبانی مساوی با . حرف زدن و دخالت نداده استة و تنها به راوی اجازحرف خود را در داستان بزنند 

 .ها دارددیگر شخصیت

 چندصدایی و چند زبانی در داستان عدل 

به این صورت . گیردآوایی قرار میزبانی در ادامه و در راستای چنددر واقع، چند. چندآوایی و چندزبانی نسبتی توأمان و متقابل دارند

طور که به بیان دیگر، همان. های متفاوتی نیز دارندکنند، زبانهای مختلفی را در رمان منعکس میزمان که صداها همکه شخصیت

های مختلف نیز با هم در حال گفت گو وگو و مکالمه هست، به همین نسبت، زبانهای دیگر در حال گفتدر رمان هر صدایی با صدا

 .المه هستندو مک

 :داستانة خالص

ی اجتماعی مختلف و ها همتعددی با طبقهای  انسان. این داستان در مورد اسب است که به دالیل ناشناخته در جوی آبی افتاده است

 ون شکلمکالمه بین افرادی از اقشار گوناگ .کنند می را بیانای  هکنند و راه چار می الحان گوناگون، در مورد وضعیت اسب اظهار نظر

مردم و عابرین، فقط در حد های  ماند و حرف می شوند، سرانجام این اسب بیچاره، بالتکلیف باقی می نزدیک اسب، جمع. گیرد می

فضا را به سمت و  افتد عمالً می ها  و گفتگوهایی که بین شان اتفاقچنینش شخصیت. رسد نمی عملۀ ماند و به مرحل می حرف باقی

چرخد، و چند تن از  می راوی، اسب که تمام ماجراها بر محور او :داستانهای  شخصیت . برد می زبانی پیشسوی چندصدایی و چند 

راهگذر که لباس سربازی بدون سردوشی تنش بود و کاله بدون آفتاب گردان بسر داشت، یک ۀ دو سپور و یک عمل: افراد از قبیل

خردسالی را در دست داشت ۀ که دست بچها  یی زده بود، یکی ار تماشاچزیر بغلش بود و عینک رنگای  هآقایی که کیف چرمی قهو

خورد، سید عمامه بسری که  می که دستش در دست آن مرد بود، پاسبان مفلوکی که کنار پیاده رو ایستاده بود و لبوای  هو بچ

لبوفروش سرسوکی، آقای روزنامه  پوستین مندرسی روی دوشش بود، تماشاچی روزنامه بدستی که تازه رسیده بود، یک مرد چپقی،

دراین . دست، مرد کت چرمی قلچماقی که ریخت شوفرها را داشت و شال سبزی دور گردنش بود، یک آقای عینکی خوش لباسه ب

راوی، تنها گفت و گوی  به عبارتی،. ها نداردکند و دخل و تصرفی بر شخصیت می راوی، صرفا نقش یک گزارشگر را بازی ،داستان

زیرا  شود، اسب سرکشی نیست، می گوهای این داستان محسوبوگفتنظر  موردة اسب که سوژ .کند می ها را بیانخصیتبین ش

البته شاید مظلومیت اسب، به علت زخمی شدن و شکسته شدن پاها و . سخنی از شیطنت اسب در این داستان ذکر نشده است

 .یش باشدها هدند

آن راهگذر که لباس . شود می ه قصد بیرون آوردن اسب را از جوی  دارند، اما فردی دیگر مانعراهگذر هستند کۀ دو سپور و یک عمل

اگر . شود می سربازی بدون سردوشی به تن داشت، نشان از آن دارد که او منصب باالی نظامی ندارد و یک سرباز ساده محسوب

 .داد می چندان اهمیتی نداشت و با بی تفاوتی به راهش ادامهتوان گفت شاید اسب برایش  می باالیی داشت،ۀ همین فرد نظامی، درج

گیرم  و شما هرکدومتون، یه پاشو بگیرین و یهو از زمین  می من دمبشو": یکی از سپورها که به دستش حنای تندی بسته بود، گفت

اونوخت شماها . هو خیز ورمیدارهاونوخت نه اینه که حیوون طاقت درد نداره و نمیتونه دساشو رو زمین بذاره ی .کنیم می بلندش

چطوره که مرغ رو دو . اون دسش خیلی نشکسته. تونه بند شه دیگهرو سه تا پاش می. جلدی پاشو ول دین، منم دمبشو ول میدم

یین آید، متعلق به افراد پا می همان طور که از شغل این فرد بر .(23: 4991چوبک، ) "سه پاش واسه؟ تونه روپاش وامیسه، این نمی

زیر بغلش بود و عینک رنگی زده ای  هیک آقایی که کیف چرمی قهو .جامعه است و از سر سادگیش در صدد کمک به اسب برمی آید

د و بذاریدش تو پیاده طور بیرونش آورد؟ شماها باید چند نفر بشید و تمام هیکل بلندش کنیشود حیوان را این می مگر": بود، گفت
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. شود می توان دانست جزو متمولین و تا حدودی روشنفکران محسوب می لباس ظاهر و کیف در دستش،این شخص از  (.همان) "رو

 .دهد می شود، و در عوض، راهکاری را ارائه می همچنین مانع بیرون آوردن اسب به این شکل

اسیه صاحابش مال نمیشه، این زبون بسه دیگه و": خردسالی را در دست داشت، به اعتراض گفت که دست بچهها  ییکی از تماشاچ

آژدان سرکار که : خورد و گفت می بعد رویش را کرد بپاسبان مفلوکی که کنار پیاده رو ایستاده بود و لبو. باید با یه گلوله کلکشو کند

 برد و می این شخص از عذاب کشیدن اسب، رنج .(همان) "بره می ؟ حیوون خیلی رنجکنین نمی تپونچه دارین، چرا اینو راحتش

 .خواهد که با یک گلوله، اسب را خالص کند می دهد، به همین علت از آژدان می خالصی اسب را به زجر کشیدنش ترجیح

گلوله اولنده که ! قربان آقا! زکی": طور که یک طرف لپش از لبویی که تو دهنش بود باد کرده بود، با تمسخر جواب دادپاسبان همان

به روز قیومت و سوال جواب اون . فرمائین راحتش کردیم می طور کهحاال اومدیم و ما اینو همیندومنده، . مال اسب نیس و مال دزه

 . (همان) "پرسن که تو گلولتو چیکارش کردی؟ نمی دنیاشم کاری نداریم، فردا جواب دولتو چی بدم؟ آخه از من الکردار

کارش و بازپرسی افراد باالتر از ۀ او به فکر نتیج. یک کندشود که به اسب شل نمی پاسبان، وظیفه شناس است و به هر دلیلی حاضر

 .خودش است

فردا . خدارو خوش نمیاد بکشندش. حیوون باکیش نیس! ای بابا": سید عمامه بسری که پوستین مندرسی روی دوشش بود، گفت

 .دهد می غیر از کشتن را  ارائهشود و راه حلی  می سید مانع کشته شدن اسب(91ص :همان) ".دواش یه فندق مومیائیه .خوب میشه

کند، در جواب به تماشاچی روزنامه به دست  می اش برای مشتری، لبو پوستطور که با چاقوی بدون دستهلبوفروش سرسوکی، همان

 جا تو آب افتاده جونهیچی، اتول بهش خورده، سقط شده، زبون بسه از تا حاال همین": چطور شده؟ جواب داد: که پرسیده بود

قند بی کوپن ": ، و آنگاه فریاد زد"یه قرون": بعد، حرفش را قطع کرد و به یک مشتری گفت. ".....اینو.هیشکی بفکرش نیس. کنه یم

 . (همان) "!دارم، سیری یه قرون میدم

ضمنا . گوید و به نظر، افتادن اسب در جوی و زخمی شدن او، برایش چندان اهمیتی ندارد می توجهی مردم سخنلبوفروش از بی

 .پردازد می کند و به کسب و کار خودش می قطع حرفش را به راحتی راجع به اسب،

دست که ه مرد کت چرمی قلچماقی که ریخت شوفرها را داشت، و شال سبزی دور گردنش بود، در جواب به همان آقای روزنامه ب

ی صاحابم میشه؟ پوستش خودش دس کم پونزده چطور صاحاب نداره؟ مگه ب": حاال این صاحاب نداره؟ جواب داد: پرسیده بود

 . (همان) ".به نظرم رفت درشکشو بذاره برگرده. درشکه چیش تا همین حاال اینجا بود. تومن میرزه

 به عبارتی به اسب، به دید اقتصادی آن نگاه. کند و به حال خود اسب توجهی ندارد می اقتصادی اسب نگاهۀ مرد قلچماق به جنب

 .کند می

باباجون، درشکه چیش درشکشو با چی برده برسونه؟ مگه ": در دست آن مرد بود، سرش را بلند کرد و پرسید که دستشای  هپسربچ

 . (91ص : همان) "نه اسبش مرده؟

های  کند و طبق معمول، همان سوال می کند و کنجکاوی خود را مطرح می خودش به وضعیت اسب نگاهۀ پسربچه از دیدگاه بچگان

 .کند می خودش را مطرحۀ وشکافانریزبین و م

-خود را بیان میة فا نظر و عقیدمختلف، صرهای  وجود دارد و هر کدام از شخصیت دایی و چند زبانیداستان عدل چندص در، باری

 ها رقیب یکدیگر نیستند کهشوند، زیرا شخصیت می صداها به موازات هم شنیده. کنند، بی آنکه راوی دخالتی در آن داشته باشد

 .بخواهند عقیده و سخن خود را به دیگری بقبوالنند

راهکار خود را دارند و به چیز دیگر، کاری ۀ جامعه است که صرفا قصد کمک کردن یا ارائة ها از افراد امی و تحصیل کردشخصیت

و شما هرکدومتون یه  گیرم می من دمبشو: دستش حنای تندی بسته شده بود گفته یکی از سپورها که ب": به عنوان مثال .ندارند

 (23ص:همان.)"کنیم می پاشو بگیرین و یهو از زمین بلندش

طور را این شود حیوان می مگر: زیربغلش بود و عینک رنگی زده بود گفتای  هیه آقایی که کیف چرمی قهو ":یا در جایی دیگر

 (همان)".پیاده رو بیرونش آورد؟ شماها باید چند نفر بشید و تمتم هیکل بلندش کنید و بذاریدش تو
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 .خورد نمی گیرد و در جایی از داستان، نقل قول غیرمستقیم به چشم می گوها به شکل مستقیم بین افراد شکلوگفت 

 پایان باز انتهای داستان 

 وضعیت ی فراوان افراد با هم و طرح نظرها و پیشنهادهای مختلف، اسب در همانها هعلی رغم مکالم. پایان داستان، پایان باز است

 .ماند می طور در همان حالت ضعیف و نزار در جوی، باقیشود و همان نمی ماند و بهبودی در وضعیتش دیده می

 چندصدایی و چند زبانی در داستان نفتی

 داستان ة خالص

زویش که همان ی دختری به نام عذرا است که تمام هم و غم خود را برای رسیدن به آرها هآرزوها و خواستۀ داستان نفتی بر پای

 بین خودش و خدا قرارۀ رود و آقا موسی بن جعفر را واسط می عذرا به امامزاده .گذراند می پدر است،ۀ ازدواج و خالصی از خان

پروراند و تمام تالش خود را  می آرزوهایی را در سر .کند می بندد و با گله و شکایت از این و آن، از او طلب شوهر می دهد، دخیل می

 ...ماند می نتیجهکند، اما این تالشش هم بی می شان بازهامید شد، سر صحبت را با نفتی محلوقتی که از همه نا. بندد می به کار

 راوی، عذرا، نفتی و پیازفروش، قاری کوری که صدای قرآن خواندنش به گوش: ها مواجه هستیمدر این داستان، با این شخصیت

بین آنها و ای  هشوند، اما مکالم می فشارد هم در این داستان دیده می ار شدن عذرا، دستان او رارسد و شوفر اتوبوس که هنگام سو می

تان، راوی در این داس .کند می یعنی از منظر دانای کل، این داستان را روایت. راوی، سوم شخص است .گیرد نمی ها شکلشخصیت

 .شدیم نمی بود، با ناکامی و شکست عذرا مواجه می طوراگر اینکند، زیرا  نمی ها جانبداریبی طرف است و نسبت به شخصیت

امری که صدایی در مقابل صدای . گیرد می کند و از کلمات عامیانه بهره می نویسنده از زبان گفتار، به جای زبان نوشتار استفاده

 ، معموال از افراد جنوب کشور استفادههایشجا که چوبک در اکثر داستاناز آن .شود می رسمی که همانا زبان نوشتار است محسوب

آید نیز گواه این قضیه  می که از عذرا در خالل داستان گرچه توصیفاتی. دختری جنوبی است« عذرا»کند قهرمان این داستان  می

و همچنین در جایی ( 43ص: همان)«عذراای  هالنگوهای شیش»و ( 41ص: 4991چوبک، )«سبزههای  دست» :توصیفاتی چون. است

 .کنند می زیرا دختران و زنان جنوب کشور، معموال از این چادرها، استفاده( 3ص: همان)«چادرنماز گالشرفیش سخن گفته»یگر از د

 کلماتی که عذرا به آن تکلم(. 3ص: همان)گوسبند، شوور، سرانجوم: مثل .شود می همچنین کلماتی که به جنوب کشورمان مربوط

ازتقالی او  .متوسطی است و مربوط به اقشار باالی جامعه نیستۀ دهد که از طبق می ست و نشانتکلف اکند، بسیار ساده و بی می

او دختری  .آید که سن او تا حدودی از سن ازدواج فراتر رفته استاو در سراسر داستان، برمیهای  برای پیدا کردن شوهر و تالش

 .دهد می پروراند و مدام به آن شاخ و برگ می رزویی است که در سرهایش هم، آباعث و بانی شیطنت. رسد می آرام و ساده به نظر

عذرا توانایی خاصی در تصور کردن و حس کردن افراد، باالخص، مردان اطراف خود دارد، در جایی که از روی زمختی گره که خشن 

 (44و41ص: همان)و مردانه کنار دخیلش بسته شده بود، صاحب آن را مردی قوی و دلخواه مجسم کرده

خواهد و  می هایی که او هم شاید زنکمک کرد و ایجاد پیش فرض و همچنین در جایی که شوفر به او برای سوار شدن به اتوبوس

 (41و49ص: همان)شاید به دنبال یکی مثل من است، باعث شد این تفکرات را در سر خود بپروراند

همچنین فردی نشان . کند می محل، با عذرا صحبتۀ مربوط به کسب شخصیت بعدی، نفتی است که با زبان کوچه و بازار و با زبان

طور شود که در پی یک لقمه نان حالل است که شکم سه عیالش را سیر کند و در قید بند چیز دیگری نیست، زیرا اگر این می داده

 .داد می او نشانهای  کرد و عکس العملی در مقابل حرف می عذرا بیشتر توجههای  بود، به حرف

ی چادرنماز گل اشرفیش را بدندان گرفته بود، گره ها هطور که گوشعذرا همان" :شود می ابتدای داستان نفتی با گزارش راوی آغاز

رویم، سخنان مستقیم عذرا خطاب  می کمی که پیش(3ص:همان.)"مراد شله گلی را با اطمینان و دل قرص به ضریح امامزاده بست

 !مراد منو بده! ای پسر موسی بن جعفر! ی آقاا ":شود می به امامزاده دیده

 (همان.)یه کاری کن ای آقا که من یه سروانجومی بگیرم و یه خونه زندگی بهم بزنم. پیش سر و همسر بیشتر از این خجالتم نده

 :شود می در اواخر داستان هم، پیشنهاد غیرمستقیم عذرا به نفتی و همچنین پاسخ مستقیم نفتی دیده

 "ما بنزین نمیرفوشین؟عمونفتی ش"
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 "!بنزین براچی میخواستین؟ مبادا خانوم یه وخ بنزین بریزین تو چراغ که گر میگیرها"

 "...اما خب واسیه چیزای دیگه.... خودم میدونم که گر میگیره"

 "واسه چی مثال؟"

 "راستی شوما زن ندارین؟... واسه تو ماشین"

 "!ستا"

 "بچه چطور؟"

 "اجاقم کوره"

 ".آدم خوب نیس بی عقبه بمیره.. خدارو کجا دیدی. گاسم بعدا پیدا بشه. که حالله تا چارتا"

: همان) "همینشم که میبینی زیادیه، کی حال داره؟ مگه ما واسیه باباننمون چیکار کردیم که اوالدامون واسیه ما بکنن؟. نه قربون"

 (43ص

 راستی شوما زن ندارین؟ -"

 .ستا

 بچه چطور؟

 .اجاقم کوره 

 .آدم خوب نیس بی عقبه بمیره. خدارو کجا دیدی. گاسم بعدا پیدا بشه. ا چارتا که حاللهت 

: همان)"کی حال داره؟ مگه ما واسیه باباننمون چیکار کردیو که اوالدامون واسیه ما بکنن؟. بینی زیادیه می همینشم که. نه قربون

 (43ص

اها نیست، گفت و گوی عذرا و نفتی، گفت و گوی ارباب و رعیتی نیست که ، صدایی برتر از صدایی دیگر و فوق صدها هدر این مکالم

ها شخصیتۀ همچنین راوی نیز صدایی برتر از دیگران ندارد، فقط بازتاب اندیش. کسی بخواهد نظرش را به دیگری تحمیل کند

پایین های  صلی داستان از طیفاهای  توجه به قشر فرودست جامعه و اینکه شخصیت. وگوها در عرض هم وجود دارندگفت. است

 صدایش شنیده، فرادستۀ اجتماعی است که غالباً در مقایسه طبق جامعه انتخاب شده است خود فریاد کردن صدایی از قشر

 . شود نمی

ۀ المعذرا با نفتی نشان داده شود و مکۀ پیازفروش هم همچنان نقش پررنگی ندارد، حضور او فقط به این دلیل است که پایان مکالم

 .آورد، زبان مربوط به کسبه محل است می هم که بر زبانای  هتنها جمل. گیرد نمی بین او و عذرا صورتای  همکالم .آنها قطع شود

 ی کارناوالی در داستان نفتی ها هانگار

وبنادها و اماور   زباانی رهاا از هرگوناه قیاد     . پاروا و در عاین حاال سارکوب کنناده اسات      پارده و بای  زبان کارنااوالی، زباانی بای      

زباان کارنااوال را   ». پاردازد کاه صاداها و معاانی متعادد امکاان حضاور داشاته باشاند         و این زبان به تمهید فضاایی مای  . نهی شده

 (411: 4956زاده و غالمپور، غالمحسین)« گونگی بازار جستتوان در میان ناسزاها، کلمات رکیک و کالً چند زبانمی
و سخن گفتن از زن و که زن ای  هی و طنز، همچنین  شرح احساسات و عواطف نهانی زن در جامعپرداختن به مفاهیم کارناوال

امری که به تعبیر باختین . شده است  به طور واقعی در برابر تاریخ مذکر قیام کردن است می اش جرم و تابو محسوبتعلقات عاطفی

چوبک از چاشنی طنز در مقابل  در داستان نفتی،. استفاده از طنز استی کارناوال، ها هیکی از مولف .کند می پیداای  هحیثیت مکالم

مگه از دستگاه خداییت کم میشه؟ مگه . براهی نصیبم کن یه شوور سر: گویدمی در جایی که عذرا. نظام اعتقادی بهره گرفته است

 (3ص: همان)ون خوبی دادی؟من چمه؟ چطور به دختر عزیزخان که یه سالک به اونگندگی رو دماغشو خورده، شوور به ا

توان فهمید که دختر عزیزخان همانطور که از لفظ خان برمی آید، متعلق به اقشار باالی جامعه است، به همین  می از این مکالمه،

 .دلیل ازدواج موفقی داشته است
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 گاسم مردی که زن: گوید می ودیا در جایی دیگر که دخیل فرد دیگری قبل از او که اکنون روی دخیل او افتاده را دیده و با خ

 (44ص: همان.)بلکم اومد نیومد داشته باشه. قسمتو کی میدونه؟ حاال من اینو جوری عقبش زدم. خواسه اینو بسته باشه می

. هرچی باداباد. باالی سیاهی که رنگی نیست: کرد می یا در جایی که از رفتن و صحبت کردن با نفتی دودل بود و پیش خودش فکر

در این طنزها نویسنده وارد مشکالت اجتماعی و .گاس اونم مثه من پی یکی بگرده. گناه که نیس، نشوم نیس. که زن بخادگاسم 

یک نوع باور عامیانه است و در  اینکه چندزنی، یک نوع جواز مذهبی است و اینکه دخیل بستن،. همچنین اعتقادی افراد شده است

 ب. گیرد می نویسنده مورد تعریض و انتقاد قرارۀ تقیم به وسیلبه نوعی غیر مس. بین افراد رواج دارد

به عنوان مثال در جایی که عذرا برای جلب توجه نفتی، . خورد می عناصر تنانگی و گروتسکی در این داستان تا حدودی به چشم

ا بیشتر از همیشه از زیر چادرنماز اش رهای سبزهاین دفعه دست. دم در که رسید، پیت خالی را به طرف نفتی دراز کرد: چنین کرده

 (43و41ص: همان.)ایش را از زیر چشم نفتی نگاه داشتشیشه گل اشرفیش بیرون انداخت و النگوهای

جایی که به نظر عذرا رسید شاید این دخیل زمخت را مردی که آرزوی زن داشته، اینجا بسته باشد، به همین دلیل با شور 

نگکه خشن و مردانه کنار گره شله گلی خودش بسته شده بود، خیره گشت و از رفتار خشنی که شهوتناکی به دخیل دبیت سربی ر

 دخیل سربی رنگ در نظرش به شکل مردی درآمده بود که دستش را به طرف او دراز کرده بود و .با آن کرده بود، پشیمان شد

هایش را روی دخیل و آن طرف کرد، بعد آهسته لب طرف دزدکی نگاهی به این. دلش فشرده شد. خواست او را در بغل بگیرد می

 (44ص: همان.)دبیت سربی رنگ چسباند و آن را با شور فراوان بوسید

-در همین مسافرت بود که برای اولین بار در عمرش دست خشن و مردانه شوفر اتوبوس زیر بغل او: که نویسنده گفته یا در جایی

 آورد و ازآن لذت می همیشه دقایق آن را به خاطر. رفت نمی هیچوقت از یادش آن شب. گرفت و سوارش کرد -نزدیک پستانش

 (493ص: همان.)آمیز و شهوانیلذتی جنون برد، می

بوی زهم دبیت سربی و بوی تند . داد و خوشش میامد می مدت ها بعد از آن در خواب و بیداری دست راستش را روی پهلویش فشار

 (41ص: همان.)کرد می می رسید و کیف دماغشه بنزین ب

 پایان باز انتهای داستان 

ماند، از این  می شود، اما در پایان قصه، عذرا که همان شخصیت اول داستان است، ناکام می آغاز داستان با آرزوی قلبی عذرا شروع

 .توان گفت پایان داستان، پایانی باز است می نظر

 گیرینتیجه

کوتاه عادل و نفتای بهاره    های  یی در داستانها هکه او توانسته است از مولف آید می چنین بر چوبک این کوتاههای  از تامل درداستان 

گیرند ساخن   می همخوانی دارد که باختین درباب منطق مکالمه و عناصری که در ذیل آن  قرار ییها هبگیرد که با بسیاری از مشخص

با تمهیداتی ازین دست که چوبک در این دو داساتان فاراهم   . ..و  چندصدایی و چند زبانی، عناصر کارناوالی و گروتسکی. گفته است

 .آورده مجال ظهور و بروز یافته است

 که برای روایت این داستان ها برمی گزیندای  هزبان  عامیام  -

 . شوند می فرودست جامعه محسوبۀ داستان که غالباً از طبقهای  انتخاب شخصیت -

 ، گیرد می انتهای داستان پیشکه از ابتدا تا اای  هروایت بی طرفان -

 . مردم همخوانی نداردهای  استفاده از تعابیری که با عرف و شرع حاکم بر ذهن و زبان  -

 منابع

 ، نشرمرکز،چاپ چهارهمساختارو تاویل متن، (4965)احمدی، بابک   

 .قصه: ، تهرانصادق چوبک، (4959)اصالنی، محمدرضا  

 .نشر نی: رویا پورآذر، تهرانۀ ، ترجمرمانة جستارهایی دربار: ایلمهتخیل مکا، (4956)باختین، میخاییل 

 . اختران: ، تهرانهایی در ادبیات معاصر ایرانگزاره، (4959)تسلیمی، علی 
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 .نشر مرکز: داریوش کریمی، تهرانۀ ، ترجمگوییومنطق گفت، (4966)تودوروف، تزوتان 

 .ن چاپ و انتشارات جاویدان، چاپ دوم، سازماسنگ صبور، (4932)چوبک، صادق 

 .روزگار: ، تهرانها و مفاهیم بنیادینزندگی، اندیشه: میخاییل باختین، (4956)رضا و نگار غالمپور، زاده، غریبغالمحسین

 تهران   رانیا در یسیصد سال داستان نو (4956)حسن ، میر عابدینی

 .روزگار: ، تهرانچوبک های صادقنقد و تحلیل و گزیده داستان، (4954)محمودی، حسن 

 .آگه: مهران مهاجر و محمد نبوی، تهرانۀ ، ترجمهای ادبی معاصرنظریهة نامدانش، (4953)مکاریک، ایرنا ریما 

، شاماره  پژوهشنامه فرهنگستان هنـر ، «گفتماانی از تحلیل بینامتنی تا تحلیل بینا»، (4955)نامورمطلق، بهمن؛ کنگرانی، منیژه 

 .69-31، صص 42

، علوم انسـانی  پژوهش نامه، «باختینی پیشابینامتنیتۀ صدایی مطالعگومندی و چندوباختین، گفت»، (4956)رمطلق، بهمن نامو

 .936-141، صص 36 شماره
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 تحلیل عوامل، شگردها و کارکردهای طنز ـ تراژدی

 (نورالدین پسر ایراندر کتاب )

 محسن بتالب اکبرآبادی

 علمی دانشگاه جیرفت تهیئ عضو

 چکیده

کتاب نورالدین پسر ایران نوشته سید نورالدین عافی، از مجموعه خاطرات دفاع مقدس است که نویسنده با زبانی صمیمی و مشحون 

ای ای که به این کتاب ارزش ویژهنکته. ی جنگ تحمیلی پرداخته استها هاز طنز، به ذکر خاطرات چندین ساله خود در جبه

تراژدی محسوب  -همین امر باعث شده تا طنزهای این کتاب، طنز. ساخت تراژیک آن استش با ژرفبخشیده، روساخت طنز و تقابل

. توان آن را شاخصه سبکی این آثار معرفی کردتراژدی تقریباً ویژگی تمام خاطرات دفاع مقدس است به نحوی که می -طنز. شوند

از ( متالشی شدن صورت بر اثر اصابت ترکش)وضعیت فیزیکی ای که به طنزهای این کتاب برجستگی خاصی بخشیده، تقابل نکته

از طرف دیگر و در نهایت فضای خشن و مرگبار جنگ ( منِ قهرمان)راوی آن ( گو و صمیمی شخصیت بذله)طرفی، حالت  روحی 

حلیلی به ت -پژوهش تالش شده تا با روش توصیفیدر این . همین عوامل زمینه شکل گیری طنزی تلخ را رقم زده است. است

هنجارگریزی گویشی، صناعات بالغی و زبانی، نقیضه . بررسی عوامل، شگردها و کارکردهای طنزتراژدی در این کتاب پرداخته شود

 .تراژدی در این کتاب هستند -ی طنزها هترین شاخصعمده... بخشی و کارناوالی وپردازی و کارکردهای آرامش

 .پسر ایران، نقیضه، هنجارگریزی گویشی، کارناوالطنز ا تراژدی، نورالدین : هاکلیدواژه

 مقدمه

، بسامد فراوان طنز و شوخ طبعی است، به نحوی که گویا شوخ ها همر مرتبط با جنگ به ویژه خاطره نامشترک آثاهای  یکی از ویژگی

آثار منتشر شده در شد؛ امّا رض باوخ طبعی با فضای خشن جبهه در تعاشاید در نگاه اول این ش. طبعی جز الزم ادبیات جنگ است

ب این وجه غال. اند شاهدی محکم بر رد این تعارض استخاطره نامه نوشته شده طره وویژه متون نثر که به صورت خازمینه جبهه به

 -متناقض به ساختار آنها داده، منجر به نوعی طنزای  هپردازی عجین شده است، همین امر جنبمتون با شگردهای مختلف طنز

کند که وجه غالب زبانی و معنایی آن را طنز در بر گرفته اما در  می هایی صدق پیدااین واژه در متن. ژدی در آنها شده استترا

دو  ،ه در آنکاست  یتیموقع یکت تراژیموقع» .شود می ها و هم در سوژه خندهنهایت منجر به تراژدی هم در سرنوشت شخصیت

 نادةینما کایقهرماان تراژ. رندیگیگر در تصادم قرار میدیک، با (ا خدای)ان یا فرد و خدای، یاسیام سو نظ ا فاردیر، یا فرد و تقدیفرد، 

فرد . است( ا خدای یاسیس اا قادرتیاا جامعاه یجماع ) یندة قدرت نامتناهی، و فرد مقابل او نمایر متناهیو به ناگز یت انسانیفردان

آن را بپردازد؛ چه  ید با تمام وجود بهایه باک یانتخاب .شاودیر از انتخااب مایارد، نااگزیگیقارار ما یکت تراژیه در موقعک یهنگام

: 4965حنایی کاشانی، )»انجامد می گوید و این به مرگ تراژیک می مقدس را ناۀ» یکقهرمان تراژ. زندة مرده باشد چه مردة زنده

زند که معموال  می دست به انتخابی( رزمنده)روبرو هستیم که فرد در جنگ با تقابل و تصادم فرد و یک نظام سیاسی تحمیلی(. 61

فرایند رسیدن به چنین پایان تراژیکی در خاطرات جنگ، معموال بر . پایانی تراژیک چون مرگ یا مجروحیت را در پی خواهد داشت

از این . شود می امور تراژیک خلقتراژدی نوعی طنز است که بر بستری از  -پس، طنز .گیرد می بستری از طنز و شوخ طبعی صورت

های  ای دوگانه است، ساختاری است که تقابلانگیزد، پدیدهتراژدی هم به خاطر ساختار و هم تاثیر و واکنشی که بر می -لحاظ طنز

پیشینه . داشاره کر(grotesque)توان به گروتسکهای چنین طنزی میاز مصداق. دوگانه یا ترکیبی از افکار متضاد را در خود دارد

ها و گیاهان و حیوانات را به رسد که در نقاشی تصاویر انسان می ویژه فرهنگ رومیهای مسیحیت بهوتسک به نخستین سالگر

بعدها رابله در سده شانزدهم میالدی در توصیف و شرح اعضای بدن به ویژه نقص ها و عیوب . آمیختند می عجیب در همای  هشیو

در هر صورت در دوران . و جسمانی از تصاویر دوگانه خنده دار و همراه با اغراق و افراط استفاده کرد جسمانی و اصل زندگی مادی

است که همین عجیب بودن آن ممکن ای  همعاصر گروتسک به مثابه یک مقوله زیباشناختی، تجلی دنیای پریشان و از خود بیگان

پس گروتسک، ناهماهنگی بین دو عنصر وحشت و . داشته باشد است مضحک یا ترسناک جلوه بدهد یا همزمان هردو کیفیت را
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ک، تسلیم جهرمی و طالبیان، .ر)گردد می مضحکه است که باعث نوعی سرگردانی و دودلی در تعیین خنده آوری یا ترسناکی یک اثر

. فیق طنز و درد پرداخته استکتاب نورالدین پسر ایران از جمله متون ادبیات پایداری است که از طریق خاطره به تل(. 9-1: 4931

و ...( درد، شکنجه، مجروحیت، کشتار، هراس و)ی معنایی آنها هتمامی حوادث این کتاب بر اساس ساختار تقابلی وحشت  و وابست

خاطرات دفاع مقدس ساختاری رود همین امر باعث شده تا این کتاب مانند سایر  می پیش...(شوخی، سرگرمی،)مضامین خنده

این کتاب دارای هجده فصل است که چهار . دهد می به خود بگیرد که خواننده را در سرگردانی میان هراس و خنده قرار نمامتناقض

ه دوران نوجوانی و قبل از جنگ، دوران جنگ در جبهه کردستان، دوران جنگ در جبه: شود می بخش از زندگی نورالدین را شامل

در این . ی حق علیه باطل داردها هحکایت از حضور هفتادو هفت ماهۀ او در جبهدر نهایت  جنوب و دوران پس از جنگ است که

در . تراژدی در این اثر، عوامل، شگردها و کارکردهای این گونه طنز بررسی شود -شود تا ضمن پرداختن به نوع طنز می مقاله تالش

به شگردهای طنزآفرینی در این اثر بپردازد، منتشر  مورد طنز در آثار جنگ کارهای متعددی انجام شده است، اما هنوز پژوهشی که

 .نشده است

 تراژدی در کتاب نور الدین -عوامل شکل گیری طنز

 رهیافت معرفتی و دینی رزمندگان:الف

لدین کتاب نورا. زنند تا بتوانند از این نقطه بحران عبور کنند می هاهانه یا نا آگاهانه دست به واکنشها آگاشک انسان در بحرانبی

. است که حاالت و فضای عصر خود را در مواجه با بحران بزرگ جنگ هشت ساله به تصویر کشیده استای  هسرگذشت رزمند

این . ن گرفته تا جنوبشود از کردستا می ی گوناگونها هروستایی ومذهبی وارد جبهة که از یک فضا و خانوادای  هسرگذشت رزمند

تاب و تحمّل این خشونت، این . را در میان رزمندگان به وجود آوردهای  خود رفتار و واکنشهای  گیر با تمام خشونتبحران دامن

مانند نقشه راهی ، دین به مثابه راه و صراط. ناسازگاری اجتماعی و در یک کالم این بحران میسر نیست جز با نیروی اعتقاد و دین

چنان که در بدو اسالم نیز شاهد هستیم اعتقاد و باور به خدا و . دهد می کند که به دین داران، یک سبک الگوی زندگی می عمل

معنویات مهم ترین رمز پیروزی و تحمل مشکالت برای مسلمانان بود؛ چرا که در پس این بالیا و مصایب، آخرتی وعده داده شده 

چکی است که به خیر اعظم ها چون شر و فتنۀ کوال سرمدی؛ از این رو بالیا و جنگاست که سراسر آسایش است و قرب و وص

 ی دنیوی را از دید ملکوتی و متعالی نگاهها هشناختی است که تمام پدیدچنین تلقی از دین، نوعی نگاه معرفت. شودمنتهی می

انتقال از دنیایی که . شود؛ چرا که با یک انتقال معرفتی مواجه هستندپس دلیلی بر خشم، یاس و عصبانیت مومن دیده نمی. کند می

ی ها هبا این تعابیر، دین و اعتقاد به مولف. ر روایات دینی به زندان مومن تشبیه شده است به آخرتی که گشایش است و وصالد

که با این اعتقاد وارد این ای  هرزمند. گیری شوخ طبعی در جبهه استترین عامل شکلمهم... جهاد، شهادت، ایثار و: ندمعنوی مان

توان با آن به انتقال معنوی رسید و چه ابزاری زیباتر از طنز  می داند که ای می هوسیل رسمی جنگ راشود، فضای خشن و  می بحران

ه این اعتقاد و تدین و هرچ. که بتواند این فضای خشن رابه سخره بگیرد و با این سخره گرفتن آن را به فضای معنوی تبدیل کند

نشان داده شده است، این  در شخصیت نورالدین نیز چنان که در اثر. کند می تر شود طنز نیز میدانی فراخ تر پیدامعنویت پررنگ

 . شود می معنوی و مذهبی به وضوح دیدههای  ویژگی

 موقعیت متناقض زمانه:ب

بلکه عامل ایجاد . این تناقض فقط شگرد ایجاد طنز نیست. تواند طنز را به وجود بیاورد می ترین شگردی است کهتناقض و تضاد مهم

دهد که هر چه اوضاع زمانه به لحاظ اجتماعی دارای خفقان و بحران بیشتری باشد،  می شود پیشینه طنز نشان می ز نیز محسوبطن

های طنز در این اوضاع همچون پاالیشگری است که از طریق احساسات و عواطف، بحران. گیرد می تراژیک تر به خودای  هطنز جنب

نیچه معتقد است که تراژدی دارای سه عنصر مقوم به نام . رساند می کند و آنها را به تعادل می مطرح اصلی بشر راکه تراژیک هستند

آپولون نماینده ظرفیت نظم، وضوح و تناسب است اما دیونیزوس، . و همسرایان است( Dionysus)و دیونیزوس( Apollo)آپولون

عنصر است که تراژدی به وجود  ماهنگی و تعادل بین این دوتراژدی یونانی در اثر ه. خدای شراب، شور و شادی و مرزشکنی است

این تعادل ضروری است چرا که عنصر دیونیزوس خاصیت مرزشکنی و افسارگسیختگی دارد و از طرفی اگر نظم و . آمده است
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رگون کننده عنصر آپولونی در صورتی که با قدرت دگ. آمد نمی اجتماعی به وجودهای  هماهنگی و فردیت آپولونی نبود نظام

ک، طهماسبی و کرباسی .ر)های بی روح، متحجر سازدشود که زندگی را در صورتخطر می دیونیزوسی همراه نگردد متضمن این

همگانی و ای  هاین تناقضات وقتی جنب. هایی با یکدیگر استتراژدی نیز نتیجه برخورد چنین تناقض -طنز (.35-31: 4939زاده، 

تلفیق این بحران با . شودها و تبعات اجتماعیِ منفی میکید بر هر کدام از طرفین تناقض، منجر به افراطاجتماعی داشته باشند، تا

در دوران معاصر، بزرگترین بحران، جنگ هشت . رساندعنصر متناقض آن که نماد نوعی خوشی و شادی است، جامعه را به تعادل می

در حین این جنگ رزمندگانی مشارکت . بینی تحمیلی حزب بعثی بودری و جهاننگی که ناشی از دیکتاتوساله ایران و عراق بود، ج

ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی ها هاین تناقض در عرص. کردند می داشتنند که این تناقض را از نزدیک و به وضوح احساس

قی، تناقض میان تفکرات مذهبی تناقض میان سادگی و خلوص رزمندگان و ظلم و خودخواهی نیروهای عرا. وجود داشت...و

رزمندگان و تفکرات دیکتاتوری حزب بعث، تناقض میان کمبود و نبود نیرو تجهیزات در جبهه رزمندگان اسالم و تجهیزات سنگین 

ی متن و معنا، ها همیان واژشود، ناهمخوانی  می تردچه شدیاین تنش و تناقض هر(. 496-424:4932نورالدین،...)دشمن و

 .شود می کند و در صورت بروز طنز، تراژدی نیز بر جسته می های مغایر متن افزایش پیداا، و واقعیتپارادوکسه

 فاصله گذاری( پ

شود؛ بلکه منجر به ها و نواقص است که در حالت عادی و تجربی، نه تنها باعث لذت و خنده نمیاغلب طنزها درباره مشکالت، ضعف

. در نتیجه فاصله گرفتن از آن حالت باشد تواند می شادمانی و طنز حاصل از یک بحران .شودترس، خشم و عواطف منفی نیز می

و ممکن است در دنیای  -گیرد ای که در طنز صورت میتواند واکنش نسبت به انتقال شناختی می گذاری روشی است کهفاصله پس

خاطره مانند هر روایت دیگری (. 413-411: 4932وریل، ک، م.ر)را به بازی و لذت و طنز تبدیل کند  -عادی تبدیل به تهدید شود

های بحرانی که منجر به تراژدی شده دهد تا از وضعیتنگر است و این فرصت را هم به صاحب خاطره و هم به خواننده میگذشته

خلیه عاطفی و خنده اند، فاصله بگیرند و یک وضعیت خیالی و بدون گزند را در اکنون ترسیم کنند و همین بیگزندی منجر به ت

گذر زمان به نویسنده کتاب نورالدین این اجازه را داده است تا آنچه را که آزاردهنده و تراژیک بوده است به بازی بگیرد و . شود

 (.416: ک، همان.ر)«تراژدی به اضافه زمان مساوی است با کمدی»پس. دار کندای خندهتبدیل به واقعه

 در کتاب نورالدینتراژدی  -شگردهای آفرینش طنز

 (زبانی)طنز کالمی

گیرد اما فهم طنز و سازوکار زبانی آن منوط به شناخت پیشین و اگرچه طنز مانند هر پدیده ارتباطی دیگری بر بستر زبان شکل می

غییر بافت، توان شناخت که با ت می اهمیت بافت یا گفتمان را آنجا. شناختی، بافت و گفتمان حاکم بر زبان استبه تعبیری زبان

بر همین اساس، شناخت و ادراک طنز منوط به شناخت . محور استمند و گفتمانپس معنی، بافت. شود می معنای کلمه نیز عوض

تواند منجر به نوعی آشنایی  می بافت زبان و شناخت پیشینی از معنای متداول یک کلمه است که هرگونه تغییر در معنای ابتدایی

در کتاب نورالدین هم شگردهای زبانی از . ای که موجب بروز لذت خنده شودزداییالبته آشنایی، ز استزدایی شود که اساس طن

ک هایی است که در یک بحران تراژیبافت و فضای حاکم بر این کتاب روایت رزمندگان و شخصیت. اندهمین طریق طنزآفرین شده

ای نیز وجود من این بافت غالب، شگردهای زبانیدر ض. رسند می معنادر این بافت است که به  گرد هم آمده اند و تمامی کلمات

شود اما هنگامی  می و شگردها بدون بافت و گفتمان غالب منجر به طنز ها هدر نظر گرفتن این جمل. شوند می دارند که منجر به طنز

برخی از فنون . راژیک نیز خواهد داشتتای  هگیرد وجهه و سویکه این شگردها در بافت در نظر گرفته شوند طنزی که شکل می

معنایی و چندمعنایی دارند چون ایهام و جناس این توانایی را دارند که همزمان دو معنای متفاوت را به ظهور  بالغی که ظرفیتی دو

ن قدرت خلق دو ی دیگر فقط در بافت تراژیک متها هاما آرای. برای خلق طنزتراژدی باشدای  هتواند زمین می برسانند و همین امر

واسطه آنها نشان داده تراژدی به -چگونگی آفرینش طنزود هر دو نمونه این َشگردها و  می در ادامه تالش. معنای همزمان را دارند

 .شود

 هنجارگریزی گویشی
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ها و یکی از لهجه گردد کهشگرد اول آن به ساختار زبانی راوی بر می. طنز زبانی در کتاب نورالدین، دو شگرد منحصر به فرد دارد

یکی ازشگردهای ادبی سازی متن و . اند، آذری استشدهبایجان اعزام آذر زبان راوی و همرزمان او که از. های ایرانی استگویش

الی زبان رسمی از اصطالحات کلمات و زبان ست بدین ترتیب که نویسنده درالبههنجارگریزی استفاده از هنجارگریزی گویشی ا

هنجارگریزی یعنی انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و . کند می گویش او است استفاده رخاسته ازغیررسمی که ب

شود؛ بلکه گاه باعث  نمی این هنجارگریزی فقط منجر به ادبیت متن(. 31 -19: 4969ک، صفوی، .ر)هماهنگی با زبان متعارف

خاطرات خود از این تلفیق بهره گرفته است و گویش آذری را وارد  بسیاری از رنورالدین د. شودطنزآفرینی و شوخ طبعی نیز می

این تلفیق هم باعث ایجاد حس صمیمیت و همذات پنداری با مخاطب شده است و هم نوعی شوخ . زبان فارسی معیار کرده است

بعید بود وقت شستن . ها بودنداز موش ترتر و ترسناکهم بودند که خطرناک هاییدر هور ماهی» :طبعی و طنز را رقم زده است

گفتند، چون در طرفین صورتشان چیزی مثل سبیل بود که می«بوغلی بالی » هابه آن ها هبچ. پیدایشان نشودها  یظرف ها این ماه

توجه این  نکته جالب(. 935: 4932نورالدین، )«ها با ترس همراه بودشستشوی ظرف!  کرد می خورد حتما سوراخ می اگربه دست آدم

هنجارگریزی گویشی شگردی آگاهانه و نقشمند . شود می شود این هنجارگریزی گویشی نیز دیده می تراست که هر چه بحران جدی

آورد و از طریق  می است که راوی که خود قهرمان داستان نیز هست با تکیه بر آن اضطرار و تنش بحران جنگ را از رسمیت بیرون

ترکیب گویش و زبان رسمی در این بحران، حاکی از دو وضعیت . آورد می نوعی طنز تراژدی را به وجود بیان غیر رسمی و محلی،

همه چیز به وفور . رسیدند می خوب ها هدر روزهای آموزش از نظر غذایی به بچ :متناقض است که این بحران را به تعادل رسانده است

شدید، در های  زیر آن باران «!یا خجی یئدیرکی یاخجی خشلسینلر»گفتند می یبه شوخ ها هبچ. شد، مخصوصا مواد انرژی زا می پیدا

دانستیم این  می را  آماده  کند وگرنه همه ها هتوانست تا حدی بدن بچّ می تغذیه خوب، سرمای پر سوز و در آموزش سخت غواصی

 (223:همان.)شرایط فقط با قدرت ایمان و انگیزه تاب آوردنی است

 ایهام

فرا  4933کردم تا این که آخرین روز شهریور  می به سرم زده بود به تبریز برگردم و همان جا کار کنم، امّا امروز و فردا مدتی بود

رادیو مرتب ...رفت، اولین خبر جنگ را شنیدم می آن روز از رادیوی اتوبوسی که از میدان امام حسین به میدان خراسان. رسید

آن روز در همهمه . کردند می همه در این مورد صحبت. داد می مرزی ایران خبرهای  اق به شهرو از حمله عر. خواند می اعالمیه

بعد از شنیدن این جمله در اولین «.شوش را محاصره کرده، عراق»:گفت -اتوبوس جمله یکی از مسافران توجهم را جلب کرد که می

وقتی به میدان شوش رسیدم هیچ ! م بروم ببینم چه شده؟گفتم شوش که همین نزدیکی ست خود می ایستگاه پیاده شدم باخودم 

آن وقت بود که فهمیدم . بدون این که چیزی از کسی بپرسم رفتم سر کار اما شب قضیه را به برادرم  گفتم! خبری از جنگ نبود

 (.26-26:همان.)اسم یکی از شهرهای خوزستان است نه فقط  یک میدان در تهران«شوش»

که هم نام میدانی در تهران است و « شوش»شودایهام و جناس تام موجود در کلمۀ  می قطعه ازمتن مشخصهمان طور که دراین 

. هم اسم یکی ازشهرهای خوزستان باعث پیش آمدن نوعی ابهام برای نورالدین شده است و همین امرمنجربه طنز زبانی شده است

نگ و اشغال است و در طرف دیگر میدان شوش که نماد آرامش و در یک طرف این ابهام، شوشی جنگ زده وجود دارد که درگیر ج

در .تراژدی شده است-تناقض میان این دومعنی که از طریقجناس تام و ایهام به تعادل رسیده، باعث ایجاد نوعی طنز. صلح است

نز یا تراژدی متن را شکوفاتر دهند و همین امر ط می طنزترازدی دو امر متضاد وقتی کنار هم قرار بگیرند یکدیگر را بیشتر جلوه

 .مسلما تناقض و تباین میان دو معنای شوش هم طنز این ایهام و هم تراژدی آن را افزایش داده است. میکند

 اصطالح سازی ومعادل یابی -1(ب

بدین . است خنده آور یا معادل یابیهای  یکی ازشگردهای زبانی که باعث ایجاد طنز دراین کتاب شده استفاده از اصطالح سازی

باشد این معادل سازی هم به جانداران  می ظاهری یک پدیدههای  صورت که گاه این معادل ها برگرفته از فرم هندسی اشیا یاویژگی

. شود می یی ازآن اشارهها هگیرد و هم به اشیای بی جان که معموالٌ زیرساختی تشبیهی و استعاری دارند که به نمون می تعلق
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یعنی وقتی به موقعیت تراژدی و غمگین این طنزها پی میبریم . اد طنز تراژدی در این شگرد، بافتمندی آن استمهمترین عامل ایج

 .که بدانیم این شگرد در بافتی کامال جدی، رسمی و خشن به کار رفته است

را خاموش کرده و همدیگر را  کردیم، چراغ ها می با تاریکی شب به کوپه مجاور حمله. بودای  هدرطول مسیر در کوپه و سالن هنگام

غذایی که در قطار به نیروها داده شد . گذشتیم -ازکوچک ترین بهانه برای شلوغی نمی. دادیم؛ عالمی بود جمع ما می مشت و مال

د با خوردن آن درها  یخیل. گذاشتند« تایر»ها به حق اسمش را ساندویچ همبرگر  با نوشابه بود، همبرگری شبیه الستیک که بچّه

با آن جمع . گرفتیم می شد هضم کرد امّا برای شیطنت هم شده با شلوغی دوباره غذابا این که آن غذا را به زحمت می. دل گرفتند

کیفیت بد و سفت همبرگر . دراین معادل سازی زیر ساختی تشبیهی وجود دارد(. 455:همان.)گذشت می در هر زمان و مکانی خوش

الستیک امری محسوس باشد؛ به همین دلیل این وجه شبه باعث شده است که تایر را برای آن  باعث شده است که تشبیه آن به

 . انتخاب کند

این القاب و عناوین برگرفته . ازجمله شگردهای دیگرطنزاستفاده ازالقاب و عناوین تشبیهی و استعاری برای رزمندگان است

این ویژگی آن قدردرشخصیت موردنظرمحسوس است که . است ازخصوصیت فیزیکی، جسمانی یا معنوی یا اخالقی یک شخصیت

 :شود می بالفاصله تبدیل به معادل سازی

دیشب حال ! ، این کارا خوب نیسبرادرا دیروزهمچین اتفاقی افتاده»:فردااصغرآقا همه را به صبحگاه کشید وحسابی سرزنش مان کرد

ی دسته یک بودند و فکر کردم تالفی اش را ها هیم امّا مطمئن بودم بچسرمان را پایین انداختیم و گوش داد« ...برادری بد شده و

حسین به او  ها هی دسته یک بوده که بچها هبعداً معلوم شد فکر من درست بوده  و همان فرد قد بلند، یکی از بچّ. سرشان در آوردم

 (.433:همان.)ن دیگر به گردان ما نیامدشخصی که حالش بد ده بود خودش امداد گر بود و بعد از آن جریا. گفتند می رگبار

او را به این اسم  ها هبود بچّای  هبس که در پاتک زدن حرف. آید می دارد  حسن پاتکزدیم که دیدم  می یک روز داشتیم سنگر

 (. 463-465:همان.)صدامی زدند

تسکین کمیک به . است(comic relief)«تسکین کمیک»چنین طنزهایی در فضای رسمی و خشن جبهه و جنگ معادل نوعی 

با ایجاد تقابل، ضمن اینکه عناصر  ها هاین صحن. شود می ی اوج تراژدی گنجاندهها هشود که قبل یا بعد از لجظ می یی گفتهها هصحن

ک، .ر)شود می کاهد و موجب تسکین موقتی او می تراژیک را برجسته میکنند از فشارهای سنگین عاطفی خواننده یا تماشاگر

 (.62: 4953اصالنی، 

 استعاره و تشخیص-9(ب

بدین صورت که به اشیاء و . یکی دیگرازشگردهای طنزدر این کتاب که زیرساختی تشبیهی دارد استفاده از استعاره و تشخیص است

بود طبیعت خاصی « شط علی»آن قسمت از هور که اسمش : دهند می انسانی و جاندارانگاریهای  جانداران اطراف خود ویژگی

کرد طوری که  می بلندی که قدشان حتی از پدافند هوایی هم بیشتر بود، پوشش خوبی بود که دید دشمن را کمهای  نیزار .داشت

درشتی که های  موش. جانورانی که هور زیست گاه شان بود هم جانداران عجیبی بودند. کرد می خمپاره دشمن کمتر به هدف اصابت

 مان دستبردها هموش ها به آذوق. گرفتیم می زیاد بود که مرتب باید تدابیری علیه آنان به کار ترسیدند و تعدادشان آن قدر نمی از آدم

را داخل  ها هکردیم آذوق می رسید فقط سعی نمی برای مقابله با آن ها  هیچ راهی به نظرمان! خوردند می زدند و هر چه داشتیم می

بارها اتفاق افتاده . شدیم می گاهی شب ها از تحرک موش ها بیدار. باشند در بسته بگذاریم تا در امانهای  کوله پشتی و در قوطی

دیدیم موشی باالی سرمان نشسته و زل زده بود به صورت ما یا موش دیگری داردروی پاهای مان  می کردیم و می بود چشم باز

تا موش را ببیند که 11،تا91ت اجتماع توانس می .شد می اگر کسی شب ها مثال برای رفتن به دستشویی بیدار. کند می جست وخیز

شد و در وقت لزوم هم  می شب ها اجتماع شان بزرگتر. ساختند می در آن شرایط موش ها هرروز و شب ماجرایی. ردیف نشسته اند

 (.935-936:همان.)بودند ها هکردند همین موش ها مایه ترس و آزار اغلب بچّ می چاالک و فرض عمل

انسانی داده های  شود با استفاده از شگرد استعاره و تشخیص به حیوانی مثل موش صفات و ویژگی می دیدهچنان که در این نمونه 

همگی ... علیه موش ها تدابیر به کارگرفتن، دستبردموش ها، زل زدن موش ها، اجتماع موش ها، ماجراساختن موش ها و. شده است
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تی انسانی بخشیده است و همین ترکیب بین موش ها و انسان ها باعث از اصطالحاتی هستند که در ضمن آن ها به موش ها شخصی

 .ایجاد طنز شده است

 اغراق -1

شود  که ازطریق  می شود امّا نوعی صنعت زبانی نیز محسوباغراق اگرچه شگردی است که منجربه ایجاد ژانر حماسی می

بزرگنمایی آن ازطریق زبان معموال ٌشگردی است که باعث نوعی  اغراق بیش از حد و. آورد می بزرگنمایی، طنزکاریکاتوری را به وجود

کند؛ چنان که شود، یعنی اغراق شگردی است زبانی که بار معنایی خاصی را نیز به متن القاء می می مکث و تأمل در سطح معنی

حرف زده «هور»با من در موردسید اژدر یک بار : درنمونۀ زیراغراق درمورد موجود کوچکی مانند پشه باعث ایجاد طنز شده است

و بعد یک قوطی کبریت نشانم داده بود که توی آن نعش «!زنن می ش از روی پوتین هم نیشها هقراره بریم به جایی که پش»: بود

شوخ طبعی سید اژدر در کنار درستکاری و خوبی هایش روزگار خوشی را در گردان ابوالفضل ! یک پشه درشت جا خوش کرده بود

سوراخ کردن پوتین و استفاده از کلمه نعش برای پشه، صفت هایی اغراقی هستند که با تصرف در (. 933-931:همان.)دز می رقم

این بزرگنمایی، برجسته کردن . دهند می کنند و بزرگتر از حالت طبیعی نشان می ذهن، یک موقعیت را از وضعیت عادی خارج

دهد که بدانیم  می اما هنگامی این اغراق زیبا و طنازانه جلوه. ا نیز به دنبال داردساحت طنز کتاب و به حاشیه کشاندن بعد تراژیک ر

 رقم -که نهادی رسمی و جنگی است -و طنزهای هرچند مبتدیانه روزگار خوشی را برای رزمندگان در گردانها  یهمین شوخ

 .زده است می

 نقیضه یانقیضه پردازی

شود که کالم  می و در اصطالح ادبی به کالمی گفته( 31: 4961، اخوان ثالث)است نقیضه درلغت به معنای نقض کردن و شکستن»

فهم نقیضه تاحدزیادی به آشنایی مخاطب با (. 223:4965اصالنی،)«کند می قبل ازخود را از حالت جدی به حالتی مضحک تبدیل

صطالحات ادبی جهان، نقیضه سه گونه به عقیدة جوزف شیپلی، در کتاب فرهنگ ا(. 63: 4965حرّی، )اثر اصلی بستگی دارد

 (223:4965اصالنی،)مایه دروننقیضه لفظی، نقیضه صوری، نقیضه :.است

گردان های  شود امیر که از شلوغ می یی از آن در ذیل دیدهها هکه نمون. بیشترین نقیضۀ موجود در کتاب نورالدین نقیضۀ لفظی است

رفت پیش  می کرد سینه زنان می حرص بدهد در حالی که به اکوی سوخته اشارهخواست به سید یونس  می .کرد می بود مزه پرانی

گشتند،  می بین وسایل ها هبچ «!...وایای  هکرهای  لباس...ای وای. ..کو بلند گوم ای وای!ای وای »:خواند می یونس و با لحن عزادری
بریدند تا به  می پاچه شلوارها را ها هبچ. زدیم می گر وصلهی دیها هرا با تکها  یخوردند مگر این که بعض نمی لباس ها دیگر به درد

دراین نمونه (.155:همان)«!خورن می برای شنا که به سد دز رفتیم اینا به درد! عیبی نداره»: امیر گفت. عنوان شرت استفاده کنند

آور نوحه و مرثیه سرایی است امّا این  نشان دار شده است، در ابتدای امر یاد« ای وای»لحن جدی عزادری که با استفاده از اصطالح

لحن با جمالت و اصطالتی ادامه پیدا کرده است که ارتباطی با منش عزادارانه ندارد و حالت جدی عزاداری را به حالتی مضحک و 

 -ژه طنزمهمترین خاصیت نقیضه، شکستن و فروپاشی است که ارتباطی مستقیم با کارکرد طنز و به وی. طنزآلود تبدیل کرده است

نقیضه این ظرفیت را به متن نورالدین داده است که بارها معنای تراژیک و جدی را بشکند و با پردازشی طنزآمیز آن را . تراژدی دارد

تواند بدون بافت و  می پس شاید بتوان گفت نقیضه یکی از مهمترین و از معدودترین شگردهایی است که. فروپاشی کند و بالعکس

 .تراژدی قرار بگیرد -زبانی در خدمت طنز فضای گفتمانی و

 طنز تصویری

در طنزهای تصویری، طنز حاصل ارتباطی بازبان ندارد، بلکه اساس آن بر تصاویر و تصورات و مفاهیم مبتنی است و فضای قرار 

: 4952ک، طاهری، .ر)آورد می گرفتن اشخاص و اشیا در متن حکایت و چگونگی گفتگو و تعامل آنها با یکدیگر طنز را به وجود

توان طنزهای  در یک تقسیم بندی کلی می. یکی از پربسامدترین طنزهای موجود در کتاب نورالدین طنزهای تصویری است(. 444

منظور از طنزهای رفتاری، رفتارهای کمیک، . نخست طنزهای رفتاری و دوم طنز موقعیت. تصویری را به دو گونه دسته بندی کرد

منظور از طنز . کمیک دارند و هدف آنها فقط شوخی و سرگرمی استای  هاست که جنبای  هتارهای کودکانشیطنت ها و گاه رف
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موقعیت در این کتاب طنزی است که به صورت ناآگاهانه و غیرمنتظره از طریق اغراق، کوچکنمایی، تلفیق دو موقعیت متضاد در 

شاید بتوان وجه تمایز طنز رفتاری و موقعیت را در این کتاب . دآی می یکجا  به صورت کلی ترکیب دو تصویر متناقض به وجود

توان مرز قطعی شخصی  نمی البته الزم به ذکر است که. آگاهانه بودن طنز رفتاری و ناآگاهانه یا تصادفی بودن طنز موقعیت دانست

. د و هم یک موقعیت متضاد خنده آوربین این دو گونه متصوّرشد؛ چرا که ممکن است در یک طنز هم رفتار کمیک وجود داشته باش

شود تقابل آنها با عاقبت تراژیک شخصیتهایی است که دست به  می نکته مهمی که در این طنزها به ویژه طنزهای رفتاری دیده

، مجروح شدن، درد و رنج و اسارت است که (مرگ)شهادت، ها در جنگعاقبت بیشتر این شخصیت. زنند می چنین رفتارهای کمیکی

 . تراژدیک نیز داده استای  ههمین امر به طنزهای تصویری این کتاب وجه. شوند می قعیتهایی تراژیک محسوبمو

 طنز رفتاری( الف

 :شود می یی از آن نشان دادهها هاشاره شد که طنز رفتاری ناشی از رفتار کمیک و آگاهانۀ رزمندگان است که برای مثال نمون

یچ کس سر در نیاورد خودش توضیح داد که یک عمامه دست من هست، این عمامه سر همه ه! شروع شد «گذاریعمامه»بازی  

ها منتها دو شرط دارد اول باید چراغ. گیرد اگر اندازه نبود باید یک تومان بدهد می اگر اندازه بود آن فرد یک تومان. شود می گذاشته

ها خاموش کمی خندیدیم و چراغ. ..کند و به نوبت سر همه بگذارد دوم این که یک نفر باید کار را از یک طرف شروع. خاموش باشد

وقتی به من رسید یک تومانی ام را آماده نگه . ..اولین نفر مجبور شد یک تومان بدهد چون عمامه اندازه سرش نبود، نفر دوم. شد

باالخره بازی تمام شد و چراغ . ی اموقتی خواست عمامه را بردارد دستی هم به صورتم کشید و رفت سراغ بغل دست. داشته بودم

را جمع کرده و توی  ها ه، دودل شلوغ ما از داخل آب گرمکن حماممسئو. از خنده روده بر شده بودیم! بود دیدنی ها هقیاف. روشن

ستان بود کردهای  آن شب از معدود شب. عمامه ریخته بود و در آن تاریکی به صورت  هر که دست کشیده بود او را سیاه کرده بود

 (.19:همان.)که حسابی خندیدیم

در این طنز که عامل آن رفتار اگاهانۀ یکی از رزمندگان است آن چه که باعث ایجاد طنز شده است ساختار و وضعیت خاص پدیده 

یری ی پر از دوده است، که باعث تصوها هاست؛ یعنی مفهوم خنده دار بودن در این طنز ناشی از وضعیت ظاهری و فیزیکی چهر

 .شدن کالم شده است

در آن پایگاه  ها هدر جمع بچ: گاه عامل ایجاد طنز رفتاری ناشی از پنهان کاری و غافل گیری است، که در طنز زیر حاصل شده است

زها آن روزها درپایگاه نیروی تازه واردی بود که ظاهراٌ از بعضی چی .رفت نمی ها از ذهن مان بیرونافتاد که گاه مدت می اتفاقاتی

دستشویی  «!کند می رود وکارش را در چند متری پایگاه نمی از ترس دستشویی هااوشب» :گفتند می به من ها هبچ. ترسید می خیلی

مصمم شدم به ! ترسید می هاو تنهایی و هجوم ناگهانی دموکراتدر صد متری پایگاه قرار داشت و از قرار آن برادر از تاریکی شب 

دانستند  می که قضیه را ها هآن یکی هم پر از نفت شد بچ. را به جز یکی خالی کردم ها هب همه آفتابیک ش. کارش خاتمه دهم

 زیر نور چرخان پایگاه که محوطه را روشن. ساعت حدود ده شب این برادر از پایگاه بیرون رفت. کردند می ازسرشب خنده و مزاح

سریع خودمان را . پنج دقیقه بعد صدایی از بیرون آمد. باال گرفته بود اه هپق پق خنده بچ. کرد دیدیم به سمت دستشویی نرفت می

. به طرف پایگاه برگشتیم «!هیچی» :گفت می فقط و بر افروخته بود کرد می وخیزاو در حالی که جست« چی شد؟» :بیرون رساندیم

 «؟!شه به حمام رفت می این جا کی» :که پرسید جا بودآن

! برنگشت دیگر رفت و. صبح وقتی بیدار شدیم او آماده رفتن بود! جاستفردا صبح برید ستاد، حمام اون. دباید تا صبح صبر کنی-

 (.431:همان)

ها معموالٌ نتیجۀ تضاد و تقابل دو شود که طنز موجود در آن می ی فراوانی از این طنز رفتاری در کتاب نورالدین مشاهدهها هنمون

ترین شگردهایی مهم... وآمیز، پنهان کاری، تحامق یا کودن نمایی نمایی، ادا و اطوار شیطنتچکنمایی، کواغراق، بزرگ. پدیده است

 .هستند که باعث ایجاد طنز رفتاری در کتاب نورالدین شده اند

 طنز موقعیت ( ب
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قابل نتیجۀ ناآگاهی است گاه این تضاد و ت. ترین عامل ایجاد طنز موقعیت در کتاب نورالدین ترکیب امور متناقض و متضاد استمهم

این تضاد بر خالف طنز رفتاری . دهد می شود که دو امر متضاد را روبروی هم قرار می بدین صورت که ناآگاهی منجر به تصویری

 :شودچنان که در مثال زیر مشاهده می ناشی از یک اقدام ناآگاهانه است

یزها را قشنگ هیچ کس در سالن نبود اما م. آهن چشممان را گرفت ر نزدیکی راهد گشتیم که یک چلو کبابی می کبابی دنبال چلو

انگورها را شستم و داخل . یلو انگور هم خریده بودیمدر راه دو ک... ی جور وا جور وها ههای رنگا رنگ، نوشابدستمال. چیده بودند

ون در طی روز زیر آفتاب مان بود و چهه تنا را جلب کرده بود؛ لباس جبهحال و روز ما توجه پیشخدمت. اشتمها گذیکی از بشقاب

من و . خوانی نداشته بود و ظا هر مان با آن محیط هممان نشستگردوخاک روی لباس و سر و صورت ها نشسته بودیم روی لودر

حرف  متوجه. کریم در بدو ورود سفارش دو دست چلو کباب داده بودیم که پیشخدمت گفته بود مال همه تان را با هم خواهیم داد

 ها تمومانگور !زیاد نخور» :گفتم می خوردیم  اما مدام به کریم می روی میز برداشته و با انگورهای  از نان. او نشدیم گرسنه بودیم

کریم پا شوبگو غذای مارو بیارن، چهار ساعت » :گفتم. خبری از کباب نبود «!مونه  می چلو کبابت. مونه نمی چیزی برای راه. شن می

-غذاخوری را پرمیهای  شدم که رفته رفته  صندلی می کریم رفت ومن متوجه کسانی« !جا گذشتیک ساعتش این قت داریم،و

 ...آمد و می یکی کروات زده بود، یکی با خانمش . کردند

 !واقعاٌ جای خاصی آمدیم -

یان ناگهان فکر کردم نکند این جا زیر نگاه سنگین اطراف«!دیم می گفتن غذای همه را با هم»به خودم گفتم و ازکریم شنیدم که 

 نه بابا میزهای غذاخوری را همیشه این طوری تزئین» :قضیه را به کریم گفتم امّا او گفت. مراسمی چیزی هست و ما خبر نداریم

الن خواستم چیزی بگویم که چشمم به جمال عروس وداماد افتاد که در حال ورود به س می «!بشین االن غذا رو میارن. ..کنن می

 ...همهه در سالن بلند شد! بودند

 !االنه که عروس و داماد بیان تو . ..زودباش کریم-

 همه! کردند فامیل داماد هستیم و بالعکس می اطرافیان عروس فکر. کردند می بلند شدیم امّا از هر طرف ما را دعوت به نشستن

اد وارد شدند و اوضاع طوری شد که ما سر جای مان نشستیم اما عروس و دام. آورند می گفتند تشریف داشته باشید االن غذا را می

از خیر انگورها گذشتیم «!رم تو هم بیا  می من که دارم»: به کریم گفتم. تر  شد و همه نشستندباالخره جو آرام. یلی معذب بودیمخ

 !.ز ماندندمان  بودیم که روی میدر خیابان فقط یاد انگورها. زدیماز سالن بیرون ای  هو به بهان

د و خاک سازی استفاده کرده است توصیف شخصیت دو رزمنده با لباس جبهه، گرد این طنز موقعیت از توصیف و فضاراوی در ایجا

این ها استفاده از انگور برای غذا که همگی فضایی ساده و بی پیرایه را به تصویر کشیده است و تقابل روی لباس و سر و صورت آن

همگی منجر به خلق موقعیت و تصویری متناقض و طنز گونه شده ... هایی کراوات زده وشیک و شخصیتفضا با رستورانی 

 (.414-411:همان.)است

گونه شده است چنان که در مثال زدایی و خلق موقعیتی طنزآشنایی گریزی وایی اشیاء نیزمنجر به نوعی هنجارجگاه جابه

 :شود می زیرمشاهده

 نفر زندگی23، 3/9در3/2داخل سنگری به ابعاد. تکراری یک طرفهای  یک طرف و بیکاری و آموزش ی طاقت فرسای منطقهگرما

افتاد  می بارها اتفاق. در سنگر هم جا برای تکان خوردن نداشتیم. شد بیرون سنگر ماند نمی کردیم، در طول روز ازشدت گرما می

شب ها هم حکایت ! ریخت می روی سرمان یا توی آب و غذای مانخورد و  می ها از روی نایلونی که به سقف زده بودیم سرخاک

 (.462: همان!.)خوابیدند، حتی روی یخچال می روی وسایل شخصی و لوازم تدارکاتها  یجا آن قدر تنگ بودکه بعض. دیگری بود

یی از آن ها هاند که نمونن شدهایجاد طنز در کتاب نورالدی ترین شگردهایی هستندکه باعثنمایی نیز از مهمدو عامل اغراق و بزرگ

 :شود می ذکر

ام و وی سنگر آب میوه وتن ماهی گذاشتهدلم خوش بود که شب قبل ت. خسته، خاک گرفته و سراپا خونی به طرف سنگرمان آمدیم

طرف بس که . هیکل زمخت یک نفر از سنگرمان بیرون زده بود. توانیم بخوریم، امّا سنگر در قاب چشمانم طور دیگری بود می حاال
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نا . ام حد نداشتناراحتی. ودچاق بود توی سنگر جا نشده بود فقط سرش را توی سنگر کرده بود و هرچه خواسته بود خورده ب

دیدم . اول از همه دو تا اردنگی زدم به پشتش. خواستیم خستگی در کنیم و انرژی از دست رفته را تا حدی پیدا کنیم می سالمتی

 !زند می الت نیمه خواب حرفبا صدای کلفتی در ح

 !نه خیر، این بیرون بیا نیست-

خارج شود که سرش محکم خورد به  چنان به سرعت خواست از سنگر. یک رگبار کنار پاهایش زدم این بار اسلحه را بلند کردم و

 (946-945: همان)«...چی شده؟! چیه ؟»:پرسید می هراسان .سقف سنگر

 کارکردهای طنز

تواند در ابعاد  می ها اصالح و انتقاد باشد این اصالح و انتقادترین آنکه شاید مهم اندی را برای طنز در نظر گرفتهمختلفکارکردهای 

 . گسترش پیدا کند... سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و

نیست بلکه درکتاب نورالدین بیشترجنبۀ شوخ طبعی و مزاح دارد یعنی در پی اصالح یا انتقاد از وضعیت اجتماعی خاصی  طنز

در آن راوی با  شود که می گر و انتقاد طنز بیشتر در طنزهای محتوایی دیدهوجهۀ اصالح. خود را داردای  هکارکردهای درون جبه

در طنزهای زبانی کتاب . تر توانسته است از برخی مسایل سیاسی و اجتماعی و گاه اخالقی و مذهبی انتقاد کندزیرکی هرچه تمام

گویی و شوخ طبعی موقت شده است، یعنی طنزهای هستیم و طنز بیشتر محدود به بذلههای زبانی روبرو با بازی نورالدین، بیشتر

طنزهای موقعیت نیز به . را دارند که اتفاقاٌ همین کارکرد بیشترین بسامد را در کتاب نورالدین داردای  هزبانی کارکردی موقتی و لحظ

پس باید طنزهای . دهدکارکردی موقت دارند که بیشتر در بافت و فضای جبهه معنی می چون طنزهای زبانیلحاظ تأثیرگذاری هم

ه هستند که در گرفته از فضا و موقعیت جبهمید به این معنی که این طنزها برموجود در کتاب نورالدین را طنزهایی بافت محور نا

 .دهد می د را از دستها به موقعیت و بافت جدیدتر ویژگی طنز مانند خوصورت جابه جایی آن

 دهد و از شرایط و مواردی انتقاد می مند و موقعیتی نیست بلکه راوی مسایلی را مد نظر قراردرطنزهای محتوایی طنز دیگر زمینه

ها را در تمامی بنیان آن توان ریشه و می این طنزها دیگر محدود به فضای جبهه نیستند بلکه. کند که جنبۀ عمومی و کلی دارند می

جامعه یافت با این توضیحات باید گفت که طنزهای موجود در کتاب نورالدین منحصر و محدود به گفتمان جبهه و ادبیات پایداری 

نکتۀ دیگری . پی بردالدین  آفرینی در کتاب نورتوان به شگرد و ساز و کارهای طنز نمی ی این گفتمانها هبدون شناخت مؤلف. هستند

 این است که طنزهای رفتاری راوی در کتاب نورالدین بیشترجنبۀ  عملی شخصی و فردی دارند یعنی که نباید از نظر دور داشت

 .هدف بیشتر طنزهای رفتاری راوی سرگرمی و دل گشایی است. توان این طنزها را به سایر کتب ادبیات پایداری تعمیم داد نمی

 ( کاتارسیس)کارکرد شادی بخشی و گشایش( الف

گونه معرفی  وی تراژدی را این. پردازدهایی از تراژدی می وطیقای خود تحت عنوان تراژدی به برشمردن ویژگیارسطو در رسالۀ ب

ها های معیّن، به وسیلۀ کالمی به انواع زینتتراژدی تقلیدی است از کار و کرداری شگرف و تمام، دارای درازی و اندازه»: کند می

شفقت و ... گردد وختالف اجزاء، مختلف، و این تقلید به وسیلۀ کردار اشخاص تمام میها نیز هر یک برحسب اآراسته و آن زینت

ترین اشتراک طنز مهم (.424: 4956، کوبک، زرین.ر)«هراس را برانگیزد تا سبب تزکیۀ نفس انسان از این عواطف و انفعاالت گردد

غم حاصل از تراژدی با احساس لذت و . شود می عی کاتارسیسو تراژدی در همین تخلیه روانی آنهاست که به تعبیر ارسطو موجب نو

 (. 991: 4966اسماعیل پور، )گیرد و سبب پاالیش روح اومی شود می شود که مراتب واالی روح تماشاگر را نشانه می شورشی همراه

های کتاب نورالدین زتراژدیبخشی، کارکرد آگاهانۀ طنشادی. ترین عامل این کارکرد استرحم جبهه مهمفضای رسمی و خشن و بی

پس . کنند تا بر طنزهای رفتاری روحیۀ همرزمان خود را باال ببرند می راوی و رزمندگان هم مانند او در شرایط بحران تالش. است

آورد و  می شناختی دارد که شخص را برای مدت کوتاهی هم که شده از فضای جدی جبهه بیرونروانای  هاین کارکرد از طنز جنب

در . ستدر این سطح هدف انتقاد یا اصالح نیست، بلکه نهایت و هدف خود خنده ا. کند می آور و شادی بخشارد فضایی انبساطو

گویی و فکاهی مواجهیم که ار دهد، بلکه بیشتر با نوعی بذلهگر مواجه نیستیم که معایب را هدف قراین کارکرد با طنزی پرخاش

گیرد که رزمندگان نیاز به بازسازی روحی خود  می کار کرد طنز معموالٌ در قبل از عملیات صورتاین . شناختی دارندروانای  هجنب
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برای . کند، طنز نیز همین کارکرد را داردپس در کنار معنویت دین که روحیۀ جهادی و رزمندگی رزمندگان را تقویت می. دارند

. شود می است چنین کارکردی از طنز دیدهالدین  ر شده در کتاب نورذکهای  ترین عملیاتقبل از عملیات بدر که یکی از سختمثال 

 ها طیها و در میان نیزارنوان نیروهای خط شکن سوار بر بلمراوی و همرزمان او قرار است در طی این عملیات مسیر طوالنی را به ع

این سنگینی فضا و سکوت مرگباری که  در. شود می کردند که با وجود فراوانی نیروی دشمن امری محال و استشهادی محسوب می

کاهد و باعث شادی بخشی و  می ی دیگر از سنگینی فضاها ههمه جا را فرا گرفته است، راوی با پاشیدن آب به سر و صورت بچّ

 . (233-235:همان)شود می روحیه دهی به رزمندگان

 ترین کارکردهای طنز ایجاد شاد باشی ویکی از مهمشود پس باید گفت  می و طنزهایی در سرتاسر کتاب دیدهها  یچنین شوخ طبع

دهد و قابل  می آگاهانه هدفدار و موقتی دارد و فقط در بافت و زمینۀ خود معناای  هاین کارکرد دقیقاٌ جنب. گشایش روحی است

وط به آشنایی با فضای کلی با این تعبیر باید گفت درک و فهم طنز در این در این مورد من. انتقال به بافت یا موقعیت دیگری نیست

و کار کرد ها  یروز  طول کشیده است این شوخ 13متن است یا در موردی دیگر که آموزش رزمندگان برای شروع عملیات حدود 

در طول این روزهای سخت، . روز طول کشید 13آموزش حدود: طنز سختی آموزش را به نوعی انبساط و شادی تبدیل کرده است
با هم به طرف روحانی قد بلندی که  «!بیا بریم برامون صیغۀ اخوت بخونن» :یک روز امیر مارالباش آمد که. دشوخی ترک نشده بو

خدا »:گفتم«!حاال بیا با هم صیغه بخونیم»اهل زنجان بود رفتیم و او بین من و امیر صیغه اخوت خواند، بعد رو کرد به من و گفت
من بودم چون  کرد، می گذاشت و شوخی می آن جا تنها کسی که سر به سر همه «!حفظت کنه، داداش شدن با مالها خیلی سخته

و گاهی با صبحانۀ وحدت، روحیه مان را قوی ها  یها، گاه با عزاداردرآن شرایط گاه با شوخی! هم خودمام خنده دار بود و هم قیافه
 (.231:همان.)داشتیم می نگه

 ایجادهم بستگی و حدت میان افراد(. ب

نه هرگو سلماًم. کنندشناسی، جبهه، جامعه و اجتماعی است که افراد با سالیق و تفکّرات گوناگونی در آن زندگی میظ مردمبه لحا

اگرچه  عوامل مشترکی چون دین و . ها شودهم گسیختگی و تنش میان انسانتواند باعث از می تضاد و تناقض میان این تفکرات

شود، کمبود غذا، کمبود نیرو و هرگونه  می بستگی و وحدت میان افرادکه باعث حس هم. ..ن دشمن مشترک ومذهب سرزمین و وط

را ها  یتواند باعث پراکندگی نیروها شود، امّا این طنز و شوخی است که تمام این کاستنقصان موجود در جبهه عاملی است که می

 . کند می جبران

است که آگاهانه  به ای  هاز آن که کارکردهای گوناگونی دارد؛ ابزار و وسیلطنز در این موارد عاملی انسجام بخش است که جدای 

 ای کثرت تجهیزات و نیروهای عراقی در مقابل قلّت و کمی تجهیزات رزمندگان اسالم قرارمثالً در نمونه. شود می خدمت گرفته

ها گردد؛ امّا شوخ طبعی و طنز یختگی ایرانیتواند منجر به سقوط و از هم گس می کثرت نیروهای دشمن عاملی است که. گیرد می

از صبح عراق رفته رفته : شود می کند و عامل وحدت بیشتر رزمندگان می این صحنۀ جدی و رسمی را به فضایی شبیه بازی تبدیل
منطقه، آتش بازی زد، حاال عالوه بر اعزام نیروی جدید به  نمی در حالی که روز و شب قبل جاده را زیاد. شروع به تحرک کرده بود

عراقی را در حال انتقال نیروهای جدید به منطقه، هدف های  ها اتوبوسآن. ی ما هم بیکار نبودندها هاش را شروع کرده بود امّا توپخان
ی آن روز صبح آسمان شلوغ تر از قبل بود و شوخی و بذله گوی. شد می گرفته بودند و انبوه اتوبوس و نیروهای سوخته در جاده دیده

 (. 935-236:همان.)گشت می شان براهای دشمن و زمان سقوطبیشتر به پیگیری هواپیمها  یشوخ. هم بیش از پیش ها هبچّ

 کارکرد کارناوالی( ج

یکی . طنز کارکرد اجتماعی آن است ویژگی مهم طنز از بین بردن هرگونه تک آوایی و دیکتاتوری استهای  ترین کارکردیکی از مهم

پیشبرد امور جنگ نیاز  رت در نظام جنگ و جبهه است مسلماًی ادبیات پایداری سلسله مراتب بودن قدها هخاطره نامهای  از ویژگی

ی باالی ها هفرمانده نیز از مراتب و درج یعنی رزمندگان تحت فرمان فرمانده هستند و خود. به تفکیک نیروها بر اساس مراتب است

در این نظام . آوایی دارد بدین ترتیب که نظام ریس و مریوس بر آن حاکم است -تکی ا هچنین گفتمانی وج .کند می خود تبعیت

 مختلف با دیدگاهای گوناگون وجود دارند امّا تمامی صداها و آواهای ایشان تحت گفتار و آوای فرمانده قرارهای  اگرچه شخصیت
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کنیم و فرمانده بنا به شرایط جنگ باید دیگر  می برخورد مسلماً در این متون به آثاری تک صدا ودارای ایدیولوژی واحد. گیرد می

در چنین شرایطی فضای جبهه باید یک فضای رسمی . را مطیع ایدیولوژی و جهان بینی یکسو نگرانه خود سازدها  یصداها و آگاه

ی ها هدر میان خاطره نام یکنواخت جدی و تلخ، استوار به نظام خشک قدرت باشد تا بتوان امور جنگ را پیش برد نکتۀ مشترکی که

. برد می آمیز و مملو از حراس و سر سپردگی جنگ را زیر سؤالطنز است و همین امر گفتمان تحکّمجنگ وجود دارد، خنده و 

دهد تا  می خنده و طنز به مشابه کارناوالی است که به رزمندگان به لحاظ سلسله مراتبی پایگاهی زیر دست دارند این اجازه را

-کارناوال یا کارناوالی. رسمی جبهه را تبدیل به فضای رهایی بخش کنند و صدای خود را به گوش دیگران برسانند شک وفرهنگ خ

. اصطالحی است که نزد باختین هم برای متون خاص و هم برای تاریخ انواع ادبی کاربردهای مهمی دارد( carnavalisation)شدن

مراتب ها، سلسلهدر این جشن. جمعی و مردمی استعامه دارد و دارای خصلتی دسته هایی است که ریشه در فرهنگکارناوال جشن

-شود و هر چیز مقتدر و تحکّمآمیزند و نسبت خویشاوند میان همه چیز اعالم میمیهای مخالف با یکدیگر درشود، قطبواژگون می

 (.61: 4951ک، سلدن،.ر)شودآمیز، پست، واژگون و مسخره می

با این وجود با متن و . جهانی همین فضای کارناوالی آن استهای  رین تفاوت جنگ هشت سالۀ ایران با سایر جنگتشاید مهم

رزمندگان بنا به مبانی اعتقادی دینی و مذهبی . فضایی تک صدا و یکنواخت روبرو نیستیم بلکه با چند گونگی و تکثر آواها مواجهیم

بینند که سرانجامی جز وصال با معشوق ازلی نخواهد  می که فضایی خدایی و معنوییخود جنگ را نه یک محیط کشت و کشتار، بل

. شود می ها واژگونپاشد و سلسله مراتب می در چنین محیطی خنده شکل خواهد گرفت و تمام نظام جدی قدرت از هم فرو. داشت

خاطرات دفاع های  مشترک و برجستۀ کتاب چنین تلقی از خنده و طنز که به خندة باختینی یا کارناوالی معروف است ویژگی

خاطر پیشبرد امر جنگ نیاز به نظام سلسله مراتبی است، امّا آن تحکّمی که باید در هاین فضای کارناوالی اگرچه ب در. مقدس است

رزهای موجود خود مهای  ها، طنزها و متلکرزمندگان با شوخ طبعی. جود نداردنظام قدرت وجود داشته باشد دیگر در این فضا و

شوند و نوعی منطق مکالمه و  می شکنند و در صمیمیتی خاص با فرمانده همراه می میان خود و فرماندهان و افراد باال دست خود را

جشن پتو، سیگار کشیدن . آید می در جای جای کتاب نورالدین این فضای کارناوالی و شکستن مرزها به چشم. گیرد می آزادی شکل

 یی هستند که فضای تحکّمی جبهه راها ههمگی مؤلف... آمیز به یکدیگر ودگان، دادن القاب و عناوین تحکّمزمنفرماندهان با ر

در این فضا امور مقدّس و چهرة تقدیس . گیرد می نوردد و کارناوال جبهه شکل می شکند، مرزهای سلسله مراتبی قدرت را در می

 ها همچنان بر جای خود باقیها و احتراماگرچه حرمت. شود می ایش گذاشتهزمینی و معمولی به نم شدة فرماندهان در ساحتی

شکل ای  هالی آن آزادی مکالمقدرت فروپاشی شده است و در البه ماند، امّا دیگر با آن قدرت مستبدانه مواجه نیستیم؛ بلکه می

کردی آزادی بخش دارد که ضمن تزکیه پس باید گفت شوخ طبعی و طنزها هر چند سطحی رزمندگان تبعات و کار. گرفته است

 شود، در همین فضا است که آزادی به معنای واقعی شکل می موجودهای  ها و کاستیت درونی منجر به بر مال شدن عیباحواال

ار همه در کن :توان در متن زیر مشاهده کرداز این آزادی را میای  هنمون. شود می از صداهای گوناگونای  هگیرد و جبهه، مکالم می
جایگاه فرماندهان ما و حرف و دستورشان برایمان حکم . این مسایل رابطه بسیار خوبی بین نیروها و فرماندهان لشکر برقرار بود

همه صف کشیدیم؛ . یک روز در اردوگاه شهدای خیبر قرار بود آقا مهدی برای بازدید تشریف بیاورند. امری واجب اال طاعه را داشت
ایستاد و  می گاهی. کرد می فرمانده لشکرمان آمد؛ آقا مهدی مقابل نیروهای گردان خط شکن اش حرکت... سته وگردان، گروهان، د
را که تا خورده ای  هگاه گوشه یقه رزمند. پرسید می که رزمنده در دست داشت و از کاربد آنای  هکرد؛ از اسلح می با نیروها صحبت

کجای . را که زیادی بلند بود یک گره اضافی زد ها هین نشست و بند پوتین یکی از رزمندیک بار هم زم. کرد می بود با آرامش درست
درس نظم و آمادگی و درس محبت و : داد می شد فرماندهی مثل فرمانده ما پیدا کرد؟ او همزمان به ما دو درس بزرگ می دنیا

د جان شان را هم برای اجرای دستورات فرماندهان شان حاضر بودن ها هبچّ، در مقابل این خلوص و محبت. همدلی بین سپاه اسالم
  . (466:همان.)دادند می بدهند و

 نتیجه گیری
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ادبیات پایداری است که راوی آن یعنی سید نورالدین عافی، خاطرات ای  هکتاب نوالدین پسر ایران از جمله متون روایی و خاطره نام

این متن مانند سایر متون نثر ادبیات . تا جنوب را به تصویر کشیده استی گوناگون از کردستان ها هچندین سالۀ خود در جبه

شرح جزء به جزء واقعیت، منطق . نویسی در ادبیات پایداری نامیدها را سبک خاطرهن آنتوا می پایداری، دارای اشتراکاتی است که

ترک این خاطرات جنگ هشت ساله است که مشهای  همگی از ویژگی... روایی حوادث، زبانی ساده و صمیمی، سیر خطی پیرنگ و

یکی از دالیلی که کتاب نورالدین پسر ایران را مشهور کرده است، شرح کامل او از چند جبهه . ها داده استبه آنای  همشابهت ویژ

فه کرده نورالدین در این کتاب حوادث مربوط به جبهه شمال غرب یعنی کردستان را نیز به خاطرات جبهه جنوب خویش اضا. است

شخصیت ساده و صمیمی و روستایی . است و همین امر تصویری کامل از تمامی مناطق عملیاتی را در کتاب او ارائه داده است

. نورالدین تأثیری ویژه بر نثر این کتاب داشته است تا جایی که طنز موجود در کتاب نیز ناشی از ذهنیت شوخ و ساده او متأثر است

شاید در ابتدای امر وجود طنز در جبهه کمی دور از ذهن . اخصه سبکی و محتوایی کتاب نورالدین استطنزتراژدی بارزترین ش

موجه در جبهه  ادبیات پایداری، این امر کامالًای  هبرسد امّا با پیگیری عوامل ایجاد طنز در چنین فضا و به تبع آن متون خاطر

جبهه، از نظر اصلی که همان لقا و وصال معشوق  و مشکالت موجود در ها یشود تا تمام سخت می معنویت و مذهب باعث. هستند

ختی حقیقی است برساند؛ از این رو طنز موجود در میان رزمندگان پیش از آن که تصنعی و ساختگی باشد نوعی نگاه معرفت شنا

اصلی این روحیه های  کی از عاملجدای از این عامل، موقعیت متناقض فضای جنگ نیز ی. ها دارداست که ریشه در ناخودآگاه آن

تجهیزات نابرابر ایران و عراق، تکثر نیروهای بعثی و قلّت رزمندگان . طنز است، البته طنزی تلخ که ریشه در واقعیتی نابرابر دارد

نیروهای  گری و ظلم نیروهای عراقی، حبّ دین و وطن سربازان ایرانی و تجاوز و بغضمظلومیت و سادگی مجاهدین و وحشی اسالم،

عالوه بر این دالیل  است که موجب طنزی کلّی و فراگیر در گفتمان جبهه شده استای  هدوگانهای  همگی از تقابل... بعثی و

شاید بتوان گفت . گیری طنز در این اثر نیز دخیلندخلق و خوی شخصی راوی نیز در شکل و روحیات وها  یطبعمشترک، شوخ

شود که راوی و نویسنده از طریق آن  می ء الینفک فضای جبهه است، شگردی روایی نیز محسوبطنزتراژدی عالوه بر این که جز

که شرح ، چه از ابتدای کتابتاب نورالدین به صورتی است که هرشیوه روایت ک. تواند، بر خواننده تاثیر بگذارد می بهترو مؤثرتر

شود تا حدی که در  می رویم، طنزتراژدی نیز بیشتر می شی کردستان است، به سمت جلو پیها هنوجوانی و اعزام او به جبه

تر بودن عملیات ها، فراگیرتر معنا دار دانست سختای  هشاید بتوان گفت این سیر را پدید. رسد می ی جنوب به نهایت خودها هجبه

توانند در  می همگی... تفاوت وگوناگون و گاه متضاد، جغرافیای مهای  بودن محدوده جنگ وجود نیروها از سرتا سر کشور با فرهنگ

، اند که در میان این سه شیوه زبانیکر کردهشگردهای گوناگونی را برای طنز ذ. این بسامد باالی طنزتراژدی تاثیر گذار باشند

دها، دار در این شگرنکته جالب و معنی .هر سه شگرد وجود دارندالدین  ها هستند در کتاب نورتصویری و محتوایی معروفترین آن

در . پردازند می یعنی رزمندگان آگاهانه و با اشراف بر کارکردهای طنز، به شوخ طبعی و متلک. آگاهانه بودن این گونه طنز است

طنزهای در این . طنزهای آگاهانه این کتاب، هدف اصالح و انتفاد از جامعه یا موضوع خاصی نیست، بلکه هدف خود خنده است

جشن پتو، دادن . بخشی و شادی افزایی و وحدت و انسجام بین نیروها، از اهمیت خاصی برخوردارندآگاهانه، کارکردهای روحیه

از جمله طنزهای ... آمیز، تحامق یا کودن نمایی، پنهان کاری وزبانی، ادا و اطوار شیطنتهای  القاب و عناوین به یکدیگر، بازی

محتوایی و ای  ههایی نیز وجود دارند که جنبدر این میان طنز. آیند می آگاهانه و هدفمندی هستند که در کتاب نورالدین به چشم

پر خوری برخی . شوند که در جامعه وجود دارد می هاییبه برمال کردن معایب و کاستی معنایی دارند و خواسته یا ناخواسته منجر

ی اصالحی و انتقادی ها ههایی هستند که زمیننزاز جمله ط... ویی برخی افراد ورزمندگان، روزه خواری، سیگار کشیدن، تنبلی و ترس

شود تا نظام  می طنز باعث. یکی دیگر از کار کردهای طنز در کتاب نورالدین شکستن مرزها و ایجاد کارناوال و آزادی است. دارند

ای  هماندهان رابطفرتوانند ازطریق آن با  می طنز ابزاری است که رزمندگان .ری جنگ و گفتمان آن بشکندسلسله مراتبی و اقتدا

آن ها بر ای  هشود تا ساحت زمینی و غیر اسطور می مشارکت فرماندهان نیز در این طنزها، باعث. تر داشته باشندتر و نزدیکصمیمی

در پایان باید گفت طنز در کتاب . گری را در پی خواهد داشتوعی آزادی، تکثر آوا و کارناوالیوجود چنین فضایی، ن. مال شود

که طنز را در کتاب نورالدین منحصر ای  هنکت. لدین مانند سایرخاطرات دفاع مقدّس، عوامل، شگردها و کارکردهای مشابهی داردنورا
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بدین صورت که . طنزی است که حاصل هنجار گریزی سبکی و گویشی است. رودبه فرد کرده و جزء سبک شخصی آن به شمار می

ن با زبان رسمی و معیار فارسی، باعث ایجاد نوعی طنز زبانی شده است که از طریق استفاده راوی از گویش آذری در ترکیب آ

 .زدایی در سطح واژگان به وجود آمده استآشنایی

 منابع

 تهران :ضه سازان، به کوشش ولی اهلل درودیان، زمستانی، نقیضه و نق(4961)اخوان ثالث، مهدی، 

، به سرپرستی حسن انوشه، سازمان چاپ و (2)تراژدی، دانشنامه ادب فارسی، (4966)اسماعیل پور، مهبیز و محمد علی سپانلو،

 تهران: انتشارات

 تهران :، فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز، کاروان4956اصالنی، محمدرضا، 

ی، ، فنون ادب»در طنز و مطایبه(گروتسک)تلفیق احساسات ناهمگون و متضاد «،(4931)تسلیم جهرمی، فاطمه و یحیی طالبیان

  21-4، صص 1، پیاپی4دانشگاه اصفهان، سال سوم، شماره 

 تهران :سوره مهر( رویکردهای نوین به طنز و شوخ طبعی)، درباره طنز4956حری، ابوالفضل، 

  .16اان، ش کی ، در«کایات تراژیعاشورا و موقع: من فرد هستم» ،(4965) ،دی، محمدسعیاشانک ییحنا

 تهران

ران ه ت :ر ی ب رک ی ام، ر ع ش  ن طو و ف رس ا( 4956) زرین کوب، عبدالحسین       

راهنمای نظریه ادبی معاصر، ترجمۀ عباس مخبر، تهران، طرح نو( 4951)سلدن، رامان و پیتر ویدوسون  

 انتشارات شرکت ی،سپهر معصومه ور،یغ یموس مصاحبه ی،عاف نینورالد دیس خاطرات: رانیا پسر نیالد نور( 4932)معصومهی، سپهر

 تهران :مهر سوره

 .چشمه :تهران ،(نظم) 1 ج ات،یادب به یزبانشناس از ،(1373)ورشک ،یصفو

 422 _416، صص2های ادبی، شماره ، فصلنامه پژوهش«های طنزآمیز ابوسعید در اسرارالتوحیدبازی»،(4952)طاهری، قدرت اهلل

، نشریه متافیزیک، سال پنجاهم، دوره جدید «دیشه نیچهزایش و مرگ تراژدی در ان»، (4939)طهماسبی، ستار و علی کرباس زاده،

 .441-39، صص 46سال ششم، شماره 

 تهران :بررسی طنز از منظر دانش، هنر و اخالق، ترجمه محمود فرجامی و دانیال جعفری، نشر نی: ، فلسفه طنز4932موریل، جان،
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 شیخ محمدرضا درودیانو مقتل منظوم  درراالشعار ختیشنا بررسی سبک

 مریم بختیاری

 دانشگاه مازندران. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 محمدعلی باقرزاده

 و پژوهشگر حوزه و دانشگاه کارشناس ارشد

 چکیده

های سبکی  تبیین ویژگی. رود شمارمی مند در حوزة تحقیقات ادبی به های نظام شناسی متون ادبی، یکی از انواع تحلیل سبک تحلیل

از . آورد های التذاذ از آثار ادبی است که در عین حال موجبات خالقیت شاعران را در آفرینش آثار ادبی فراهم می ز راهآثار ادبی یکی ا

ها،  آنان است با بررسی آن یو جهان پیرامون دهندة نگرش ویژة شاعر و نویسنده به موضوع اثر آن جایی که آثار ادبی فاخر نشان

 .شود های آثار نمایان می ویژگی

محمدرضا درودیان تفرشی ، شیخ قرن سیزدهمگمنام و در عین حال توانمند  این جستار بر آن است تا اشعار یکی از شاعران

 . شناختی بررسی و تحلیل کند های سبک را بر اساس مؤلفه نَقوسانی

 .های زبانی شناسی، دورة بازگشت، مقتل منظوم، ویژگی محمدرضا درودیان تفرشی نَقوسانی، سبک :هاکلیدواژه

 مدآدر -4

 . کاررفته است به «سبک»در ادب فارسی و عربی تعبیرهای نبط، طرز، اسلوب، روش و سیاق، مترادف 

اروپاییاان  « style»اناد و تقریبااً آن را در برابار     استعمال کارده « طرز خاصی از نظم یا نثر»ادبای قرن اخیر سبک را مجازاً به معنی 

. ترکیب کلمات و انتخااب الفااظ و طارز تعبیار    ۀ وسیل ت عبارت است از روش خاص ادراک و بیان افکار به در اصطالح ادبیا. اند نهاده

اثر منظوم یا »بنابراین سبک به معنی عام خود عبارت است از تحقق ادبی یک نوع ادراک در جهان که خصایص اصلی محول خویش 

 .کند را مشخص می«منثور

روست کاه   ای که آن را پدید آورده است تعلق ندارد؛ از این دهد جز  به نویسنده یا گوینده یل میها و اجزایی که سبک را تشک کیفیت

 (. 6: 4931زاده،  ایران)جستجو نتوان کرد « طرز بیان اندیشه و ما فی الضمیر»آن کیفیت را جز در همان 

شناسی بررسی و بیان کند چه عواملی سبب شده  سبکهای  این مقاله برآن است تا اشعار درودیان تفرشی نقوسانی را بر اساس مؤلفه

 . به عنوان اثری دارای سبک درآید« درراالشعار»تا 

 روش پژوهش -1

 . باشد ای می آوری آن اطالعات کتابخانه پژوهش در این مقاله، کاربردی و تحلیلی و روش جمعة شیو

 :باشد صفحه میة جلوی بیت، شمارة زیر است و شمارۀ نسخ نقوسانی بر اساس نقل ابیات از دیوان شیخ محمدرضا درودیان تفرشی

 دارالتفسیر :قم. چاپ چهارم. محمد درودی: تصحیح و مقدمه. دیوان(. 4931. )درودیان تفرشی نقوسانی، محمّدرضا

 های پژوهش سؤال -9

 درودیان تفرشی چیست؟شیخ محمدرضا زبانی، فکری و ادبی اشعار های مهم ویژگی

 نقوسانی دیان تفرشیمحمدرضا درو -1

شناساانده و  طور کاه بایاد   آنهای فنی و مضمونی،  از شاعران ارزشمندی است که به رغم پختگی و زیبایی درودیانشیخ  محمدرضا 

سایری کوتااه در جغرافیاای    »و  -شرح حاال رجاال اساتان مرکازی      -« از طبرسی تا حسابی»تنها در دو کتاب  .معرفی نشده است

 . و آثارش شده است  ای کوتاه به ایشان اشاره« فرشتاریخی آشتیان و ت

 . کند اشعار درودیان به خوبی جایگاه ایشان را به عنوان شاعری جدی، توانا، اجتماعی و مذهبی تثبیت می

وجاود گذاشات؛ وی در   ۀ پا به عرصا  نقوسان تفرشۀ در قری هجری شمسی 4216شیخ محمدرضا درودیان تفرشی نقوسانی در سال 

 . سالگی بر اثر به ابتال به آبله هر دو چشم خود را از دست داد سن هجده
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استعداد عجیب و خدادادی در ۀ محمدرضا به واسط. پدر ایشان به نام آخوند مال علی اکبر درآن قریه به تدریس اطفال اشتغال داشت

نماید؛ بعدها به دلیل عالقاه زیااد باه     یگیرد و در این مدت قرآن مجید را حفظ م ظرف سه الی چهار سال جمیع آن دروس را فرامی

روند و دروس روحانیت را  می]که در گذشته مرکز شهرستان تفرش بود[« فم»ۀ تعلیم و فراگرفتن ادبیات عربی و فقه و اصول به قصب

 . م بیایندشود تا به ق کند؛ بنابراین تصمیم بر این گرفته می این مقدار تحصیل ایشان را اقناع نمی. گیرند در آنجا فرامی

درودیان بعد از کامل نمودن مقدمات ادبی و سطح فقه و اصول و سایر علوم متداوله به اراک عظیمت و در محضر علمای بزرگ آنجاا  

ایشان سپس به تفرش مراجعت نمودناد و در آنجاا   . امور شدندۀ فاده را نمودند؛ تا آنکه از طرف آنها نائل به اجازه در کلیتحداکثر اس

حدود دو سال در عتباات  . تفرش و  رودبار و فراهان پرداختندة حدود و عقود و ایقاعات امور قضائی حوزۀ احکام الهیه و اقامبه ترویج 

نقوساان  ۀ عمر خود را در تفرش و در قریۀ این عالم فاضل بعد از چند سفر کوتاه به تهران و قم، ادام. عالیات مقیم و مستفیض بودند

امامزاده عباداهلل نقوساان باه خااک     ۀ پیکر ایشان در بقع. هجری شمسی به رحمت ایزدی پیوستند 4916ل گذراندند تا اینکه در سا

 . سپرده شد

 :درودیانتألیفات شیخ محمدرضا 

 مستقلی در فرائض و احکام   رساله -4

 فیض کاشانی« سفینۀ النجاة»شرح بر  -2

 صاحب جواهر « نجاة العباد»حاشیه بر  -9

 نحو به زبان منظوم -1

 (241: 4954ذوالفقاری، )و   (293: 1361سیفی فمی تفرشی، )و ( دیوانۀ مقدم) «درراالشعار»عار با نام دیوان اش -3

 . بخش اول اشعار فارسی و بخش دوم اشعار عربی: از دو بخش تشکیل شده است درراالشعار

( چاپ چهاارم )لیکن در چاپ جدید های پیشین این دو بخش مجزا نبودند و اشعار عربی در ضمن اشعار فارسی قرار داشت،  در چاپ

 . اشعار عربی و فارسی در دو بخش تفکیک شد و مجزا به طبع رسید

شاامل  و  ... بناد و  مثنوی، غزل، رباعی، ترکیب بناد، ترجیاع  ، (مسبعه، مخمسه، مربعه)های قصیده  های فارسی ایشان در قالب سروده

 .باشد می، اجتماعی و انتقادیاشعار مذهبیموعظه و پندیات، مذمت دنیا، : موضوعاتی چون

 . باشد می( ع)اهل بیت  مراثی و مصائب دیوانبخش اعظم 

باشد؛ همچنین سرودن اشعار در اوزان و بحرهای مخلتاف و   تسلط ایشان به زبان و ادبیات عربی میة دهند نشان درودیاناشعار عربی 

 . دهد به خوبی نشان میتسلط درکاربرد اصولی قافیه و ردیف اشراف ایشان را بر علم عروض 

 شناسی متون روش بررسی سبک -0

. کناد  ای رخ می ای در زبان ویژه هر دید ویژه. کند می خاصی از بیان تجلیة نگاه خاص هنرمند به جهان بیرون و درون، لزوماً در شیو

بایاد از   -الضامیر خااص خاود    مافی -ودای داشته باشد به ناچار برای انتقال صور نوین ذهنی خ هرگاه کسی به افق و انفس، نگاه تازه

کارَبرَد؛ به ناچار اسم و اصاطالح وضاع خواهادکرد یاا باه لغاات باار         نحو و ترکیب نوینی به ،اصطالحات زبان جدیدی استفاده کند و

 طریقای ا باه  خواهد کوشید تا . ..کند و یا به کمک مجاز، تشبیه، استعاره، سمبل و در روابط کالمی تصرف می. دهد ای می معنایی تازه

 . دید نوین خود را برای دیگران مجسم کند

شناسی این است که متن از سه دیدگاه زباان، فکار و ادبیاات ماورد      ها برای تجزیه و تحلیل سبک ترین راه ترین و عملی یکی از ساده

اجازا باا یکادیگر شاناخته     ۀ طا متن مشرف شد و ساختار متن با توجه به رابۀ بررسی قرارگیرد تا بدین طریق بتوان به اجزای متشکل

 .شود

 (Literally Level)سطح زبانی  -0-4

و نحاوی  (Lexical)، لغاوی  (Phonological)تار آوایای    ای گسترده اسات، از ایان رو باه ساه ساطح کوچاک       سطح زبانی مقوله

(Syntactical )شود تقسیم می . 
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 شناسی آواها سطح آوایی یا سبک-0-4-4

تلفظ در زبان گفتار و نوشتار نظر دارد و در پی پاسخ به این پرسش است کاه کااربرد خااص    ة وتحلیل آوایی به الگوهای صوتی و شی

ای کاه باا    تواند گفتار یک شخص را برجسته کند و به آن شکل خاصی بدهاد؛ باه گوناه    الگوهای آوایی و واجی زبان تا چه اندازه می

در زبان ناشی از عوامل و متغیرهای جغرافیاایی، تااریخی، سانّی،    های آوایی  تفاوت. های عادی سخن و زبان معیار متفاوت شود شکل

 (.212: 4934فتوحی، )جنسیتی، طبقاتی و فیزیولوژیک است 

. شاود  آفرینای بررسای مای    توان سطح موسیقایی متن نیز گفت زیرا در این مرحله ماتن از لحااظ ابازار موسایقی     به سطح آوایی می

قافیه و ردیف و موسیقی درونی به لحاظ صنایع بدیعی لفظی از قبیال الاف اطاالق، اناواع      موسیقی بیرونی و کناری از بررسی وزن و

 (.439: 4951شمیسا، )گیرد  در این قسمت مورد دقت قرار می. ..و ابدال، اماله، واومعدوله، اسم صوت، تخفیف لغات

 موسیقی بیرونی-0-4-4-4

وزن، قافیه، ردیف و واژه  (.34: 4956شفیعی کدکنی، )ها  و تکیه موسیقی بیرونی همان وزن عروضی است، بر اساس کشش هجاها

بایست با رعایت تناسب و پیوند  می شاعر. کنند می از جمله عناصری هستند که معنا و عاطفه و تخیل شاعر را به مخاطب منتقل

با توجه به ت نزدیک شود؛ میان موسیقی شعر و مضمون به هدف و غایت شعر که همان بیان مفاهیم و محتوای درونی شعر اس

اگر  که ای برای قدرت بخشیدن به منظور شاعر است تناسب وزن با محتوا، وسیله. کند موضوع، از اوزان و بحرهای مختلف استفاده 

 . این هماهنگی رعایت نشود از تأثیرگذاری شعر بر مخاطب کاسته خواهد شد

 :ستدر اشعار زیر تناسب معنی با اوزان به خوبی نمایان ا

 بحر مجتث مثمن مخبون

 مفاعلن فعالتن  مفاعلن فعالتن

 ( 416دیوان، ) مخاکم در انتظار تو باش ةاگر بمیرم و خاکم رود به باد ز هجرت      به ذره ذر

-62 :4961وحیادیان کامیاار،   ) رود مرثیه، درد و گله به کار مای  هجران،: ای مانند این وزن از اوزان نرم و سنگین است که در معانی

61 .) 

 . بیان شده، مضمون با وزن همخوانی دارد( عج)در این شعر که در غم دوری از موعود 

  بحر رمل مسدس مکفوف

  نفاعالتن فاعالتن فاعل

 یابی چرا؟ گان را در نمی ذره تابی چرا؟ آفتاب ما نمی

 (423دیوان، )ا؟تابی چر باک و بی مست و مجنون را نگوید هیچ کس                      در سخن بی

 .تابی شاعر با توجه به ریتم تند در بحر رمل به خوبی آشکار است سؤال و تعجیل در یافتن جواب و بی

 بحر هزج مثمن اخرب

 مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن

 هاها     گرد آمده در خاکت مجموع پریشانبه سر جان ها فتراکت جان ای بسته 

 (413دیوان، )ها ها    ما را غم هجرانت بگذشت ز پایانبیاباندر کوه و   مجنون شده عشاقت 

*** 

 مردی از یهود      صاحب مال و زرِبسیار بود    بود  صفاهان در 

 فرّهی      لیک از عقل و ادب دستش تهی  جمال و  و  مال  بیحدش

 دید چون مال و جمال خویش را      عزت و جاه و جالل خویش را 

 (44دیوان، ... )فرا شعله ور       بر سرش افتاد سودای دگردر درونش گشت ص
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به نظم کشایده اسات   « فاعالتن فاعالتن فاعلن»و تعداد ابیات، این شعر را بر وزن ( یهودی و توحید او  قصه)وار بودن  با توجه به قصه

 . که به این ترتیب موضوع با وزن و قالب کامالً هماهنگی دارد

 موسیقی کناری-0-4-4-1

موسیقی کناری شعر، مجموعه عواملی است که در نظم موسیقایی شعر، دارای تأثیر است ولی ظهور آن در سراسار بیات یاا مصاراع     

ای  های موسیقی کناری تنوّع گساترده  قابل مشاهده نیست؛ برخالف موسیقی بیرونی که در سرتاسر بیت و مصراع یکسان است، جلوه

 (.44: 4952محسنی، )فیه و ردیف است های آن قا دارد و آشکارترین نمونه

هاای صاوتی، صارفی، نحاوی و معناایی       همگونی کاملی است از تکرار یک عنصر دستوری یگانه با توالی یکسان و باا نقاش  « ردیف»

واند ت تنوع ساختار ردیف در شعر می(. 33: 4961حق شناس، )آید  یکسان در پایان مصاریع یا ابیات یک شعر و بعد از قافیه پدید می

 .اسم، فعل، جمله و صفت و یا ضمیر باشد: شامل

باید به تناسب موضوع و درونمایه دقت کند چراکه قافیاه و ردیاف معناای بیات را     ( قافیه و ردیف)شاعر در انتخاب موسیقی کناری 

 . کنند کامل می

اساس موضوع و بافت انتخاب کند؛ به عنوان شاعر همواره بر آن است تا ردیف را بر . ردیف در اشعار درودیان تفرشی قابل توجه است

شادی شاعر از آمدن عیاد ساعید   ة دهند غدیریه، با توجه به بافت و در همنشینی با سایر واژگان، نشانة در قصید« آمدن»مثال فعل 

 :شود تا خواننده در داشتن این حس با شاعر همذات پنداری کند به عنوان ردیف سبب می« آمدن»انتخاب . غدیر است

 چرا ای ساقی ما ساغر ما دیر دیر آمد           آمد        دلپذیر    غدیر   آمد   غدیر   آمد     غدیر

 کزو بوئی به از خروارها مشک و عبیر آمد             بگشاید             طره    زان    نکهتی    گر   صبا 

 (62دیوان، )ام ایام پیر آمد  اندازه که از اندوه بی          سازم جوان، طبع و طبیعت را      دماغی خوش کنم

ی کاه در بیاان    ا در قصایده « رفات »و فعال   (416و  416دیاوان،  )در استغاثه به امام زمان « بنالم»و « بگریم»همچنین است ردیف 

 ،و انادوه دوری از دوسات  غیبت ایشان سروده شده است؛ با توجه به مضمون و محتوا، قرار گرفتن این افعال در جایگاه ردیف، حازن  

 .شود بیش از پیش در خواننده ایجاد می

در مادح  –« آیاد  مای »، (62دیوان، )« علی»، «علی است»: هایی چون ردیف(. 46: 4952محسنی، )شاعر است ۀ مدار اندیش« ردیف»

-این. مذهبی شاعر استۀ شحاکی از اندی( 233همان، )« رضا»و ( 249، همان)« کربال»، (213همان، )« حسین»، (53همان، )-قائم

 : رساند موسیقی کناری شعر، در انتقال و احساس و عاطفه، به شعر و خواننده مدد می سازیِ ها عالوه بر غنی گونه ردیف

 میر مهان محمد و ماه جهان علی است           مهر جهان محمد و ماه جهان علی است         

 نور بصر محمد و تعویذ جان علی است        را                راه   یاران   که  باک مدار      یارا 

 (61دیوان، )فصل الخطاب علم کتاب از نشان علی است            ینبوع حکم و منبع حکمت محمد است          

 :ستاست اتحاد مفهوم با ردیف کامالً ملموس ا« تأسف»در این غزل که به نام. دارد« نیامد»درودیان غزلی مردف به 

 هر اقتضا که بکارش زدم به کار نیامد    گذشت عمر و بشد روزگار و یار نیامد    

 جواب جز که به امید و انتظار نیامد      فراق چه باید      که با نوشتم  هزار نامه 

 (11دیوان، )مگر بشیر صبا هیچ از آن دیار نیامد      هزار دیده یعقوب شد سفید در این راه     

 :توان به های به کاررفته در دیوان اشعار می گر ردیفاز دی

، (216هماان،  )« چاه کانم؟  »، (459هماان، ) -در مذمت درهم و دیناار –« پول»، (239همان، )« ام آمده»، (944دیوان، )« تا کی؟»

 .اشاره کرد( 43همان، )« خوش است»و ( 252همان، )« من»، (266همان، )« آفتاب»، (215همان، )« چرا؟»

های نامکرر مصاریع یا ابیات یک شعر  آوایی ناتمامی است که از تکرار یک یا چند صوت با توالی یکسان در پایان آخرین واژه ه همقافی

 (.11: 4961حق شناس، )آید  و گاه پیش از ردیف می
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ای اسات کاه در آن یکای از     فیهقافیه بدیعی قا. های بدیعی و واژگان کم قافیه است تنوع قافیه در شعر کالسیک و نو فارسی بر قافیه

شمیساا،  )اعنات، رد القافیه، معموله، ذوالقاافتین و یاا قافیاه میانی،صاورت گرفتاه باشاد       :صناعات بدیعی و یا نوآوری یا ابداعی مانند

4961 :445.) 

 اعنات 

کالم یا هنرنماائی، آوردن حرفای    گویند آن است که شاعر یا نویسنده به قصد آرایش که آن را لزوم ماالیلزم و التزام نیز می« اعنات»

 (.61: 4969همایی، )ای را ملتزم شود که در اصل الزم نباشد  یا کلمه

کناد تاا در برخای     شااعر خاود را ملازم مای    . هایی است که در اشعار این شااعر شاهیر بساامد بااالئی دارد     از جمله صنعت« اعنات»

 :های عربی استفاده کند هایش تنها از قافیه سروده

 جانا بشنو تا که کنم شرح مفصل         ای گشت منزّل     سحرم واقعهدیشب 

 هر چند که بی حد به معانی است مطول    گویم به بیانی که بدیع است و ملخص    

 تا باز کنم شرح بماند همه مجمل            گر برگ درختان همه گردند زبانم   

 ا باز کنم قفل از این باب مقفلت        یا رب تو عطا کن نفس و قوة نطقی    

 بر مملکت سینۀ ویرانۀ مهمل         دوشینه مرا لشکر غم تاخت بناگه     

 تا وقت سحر واله و مبهوت مخمل           القصه شدم در یم غم غرقه شبانگه   

 پرسش کنی این وقت ز مسکین مخذل          ناگاه کسی در زد و گفتم که باشی    

 از مجمع یاران و خوش آن مجمع و محفل         ن یار قدیمم که برفتم      گفتا که فال

 ( 19دیوان، )وز دفتر تذکار شود محو و مزیل          از دل نرود هر که رود از بر چشمان   

 :ویا در شعری دیگر واژگانی همچون 

 . شوند می قافیه( 411دیوان، )وارث، باعث، باحث، محادث، حارث، البث، وارث، ثالث 

 (.912و  914: همان)توان از زبان قدما بازشناخت  بازگشت زبان برخی از شاعران را به زحمت میة در دور

این است که شاعر از اشعار قدما تتبع داشته و از طرفی به زبان عربای  ة دهند این نوع قوافی در دیوان شاعر بسیار کاربرد دارد و نشان

 .نیز مشرف بوده است

 :باشد قصاید دیگر نیزبیشتر قوافی عربی و فقط تعداد محدودی فارسی میدر برخی 

 (66-66دیوان، . )..امیر، ظهیر، غدیر، نفیر، سریر، مستطیر، خطیر، قطمیر، سعیر، قصیر، بصیر، یسیر، دستگیر، وزیر

های بند اول را خاتم باه الاف،     فیهاست؛ شاعر قا یکی از شاهکارهای درودیان تفرشی، ترجیع بندی است که در مدح امام زمان سروده

کند  کند و به این طریق، به کارگرفتن ترتیب الفبائی را در حرف رویّ، التزام می می. ..بند دوم را ختم به باء، بند سوم را ختم به تاء و

 .بیت دارد 23هر بند این ترجیع، (. 466-496دیوان، )

 ترصیع 

 ( 43دیوان، )رویان را غم یاران خوش است  لهزاران را نم باران خوش است           ال الله

 . باشند دارای جناس مضارع و خط می« باران»و « یاران»واژگان . بیت دارای صنعت ترصیع است

 . آهنگی بیت را تقویت کرده است شوند که این امر خوش میانی محسوب میۀ نیز در این بیت قافی« نم و غم»

 موسیقی درونی-0-4-4-9

آورد کاه باه    موسیقی خاصّی را پدید مای « و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرف در مجاورت با حروف دیگرها  هماهنگی»

موسایقی  ۀ های مختلف تنوّع و تکرار در نظام آواها که از مقولا  جلوه»(. 34: 4956شفیعی کدکنی،)شود آن موسیقی درونی گفته می

هاایی کاه از رهگاذر     گیرد؛ به عبارتی دیگر، مجموعاه همااهنگی   موسیقی قرار میمفهومی این نوع ة بیرونی و کناری نباشد، در حوز

محسانی،  )« هاایی از ایان ناوع موسایقی اسات      آید، جلوه می ها در کلمات یک شعر پدید وحدت یا تشابه یا تضاد صامت ها و مصوت
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های مختلفی همچاون   موسیقی درونی در آرایه .تر از وزن و نظم است این نوع موسیقی، بسیار گستردهۀ البته دامن(. 42و  44: 4952

 .شود متجلّی می... ، ردّ الصدر، ردّ العجز، تکرار، و جناس

 جناس 

 جواب جز که به امید و انتظار نیامد    چه باید      فراق  که با  نوشتم  هزار نامه 

 (14دیوان، )مد کجاست آن گل و جز ناله هَزار نیا   به هرچمن که رسیدم هِزار ناله کشیدم      

 . هَزار در مصرع چهارم، در معنی بلبل است که با هِزار در مصرع اول و سوم جناس محرّف دارد

 پوشاند بر تو صورت انسان به انطباق الوهیت از تو خواست        اشتباه  رفع چون 

 (466، دیوان)شعبان به نام مشعب ارزاق و ارتزاق     پس در شب مبارک نصف از مهی جلیل     

 . اند اند که ریتم خاصی به بیت بخشیده از انواع جناس اشتقاق«ارزاق و ارتزاق»و « شعبان و مشعب»

 کند عاقل فرار از نیش مار  شمار          می بی   زهرش  و   مار   باشد  مال 

 ( 41 دیوان،)هست پاکان را ز مردار  اجتناب     کالب           طلّابش    جیفه،   باشد   مال

در کناار  « ماال »ة همچناین قرارگارفتن واژ  . کناد  آهنگ بیت را مضاعف می ،وجود این سجع. مال و مار دارای سجع متوازن هستند

 .شود تا خواننده همان نفرتی را در خود حس کند که شاعر نسبت به این موضوع دارد واژگانی چون مار و مردار سبب می

 در گور ز مور پرس بهرام چه شد   جمشید چه شد جم چه شد جام چه شد    

 (92دیوان، )صیاد چه شد صید چه شد دام چه شد   افتاد         صیاد   دام  به  بسی  صید زین 

 .«ص»و « ش»واج آرائی در حروف 

 . باشند دارای جناس افزایشی می« صید وصیاد»و « جام و جم»همچنین 

  تکرار 

در اشاعار  . توان گفترکن اساسی موسیقی درونی است ویژه برخوردار است تا آنجا که می از نقشی« تکرار»در بررسی موسیقی درونی، 

 . به عنوان رکن اصلی نمود قابل توجّهی دارد« تکرار»ها،  ها، مدایح و استغاثه درودیان تفرشی باألخص در مقتل

 تکرار در ندا 

 :شود الینفک کالم شاعر محسوب میکه گویا جزء ای  هندا در مراثی و مصائب بسیار کاربرد دارد به گون

 ای بلبل باغ و گلستانم       ای سرو بلند بوستانم   

 (233دیوان، . )..گانم سقای گروه تشنه  ای ماه منیر آسمانم         

 :رساند تکرار ندا در استغاثاتی که در مدح امام عصر سرود شده، اوج استغاثه و نیازمندی شاعر را به یار می

 وی شاه اجانب و اقارب  ارق و مغارب     ای شاه مش

 ...وی باب حوائج و مآرب  وی ابر فیوض بر خالیق    

 (429دیوان، . )..م را تو وارثیمیراث کر   ای واسطه قدیم و حادث  

 :در مناداست« الف»بخشد، وجود  به غیر از عنصر تکرار آنچه به ندا و در نهایت به بیت آهنگ خاصی می

 تو سرودی بیاد یار بیار! مغنیا  غیار تنگ و تاریک است     دلم ز صحبت ا

 (94دیوان، )برو خطی از یار بختیار بیار ! دال    بدبختان       بخفت بخت چه گشتیم یار 

آرایی، باه   واجبیاد، یار، بیار و بختیار عالوه بر :  در« ا»ة کشید  در کنار مصوت« !دال»و « !مغنیا»در این دو بیت قرارگرفتن دو منادای 

 .بیت، ریتم دلنشینی بخشیده است

 تکرار در صوت 

 چل و چار که شد سال عمر رضا      هزار        هزاران  !دریغا ! دریغا

 نهال وجودم فرو ریخت برگ      که نزدیک گردید مرگ    ! دریغا
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 از این باد پیری که باشد وزان  خزان      ام شد  چهره گل  ! دریغا

 (1دیوان، )دگر کم شد از زندگانی امید   سپید      موی سیه شد  که !دریغا

*** 

 ( 243دیوان، )که در دریا و صحرا النه دارد     احوال مار و مور و ماهی  !خوشا

*** 

 ( 69دیوان، )چنین نور منیر و آنچنان مهر مهین     قالب وی بود انسان قلب وی نور مبین  !وه

وجود این اصوات خواه ناخواه حاس  . شوند های شعر درودیان جزء اصلی کالم محسوب می حال ثی و زباناصوات در بیان مصائب و مرا

 .کنند درد و اندوه را در خواننده زنده و مضاعف می

 :کند در اشعار زیر شاعر، قسمت اعظم احساسات خود را به کمک این اصوات منتقل می

 ندیدم رخت مهروار ای پدر            مرگ    وقت   در   که  !دریغا !دریغا

 زمن هست امیدوار ای پدر            جگر      خونین    لیالی که    !دریغا

 ( 292دیوان، )خزان شد به فصل بهار ای پدر           مرا        جوانی     برگ    که    !دریغا

 ام مجید شدوز تی  کینه کشته ام          یزید شد      دهر به کام که  !آه و فغان

 (266دیوان، )خم پشت و تار دیده و مویش سفید شد           ناله مرگ پسر شنید       از دمی که! آه

 ما به سرما در بیابان تا به کی؟         خدا       ای    آرد  آتش   موسی  رفت 

 ( 496یوان، د)پیروانش غرق طوفان تا به کی؟      کو کشتی کجاست           نوح  رب  یا  !آه

 مگر ز اهل حرم ای پسر تو سیر شدی            تیر شدی     صید  چه  از  !حرم کبوتر 

 (  291دیوان، )ام من و مشکن تو بیش از این دل من  شکسته       بلبل من         خموشی  چرا  !چهچه  بزن

 :تواند دالیل مختلفی داشته باشد از جمله علم معانی، تکرار میة در حوز

 بیان کثرت در مصیبت 

 ز کشته گشتن یاران و نوجوانانت    یا         تو  بی کسی فغان کنم ز غریبی و 

 و یا از آن لب خشک و گلوی عطشانت          و یا از آن دل پر حسرت و پر از داغت 

، «یاا »تکارار  . «تکارار حارف  »( 215و  216: ندیوا. )..و یا برای تن چاک چاک عریانتات            سر بر سنان شده  برای و یا        

 . کند تعدد و افزونی مصیبت و درد را در ذهن خواننده مجسم می

 تأکید در کالم و منظور 

 همین مه است که روزش چو شب سیه پوشید     همین مه است که مهر و مهش عزادارند   

 ن بود شقی و سعیدهمین مه است که غمگی   همین مه است که جن و ملک در افغانند    

 ( 212دیوان، )ز کشتنش همه عرش با زمین لرزید   همین مه است که سبط رسول را کشتند     

 «تکراردر جمله پایه»

 القای حس دلتنگی 

 :  خود به تنهایی حس غریبی دارد که تکرار آن در بیت این حس را مضاعف کرده است «رفتن»فعل 

 دی آشفته حال و مفتون کر     گیسوان خویشم    وچ  و رفتی 

 «تکرار در فعل»( 293دیوان، )آتش به دلم که سوخت کانون      افکند    تو  رفتن    و  تو رفتی 

 تبرک جستن و القای احساسی دلنشین در خواننده 

 (62دیوان، )غدیر آمد غدیر آمد غدیر دل پذیر آمد     چرا ای ساقی ما ساغر ما دیر دیر آمد 
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 «تکرار در جمله» 

 :توان به الف اطالق و تخفیف اشاره کرد های سطح آوایی می از دیگر جنبه

 «اطالق« الف 

 (912: 4951شمیسا، )شود  احیا می« الف اطالق»های فراموش شده مانند  در این دوره بسیاری از ویژگی

 (33دیوان، )ز باطن گرگ و ظاهر میش میترس        آشکارا  چرا ترسی ز گرگ                

  تخفیف 

 صوم و حج و عمره معروف و جهاد و هم زکات انبیا چون فرض ایمان و صلوة        میرکرد 

 (66دیوان، )وز پس او یازده دیگر امامان و والة  ملک تقاة        شهبر خالفت نصب فرموده آن

*** 

 (219دیوان، )که مالئک همه در ناله شدند         چون عزادار در او خالق اعظم آمد  مهآمد آن 

*** 

 (46دیوان، ) فتم یا فراز قله صحرا         فتمدر میان لجه دریا                       

 اوفتم: فتم

 به باغ و بوستان سیار باشیدانْ را یار باشید          همیشه گلْسِت              

 (91دیوان، )ست و چشم صیاد بسته د هماره  تان باد آباد          همیشه آشیانْ                 

 همواره: هماره

 (. 913: 4951شمیسا، )از مختصات آوائی سبک خراسانی است  تان، گلْسِتانْ و آشیانْ ها در وجود سکته

 ها شناسی واژه سطح لغوی یا سبک-0-4-1

نویسای،   قدیمی مهجور پارسی، سره گرایی، لغات مالحظه و بررسی درصد لغات فارسی و عربی، لغات بیگانه مثالً ترکی یا مغولی، کهن

 . گیرد اسامی بسیط یا مرکب، اسم معنی یا ذات، حروف اضافه بسیط یا مرکب، مترادف و نوع صفت در این سطح انجام می

بار  هاای مسالط    گزینای و ناوع واژه   شناخت نظام واژه. های متمایزکننده نیز هستند ها حامل نشانه ها عالوه بر انتقال معنی و ایده واژه

هار طیاف   . شاوند  ها از هم تفکیاک مای   ها بر اساس خصوصیات صوری و معنایی آن انواع واژه. شناسی است متن، یک ضرورت سبک

های  ها دارای شاخص عالوه بر این واژه. شکلی از تفکر هستندة کنند واژگان تناسب خاصی با نوع اندیشه و سبک دارد و هر کدام بیان

شناسی زیادی در تعیین محتاوا و سرشات ایادئولوژیک     داری واژگان، ارزش سبک خنثایی و نشان. ندعقیدتی و ایدئولوژیک هم هست

 (.266: 4951شمیسا، )متن دارد 

  (آرکائیسم)کهن گرایی 

باساتان گرایای یعنای    . نام داردArchaismگرایی یا  به کارگیری ساخت زبانی گذشته که امروزه در زبان معیار کاربرد ندارد، باستان

 .(21: 4956شفیعی کدکنی، )« امه حیات گذشته در خالل زبان اکنوناد»

تواندبه نوعی  برخی واژگان این دفتر مشتمل بر لغات کهن و یا دشوار است و مختصاتی مهجور و دشوار دارد که یکی از دالئل آن می

گرایای   هاایی از کهان   تواناد نموناه   و افعال میوجود اشعار در اوزان کهن و قدیمی، اسامی، واژگان . توجه و بازگشت به شعر قدماباشد

 :باشد

 واژگان 

 :کند با استفاده از لغات غیرمعمول زبان خود را همچون گذشتگان، ادبی و فاضالنه جلوه دهد در این دوره شاعر سعی می

 (414دیوان، )ماند به چنگال رهزنان  کریوهاندر       ای میر کاروان به کجایی که کاروان    

 تپه: کریوه

 :دیگر واژگان مهجور مانند
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 (96دیوان، ) اصفاددر اغالل و به زندان همچو دزدان از چه در    مرا در آن چمن با انجمن بد عشرتی شیرین     

 طوق آهنی: اغالل

 بند و غل: اصفاد

 (61دیوان، )از ابر بهار افزون شود  الکنها مجنون شود          وین زبانعقل  طبعم  معشوق از پی 

 الل: الکن

 ...و(5همان،)،اقذار (431همان، )، خنافث، قنافذ (493دیوان، )نهنگ باسِل، هژبر صالب : همچنین

 افعال 

 (16دیوان، )ای ساقی فرخ رخ خوش فال نکو پی دی            شدآزر و  برفتالمنۀ هلل که             

 رفت: رفتن   برفت: شد

 .در اول انواع ماضی است« با»ء یکی از کابردهای کهن فعل آوردن پیش جز

 . است« رفتن»از جمله افعال کهن فارسی و در معنای « شد»

 ها هر صنف در ذکر خدا  مرغ    نوا         با  درختان  شاخ  بر سر 

 (5دیوان، )نکو         هو ربی الاله غیره    به الحان  سرودندی می

 سرودند می: سرودندی می

 .به آخر فعل« ی»افزودن 

 زبان در کام خشکیدیم و رفتیم     آخر    سفتیم سخن  چه درهای

 (34دیوان، )و رفتیم  خسبیدیمو  خستیمشبی     اینجا رسیدیم      چه در راه سفر 

 .شوند محسوب می از افعال کهن( خوابیدن)و خسبیدن ( مجروح کردن)، خستن (سوراخ کردن، ایجاد رخنه)سفتن 

 چه صورت که ناقص ز هر بابتی         تیصور  به جز  نمازی  نکرده

 بجانیاوردن : نکردن 

*** 

 (234دیوان، )اول به نام قافله کربال زدند  روزی که از بال و مصیبت صال زدند     

 صدا زدن: صال زدن

*** 

 (6دیوان، )نه در او حضور و نه خوف و رجا     جا    هب نه فعلش  نه قولش درست و 

 .است« نیست»مراد از نه، . و باید فعلی را منفی کند، حال آنکه فعل نیاورده است قید منفی است« نه»

 .ترکیبات و لغات تازه در شعر درودیان در مقایسه با کلمات دشوار و مهجور، بسیار اندک است

 :توان تا حدودی این واژگان را مشاهده کرد در شعر زیر که در نقد اوضاع اجتماعی و سیاسی سروده شده می

 . ..توپ و تفنگز تحصیل اسباب و          درنگ    نباید  چو زر در کف آمد    

 شلوار تنگکاله و کت و ستره   به وضع فرنگ            جامه نداریم        

 ...که اینها مگر الیق موش نیست        نیست     پوتین و گالیشکفشِ  دگر 

 که جای زر و سیم اهل فرنگ    چند           نقش  بر کاغذی  نمودند     

 (459-465دیوان، )درستش بگوئید نی استناس              اسکناس  او   نیکوی   نام   بود   

 صفت 

به خاودی خاود   ، گاهی آوردن صفت، در بسیاری از موارد بدون کمک مجاز و تشبیه» :اند همیت صفت در کالم تا آنجاست که گفتها

اهمیت صفت در تصویر (. 46 :4932 ؛شفیعی کدکنی)« آورد می وردن صفت است که تصویر را به وجودتخییلی دارد و همین آۀ جنب
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-ند و معتقدند که بهتارین و شایساته  ابرتری دادهبه حدی است که حتی بعضی از معاصران ما آن را بر انواع تشبیه و مجاز و استعاره 

 .(491 :4316، بدوی)آوردن صفت است ، ترین وسایل بیان تصویری
 .صفت در شعر درودیان تفرشی کاربرد وسعی دارد

 : کند شاعر به کمک این صفات آنچه که مد نظرش است را به خوبی به خواننده القا می

 (294دیوان، )پدر                تو را ای شه تاجدار ای پدر   ای  دل فگار منِ   از  سالم

 . باشد می و صفت، مرکب« من»در این بیت موصوف، ضمیر شخصی 

ای عظایم از حازن را پایش روی     به خواننده به خوبی ایفای نقش کارده و صاحنه   -حال علی اکبر با پدرزبان -صفت در القای اندوه 

گیرد  های هنری، مواد هنری را به کار می خود به مدد اسلوبۀ ر هنرآفرین برای بیان اندیشه خواننده به تصویر کشیده است؛ در واقع

هاای   های  هیچ کس عاین آزماایش و اندیشاه    ها و اندیشه چون آزمایش. آورد های حسی خاصی به وجود می بندی صورت و تصاویر یا

به بیان دیگر سبک هر هنرآفارین  . های نسبتاً مستقلی دارد سازی دیگری نیست، ازاین رو هنرآفرین برای بیان خود، اندیشه و صورت

هم با چگاونگی تفکار و هام باا      درودیانشخصیت مذهبی (. نامه، ذیل واژه سبک لغت)مختص خود او و متناسب با شخصیت اوست 

 :شود صفات به خوبی حس مینوع در به کار بردن  این امر. های او نسبت مستقیم دارد چگونگی تصویرسازی

 (291دیوان، ) نورسِ کام از جهان ندیدة منجوان                  من   پریدة  آشیان  از نوپر  ایا 

 (45دیوان، )پس به اوج بندگی اقبال ده ده                   بال    تو   را   پرکنده  ندة ب

 .در این بیت، صفت اوج خواری و عجز مخاطب را به تصویر کشیده است

 تتابع صفات 

 :های مختلفی صورت پذیرد از جمله تتابع صفات ممکن است به روش

  واو»همراه با» 

 (42دیوان، )احمق و گول و غبیّ و غافلی است            لی است    یافت کان مرد، غنیّ و جاه

  کسره»همراه با» 

 آن ز حق آوارة گم کرده راهآه                   و  اشک    پر   بیچارة الغرض 

 (42دیوان، )تا نتیجه رؤیت حق بازدید            بازچید        اول   از شکل  قیاس بس 

*** 

 ای ساقی فرخ رخِ خوش فالِ نکو پی ری               شد  و   آزر  برفت  که  المنۀ هلل

 (16دیوان، )پیمان بشکن، آر تو  پیمانه   پیاپی             می بازآ و نما سرخوش و پرجوشم از آن

*** 

 (65دیوان، )دست گیرد از بالهای خطیر       را         شرمنده    افکندة   بندة             

 شناسی جمله سطح نحوی یا سبک -0-4-9

ها در جملاه، طاول    کیفیت چیدمان کلمه. ساخت اندیشه با نحو پیوند آشکارتری دارد تا با واژه. مند است نحو منظم مولود ذهن نظام

ینده در عناصر اند؛ بنابراین کیفیات روحی و ذهنی پنهان گو کننده نوع اندیشه ها، کیفیت وجه و زمان، همگی بیان ها، نوع جمله جمله

ساپردگی گویناده باه     دار، ردپاای سابک و اندیشاه و دل    باید از رهگذر همین عناصر نحاوی نشاان  . کند نحوی بیشتر خودنمایی می

 (. 266:  4951شمیسا، )موضوعات را دنبال کرد 

ادبای، در بخاش   ة نویساند  های بارز زبان ادبی این است کاه شااعر یاا    از ویژگی. دهد می ادبیت حاصل نقشی است که مؤلف به زبان

زبان و روابط اجزای . بندی استفاده نماید های غیرمعمول جمله جا کند و از شیوه نحوی دستورزبان، دخل و تصرف و ارکان جمله جابه

محسانی،  )وجاو کارد    آن، محور تحوالت شعر است به همین سبب بالغت را بیشتر باید در این حوزه و نیز در ساختمان جمله جست

4931: 453 .) 
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همنشینی ارکان جمله و انحراف از قواعد دستوری حاکم بر آن در ردیاف هنجاارگریزی نحاوی    ة جایی در نحو هرگونه تصرف یا جابه

 . ...جایی صفت و موصوف و فک اضافه، جابه« را»اجزای برخی از افعال، اعتراض، ۀ جایی یا فاصل یعنی اموری چون جابه. گیرد قرارمی

گاوی نیازهاای    جایی کلمات در سطح جمله تا حد زیاادی پاساخ   واعد نحو فارسی و آزادی عمل فراوان در جابهوسعت و گستردگی ق

 (. 456-456همان، )شعر در بخش موسیقی است 

 جابجایی در ارکان جمله 

 :گیرد جابجایی در ارکان جمله، گاه بر اساس هدفی خاص و گاه بر ضرورت شعری صورت می

 جابجایی در فعل 

 (216دیوان، )محو ای کاش مرا نام ز دفتر میشد          شد    و رنج و بال ثبت و مقدر میچون غم 

 .شد ای کاش نام من از دفتر محو می

 (Foder) شناسان زبان مانند فودر روان. اند فعل به یک معنی در واقع ستون و اساس جمله است شناسان زبان مدعی بسیاری از روان

 (.9-2: 4953خواجوی، )شنود به فعل آن توجهی خاص دارد  را میای  هدوقتی انسان جملمعتقدن (Bver)ور و  به

است به خاوبی در روان  (ع)در این جمله با قرار گرفتن فعل در ابتدا، اساس پیام شاعرکه همان نیست شدن در مصیبت سیدالشهداء 

 . این پیام در کالمش محقق شودگیرد؛ بنابراین فعل را در ابتدای جمله آورده شده تا  خواننده جای می

 جابجایی در مفعول 

 (6دیوان، )بس        چو دانی تو دیگر چه جای نفس     و   دانی  تو   پنهان   راز  مرا 

 . دانی و بس می راز پنهان مرا تو

 .مفعول در صدر جمله قرار گرفته است

 جابجایی صفت و موصوف 

 (63دیوان، )و شوی یگانه با او ز سوای او مجرد فتدت بساط و مسند      چ بلند گنبدسر این 

 گنبد بلند: بلند گنبد

 . برای گنبد تشدید شود«بلندی»این جابجایی سبب شده تا

  را»انواع»: 

 (. 466: 4956)حروف تأکید  و حرف مفعولی، حرف اضافه، عالمت مضاف الیه: چهار قسم قائل است« را»خیامپور برای 

 :تواند دارای چند معنی باشد می« را»در باب حرف اضافه،

 «برای»در معنای « را» 

 که از هم باز پاشیدیم و رفتیم را          ما  بود    ها انجمن  بسیار چه 

 (  34دیوان، )که ما را بود و رنجیدیم و رفتیم     شیرین      های  ها و صحبتالفت چه 

*** 
 (56دیوان، )خر فقرا و ضعفا را دستی دست ما را دست ستم بست تو ما را دستی        گیر آ

 «بر»در معنای « را» 

 سالم  از من رفیقان وطن را           را      شیرین نوا  بلبل آن   سالم

 (94دیوان، )تذرو و تیهوی پر مشتری را         را      سالم آن کبک خندان دری 

 «( فکّ اضافه)عالمت مضاف الیه : «را 

 (91دیوان، )همیشه باد دور از چشم مردم        انجم        همچو  هاانجمن شما را 

*** 

 (291دیوان، )چرا در خاک و در خونت تپان است         تو را جا رختخواب پرنیان است     
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 سطح فکری -0-4-1

. ی توجاه ندارناد  شناسانه معموالً باه ساطح فکار    زبانشناسان در بررسی سبک. در سطح فکری، دقت در جزئیات بستگی به متن دارد

شناسی خود فقط به سطح زبان توجه داشته است با این حال  شمیساا معتقاد اسات، دقات و کنادوکاو در       مرحوم بهار هم در سبک

شناسای از   عالوه بر این، سبک. شناسی را به تعیین سبک دوره و حتی سبک شخصی برساند تواند سبک تر می سطح فکری اثر، راحت

سبک خراساانی و عراقای، اخاتالف عماده در زباان نیسات بلکاه هماین         ۀ مقایسۀ مثالً در زمین. مفیدتر استتر و  این دیدگاه جذاب

آنکه اثر مورد بررسی در راستای چنین هادفی   دهد، حال گاهی خود شاعر قصد خود را از اثر توضیح می. مختصات فکری و ادبی است

یرش درست نباشد، به هر حال معنایی درست است که از خاود ماتن   نیست یا ممکن است خود نویسنده اثرش را تفسیر کند و تفس

 (. 435: 4951شمیسا، )استنباط شود 

 :سطح فکری در اشعار درودیان تفرشی  شامل موارد زیر است

 مذهبیة اندیش 

 . اند های مختلف سروده شده ، مدایح، مراثی و یا اشعاری هستند که به مناسبت ها بخش اعظم دیوان، مقتل خوانی

 . گویند سرایی و تأسف از درگذشت را می مرثیه در لغت گریستن بر مرده و ذکر محامد وی و نوحه

شود  بر اشعاری اطالق می« مرثیه»یا « رثا»در اصطالح ادب . مرثیه ساختن شعری در رثای کسی است که جهان را بدرود گفته است

وصاً مخص( ع)ذکر مصائب ائمه اطهار  تأسف بر مرگ پادشاهان  و بزرگان وکه در ماتم گذشتگان و تعزیت یاران و بازماندگان و اظهار 

و دیگر شهدای کربال و ذکر مناقب و مکارم و تجلیل از مقام و منزلت شاخص متاوفی و بازرگ نشاان دادن     ( ع)الشهداء حضرت سید

 (.46و43: 4964ری کرمانی، افس)واقعه و تعظیم مصیبت و دعوت ماتم زدگان به صبر و سکون معانی دیگری از این قبیل 

تاوان   تاریخ اساالم باشاد، مقتال مای    های  نگاری به هر گزارش که حاوی مطالبی پیرامون قتل و یا شهادت یکی از شخصیتدر مقتل

 . گفت

 : می توان به موارد زیر اشاره کرد«درراالشعار»از مراثی و مصائب در 

، در مصایبت حضارت علای    (264-231هماان،  ( )ع)بت حضرت ابوالفضل ، در مصی(239،266دیوان، ( )ع)در مصیبت امام حسین  

هماان،  ( )س)حاال حضارت زیناب     ،زباان (911همان، ( )ع)،در مصیبت حضرت جواد (213-225همان، ( )ع)و علی اصغر ( ع)اکبر 

ر مصایبت  ، د(919هماان،  ( )س)حال حضارت معصاومه    ، زبان(256همان، ( )س)حال حضرت رقیه ، زبان(231، 251، 266، 213

و ساینه  ( 233و  242)هاا   ، چاوش ناماه ...و( 221-245همان، )، در مصیبت عاشورا (246و  241همان، )طفالن  حضرت مسلم و دو

 .ها زنی

 ام الصدر و االحشاء بالزفرات       بالعبرات            العین    تجود  الیست

 فرات شطِ عندَجریحاً  ذبیحاً        ابن فاطم     و قد مات عطشانا حسین

 (964دیوان، . )..و فی الرمل و االحجار و الزبرات      طریحاً علی الرمضاء فی الدم و الثری    
*** 

 والدهر ذو حنق علی االبرار      الباری         اال      النقمات      العون

 اقبالها بحقیقۀ االدبار      عقولهم          تحار     غیالن   و الناس

 (951دیوان، . )..القی العظائم من دواهی الدار      فلم اکن       فی االرض   موتی یت یا ل

 :سراید، مانند شاعر گاه به مناسبات مختلف اشعاری را می

، مایالد اماام زماان    (31و  66)، شاکوائیه  (61هماان،  )، رجبیه (23، همان)و غدیریه به زبان عربی ( 63و  63و  62دیوان، )غدیریه 

 (.464همان، )و در وداع ماه رمضان ( 442و  444و  419همان، ) (عج)

ها اشاره  های خاص سروده شده در اینجا به برخی از آن اشعار مذهبی نیستند و تنها از آن جهت که در مناسبتة البته برخی در حوز

 ا ربیعیۀو ی( 461همان، )، خزانیه (36و  53و  16و  93همان، )بهاریه و نوروزیه : شود مانند می
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 تلمیحات 

 : گونه اشارات در این دفتر بسامد باالئی دارد مذهبی شاعر و موضوع اشعار، اینۀ با توجه به اندیش

 (94دیوان، )بجوی نار چو موسی و نور یار بیار        برو چو یوسف در چاه و ملک مصر بگیر    

 (ع)ر مصر و همچنین به میقات رفتن حضرت موسی اشاره به در داستان در چاه افتادن یوسف پیامبر و حکمرانی وی ب

 چمن از خنده مگر آیت موسی دارد       دارد        عیسی  معجز  صبا  باد   نفس

 (14دیوان، )خضر سان خاک از او یافته آب حیوان       دارد       یحیی همی حالت  گریه  ابر از 

*** 
 ام ن که درماندهام    تو رحمی به من ک خدایا اگر از درت رانده

 (5دیوان، )امیدم نجاتم بود آرزو        التقنطوا      که   گفتی  تو   چون ولی 

مُ یالْغَفُاورُ الارَّحِ   عًاا إِنَّاهُ هُاوَ   یغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَۀِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یالَّذِ یا عِبَادِیقُلْ  :ی اشاره به آیه

 (39ه یسوره زمر، آ)

*** 
 (493دیوان، )ست     میلش کجا به سیر و پیاز است یا عدس  معنی منّ و سلوی هر کس که یافته

انُوا أَنْفُسَاهُمْ  کا نْ کا مْ وَ ما ظَلَمُوناا وَ ل کقْنالُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَک  مُ الْمَنَّ وَ السَّلْوىکمُ الْغَمامَ وَ أَنْزَلْنا عَلَیْکوَ ظَلَّلْنا عَلَیْ: ی برگزفته از آیه

 (36سوره بقره، آیه )یَظْلِمُونَ 

 حماسیة اندیش 

است که در ضامیر هار انساانی قارار      اجتماعی و ملیة حماسی، رهاورد خاطرهای  حماسی، توجه و اشاره به شخصیتۀ داشتن روحی

 .دارد

شااعر، توجاه ایشاان     ماذهبیِ ۀ این امار باشاد کاه باا وجاود اندیشا      ة کنند د بیانتوان ملی میۀ و حفظ روحی این خاطرهبازگشت به 

 :رنگ نشده است های حماسی و ملی کم شخصیت

 :«قصیده مربعه»

 کیفری خوش زدی و بهمن و اسفند کشید      پدید       فرودین مه چو فریدون شه گردیده

 ، (14دیوان، )اه ستم اندوخته را با اعوان این سه شضحاک  پلید             چه  افکند   در چه نیستی

 :بخشد می وجود برخی واژگان و اسامی و یا سرودن در وزن شاهنامه، خواه ناخواه، به شعر، فضایی حماسی

 آنسان کند که دانه پاشیده را خروس      ذوالفقار       به  جسدها ز  کافران  سرهای 

 (53دیوان، )چون تیر رستمی به کاموس اشکبوس          ظلم     نهاد  بر  زند  قهر قوس   ز  تیری

 :آورد را در قالب اشعار انقالبی و اجتماعی می خود حماسیۀ روحیه و اندیش شاعر گاه

 :کند را به ضحاک تشبیه می ای، یپرم ارمنی در قطعه 

 ه دوختدست طمع به سوزن حرصش دو دید        و داد     دین  نور  از  که  پلید  کافر  آن 

 (دیوان، ز)ها خرید چه شد اژدها فروخت ضحاک       بندگی         ین یبه آ  که  فطرتی  ابلیس

 :برد ایران و اوضاعش سروده، از شاهان و پهلوان ایران نام میة ای که دربار همچنین در قصیده

 وان با خبر و خرد وزیران        شاهان بزرگ دادگستر                        

 وان شیر ژیان صفت امیران           وان لشگرها چه موج دریا                  

 هم نوشیروان و اردشیران           جمشید و سکندر و فریدون                

 (25دیوان، )از نعل فرس به گوش پیران         کرد    آن گیو چه شد که حلقه می        

 افکار سیاسی و انتقادی 
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( 916: 4955شمیساا،  )بیند  شمیسا در کتاب سبک شناسی شعر بازگشت را خالی از انتقادات مستقیم سیاسی و اجتماعی می گرچه

سیاسای و اجتمااعی   ۀ شاعر روحیا . شعر خود را از این بحث خالی کنندة توانستند حوز لیکن شاعرانی همچون درودیان تفرشی نمی

 :گیرد و بر آن است تا شعر خود را مردمی کند ار میخود را در خدمت سرودن اشعار انتقادی به ک

 از باد کفر خیمه دین بی طناب شد     شد      حجاب  در  تا روی انور تو

 ( 411دیوان، )ی نور   در مرد و زن از این رو منع حجاب شد ها همحجوب شد به ظلمت ظلم آی

اناد و باه جاای     ز بابت اینکه بیگانگان مهار حکومت را به دست گرفتهشود و نگرانی خود را ا چنینی کشور متأسف می او از اوضاع این

 :کند گونه ابراز می گیرند این ایرانیان تصمیم می

 ملت ما          نظار شدند هم مشیران  ملک و   در دولت و

 سرمایه و دین ما فقیران  و دزدی          بردند به زور و مکر

 (همان. )..گشتیم سپس فتاده زیران  ما بر همه کس سواره بودیم        

تازاری و بار    تغییر نکردن اوضاع و احوال منحط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بلکه تضعیف بیشتر آن بر اثر شکست ایران از روسایه 

 .تأثیر نبوده بازگشت بیة های استعماری در ایران در شعر شاعران دور های کالن و اعمال نقش دولت عهده گرفتن غرامت

 :گوید از اوضاع مملکت با زبان طنز، چنین سخن می« قصه لطیفه»اعر در شعری به نام ش

 ز نیک و بد دهر غافل بدیم     خوشدل بدیم      یکی روز  را قضا 

 برآمد هیاهوی و هم طاق طاق       اطاق     قاب پشت   از  ناگاه   که

 ر عرصه کارزاردر افکنده د          رستم اسفندیار  که با  گفتی تو 

 ش در انقالب وبه خون سیاو         افراسیاب    به  شاه خسرو   یا و 

 که هریک به هر یک برابر بود       بود     لشکر  هفت آن  رزم   یا  و

 زمین گشته از گردشان آبنوس     روس       به اینهاکه بدجنگ ژاپون و

 ...ز ایشان سیه شد زمین و زمانک     آلمان        با   روس     قصه   یا  و 

 تو گفتی که کوهی به همواره گشت        دشت    ز سم ستوران در آن پهن 

 (466دیوان، ... )شد در این دشت لیک ،که در رشت شد        بابلشویک      قزاق  جنگ  همان 

 :کسانی که موافق جدایی دین از سیاست بودند و

 ببایست قانون نغز و قشنگ         گ   فرن     اهل   قانون  به موافق 

 نشینید و تأسیس قانون کنید        بیرون کنید       شرع  عقده  دل  ز

 بلی خوب بودست بهر حجاز           که این شرع رودیست دور و دراز  

 اند بسی کم دل و کم زبان بوده        اند    بوده  زمان  در آن  که کسانی

 که بر عرف پیغمبر اعرف بدند        بدند       مکلف  نایشا  شرع  بدین

 دگرگونه شد حالت مردمان       از آن پی چه نوشد زمان       لیکن و

 به هر کار گشتند صاحب نظر             هنر  و   فکر  و  عقل  بیفزودشان

 (451وان، دی)بود شرع را از سیاست قصور            ضرور      را  مملکت  بود سیاست 

ن روز یا در ا. اساتعمار روس را شااهد باود    یات نابخشودنیاز جنا یکی ی، آستان قدس رضویشمس یهجر 4234ن یروز دهم فرورد

وب نهضت کام مردم و سریمبارزه با ق یش نهضت مشروطه براکشاک ه درکه یان اشغالگر روسیالحجج توسط نظام بارگاه حضرت ثامن

 . باران شد ودند، گلولهرده بکران تعرض یا یبه شهرها

 : کند درودیان تفرشی بارها به این جنایت تلخ و فراموش ناشدنی اشاره می

 دین خراب شد از توپ ظلم دشمن بی            روزی که قبه و حرم شاهدین رضا  
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 از هر غم و بلیه و از هر عذاب شد             کشتی نجات   او  ساحت  ای که قبه آن 

 اما نفاق باعث این ناصواب شد              اند گرچه    اسالم    شمند روس  کفار 
 (411دیوان، )مأوای قدسیان ز چه جای کالب شد                 آه از دمی که صحن و حرم جای روس گشت 

 زان قوم کفر کیش دوصد بدتر از مجوس        قبه شریف        بر آن  رفت  که جسره   زان

 کز بدترین کالب عقورند نی انوس            نام      روس    خنازیر و    کالب السیما 

 (53دیوان، )السیما که روس شود روی سندروس               روسیاه     کفر    شود   رو سفید  اسالم 

در مقاام علماا و    عربای خاود را  ة کند و ساه قصاید   های بزرگ در شعر خود فروگذاشت نمی ها و شخصیت شاعر در نشان دادن چهره

از علمای معاصر فقه و اصول و اخالق و حکمت و عرفان اساالمی  -( جوادیۀة قصید)حاج میرزا محمد جواد تبریزی : روحانیونی چون

  -قام ۀ علمیا ة حاوز ذارو بنیانگا  شایعه مراجاع تقلید و مجتهادان زا-و محدث جلیل سید حسین یزدی حاائری   -(4919 -4261)

 :سراید می

 :جوادیة انشاها لموت العالم الخبیر الحاج میرزا جواد تبریزیة قصید

 دماً و دمعاً کمثل سبع شداد            جوادی  علی اغر  جودی  عین یا 

 الطباق بالدمع و الدما و رماد          االرضون       و  السماء علیه   بکت

 به الضیاء و الهدی لکل العباد           و کیف ال کیف ال و قد کان شمساً 

 ( 962دیوان، . )..تواری الشمس عن جمیع البالد     تواری           فبالحجاب     فآها    اها

 :انشاها فی فضل المحدث الجلیل السید حسین الیزدی الحائری

 فاحمد ربی من الیه انیب           اتانی الکتاب ام اتی الجسم مهجۀ  

 مطالب بطیب للنفوس مطیب          فروعه      و   اصله   کطوبی  کتاب

 ح کدت اخیبدری مضی الکوکب                 مثل   نیر  منیر    کتاب

 و هو غصیب الدین  شفیعۀ یومفاطم                   زهراء    بتول  ابن  هو 

 (969دیوان، ). ..نعم ان البن من ابیه نصیبنصیبه                 الجدود  مواریث من   له

 اصطالحات علمی 

 : تواند بیانگر اشراف ایشان به این علم باشد می شاعر به برخی اصطالحات نجومی اشاره کرده است که( غزل مثمن)در ابیات زیر 

 ای ساقی فرخ رخ خوش فال نکو پی   دی          شد  و  آزر برفت  که  المنۀ هلل   
 ...پیمان بشکن آر تو پیمانه پیاپی            می باز آی و نما سرخوش و پر جوشم از آن   

 جدی چرا معز نگردد چه معما استاین   این مه، مه جدیست که بزغاله به معنی است     

 اینها همه بز بازی این حقه مینا است    دنیا است      بزغاله که دیده است که همشیره 

 برف آمد و بابرد بال بر سر بلواستبزغاله مگر این همه سرما است         از بازی       

 ش و سرما شده کانون اندوخته بس آت    بود اکنون      رومی  مه  کانون  و  شد  نسرین

 (16دیوان، ) ...ما را همه ممنون و تا گرم کنی مجلس  قانون         به  بازار  و  کن آتش   از  پر  کانون

 پندیات و رباعیات 

 :توجهی ویژه دارد های اخالقی، شاعر به زهد و وعظ و آموزش

 ه خون دل نوشتندبه طاق آن ب         بهشتند      ما   بر    سرا    کاین   کسانی 

 بخوانید این و معنی را بدانید          نمانید     غافل   ماندگان   پس   ای  هک

 شما را گر بهشت است این بهشتیم        برگذشتیم        و    بگذاشتیم    ما    که 

 (34دیوان، . )..مکه چشم از جمله پوشیدیم و رفتی        دالرام            یاران    و   فرزندان    چه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
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*** 

 خبری خوب در خواب و ز سیرسفرت بی       سیر سپهر سپری      این  از  ای دل غافل

 روز منزل نرسی ای که به خواب سحری      گوید      سحر می  مرغ  از  شنو ای مسافر 

 !؟ر سفریای آخ چیست این مستی و سستی نه       روند      برفتند و  و  ببستند   بار کاروان 
 ( 36دیوان، )پا نگهدار اگر صاحب هوش و نظری            ز غرور     نخوت  دامن بر خاک کشی  از چه 

 درویش میترس  ز آه و ناله        دال از هیبت سلطان چه ترسی               

 از آن افتادة دلریش میترس         بر کف     تی   مترس از پهلوان            

 ( 36دیوان، . )..ونت بیش میترسرز دزد اند          بترس از دزد رهزن در سفر لیک           

 ساز  سرمایه کار خویش می         ساز    ده چیز شعار خویش می              

 (دیوان، و)صمت و زهد و عبادت و فکر          خوابی و جوع و عزلت و فکر   بی           

 من الغم و المبتلی مخرجا        له       یجعل  اهلل  یتق و من                

 و یحصل له بالرخا الرجا          و یرزقه من حیث ال یحتسب                

 ( 926دیوان، )هو حسبه منجحا منهجا           ربه      علی  یتوکل   من و                 

 سطح ادبی -0-4-9

که شده  مثنوی، سروده و رباعی( همسبعو مخمس و مرکب)های مختلفی چون، غزل، قصاید  رودیان، در قالباشعار شیخ محمدرضا د

 :باشد می ادبیات و علوم مربوطۀ استعداد، مهارت و علم ایشان در زمینبیانگر 

 رباعی 

 پرّان سر کویت ملک و مرغ و مگس           زیبد و بس    می  تو  به  ییخدا  آنکه ای 

 (4دیوان، )محتاج مکن مرا به کس یا ناکس              روزی توست   کس و کس ریزه خورهر نا

 چه کنم               با محنت دنیا و غم دین چه کنم  مسکین  بینوای  من   رب  یا 

 (4دیوان، ) جا ستم دشمن پرکین چه کنمکشم               یک     دوست  آن  فرقت    الم یکسو 

 همباده خوش است لیک با بادبهارک با صحبت یار              خوش است لیعشرت چه 

 (99دیوان، )یکنوش تهی ز نیش و یک گل بیخار نبود                    ممکن   حیف    هزار    که  اما  

 غزل 

 کشم می مرگم آید یا مرادم انتظاری       کشم     از بال بر دوش جان هر لحظه باری می

 کشم می باز دیگر انتظار روزگاری       رنج از روزگار       گشت با صد درد و  روزگارم

 کشم رو به صحرا باز بوی نو بهاری می     برف زد         بر گلستان  و  مرا خزان  بهار شد 

 (21ان، دیو... )کشم می خدمت و منت ز هر اهل و دیاری   کجا          باشد  من   یار  من، دیار ندانم   چون

 قصیده 

 آید شمیم جان به مشام هزار می      آید      می    بهار  بوی  که  مژده   رسید      

 آید بشیر باد صبا مشکبار می      مگر عزیز چمن بر سریر شد که چنین           

 آید پی نوال شما اشکبار می        به کودکان چمن گو که دایۀ پر شیر            

 آید  و گرنه زلف و رخ آخر چکار می       کنید      رقص بگو که  دختران  به             

 آید به عیش کوشد و عشرت که یار می         جهان     است  از سرگرفته  زندگی که  چرا

 :داند زند و بهار واقعی را در ظهور یار می گریز می( عج)در اینجا شاعر، به مدح مهدی قائم 

 آید که خادمیش ملک را فخار می   چرخ خدم          خدیو   و  اعلم  و اعظم   امام



المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله  

نشگاه محقق اردبیلیدا  

4931شهریورماه  6 -1  
 

 

118 
 

 آید گزیده حجت پروردگار می       جهان       خلق  خدیو  والیت  مصر عزیز 

 (31دیوان، )آید  سوار دلدل و با ذوالفقار می    خدا             چو    خدا  شیر    زاده  یگانه 

 (.14دیوان، )مربعه ة و قصید( 445دیوان، )مخمسه ة ، قصید(10و  65وان، دی)مسبعه ة همچنین است قصید 

 مثنوی 

 ز دریای پاک آفریدی مرا        مرا      آفریدی خاک  ز  خدایا             

 لباس و اثاث و متاع و قوام          طعام     و آنگاه آب  بدادی پس            

 نکردی مگر تا که جودی کنی   کنی         نکردی تو این را که سودی          

 (6دیوان، ... )ز خاک هالکش برآورده گرد  کنون دیو جهلش شده هم نبرد                    

 استقبال 

شناسان یا نخستین کساانی هساتند کاه بادون اینکاه خاود بدانناد باه مطالعاات           بازگشت در حقیقت نخستین سبکة شاعران دور

شود، زیرا شااعران   شناسی بدون اینکه نامی داشته باشد در همین دوره به صورت وسیع آغاز می سبک. زیدندشناسی اشتغال ور سبک

شمیساا،  )جوانب زبانی و فکری و ادبی آثار قدما دقیق شوند و آنها را به نیکای بیاموزناد   ۀ برای تقلیدهای درست مجبور بودند به هم

4951 :913 .) 

ۀ استقبال آن است که گفت: همائی استقبال را چنین تعریف کرده استالدین  استاد جالل. گذشتگانستاستقبال پیروی تقلید و از اثر 

 (. 119: 4969)یکی از اساتید سخن را سرمشق قرار بدهند و به همان وزن و قافیه شعر بسازند 

 : تعریف استقبال در کتاب روش گفتار چنین آمده است

 (.4916زاهدی، )اعر غزل یا قصیده دیگری را پیروی کنداستقبال آن است که در وزن و قافیه ش

اناد آساانتر باه سابک      هایی کاه شُاعرا از یکادیگر داشاته     از استقبال. کند استقبال و شناخت آن، کمک شایانی به سبک شناسی می

عرانی باوده و یاا چاه    روی چاه شاا   دریافت که شاعر چه طرزی را بیشتر پساندیده و دنبالاه   توان برد؛ چراکه می توان پی شعرشان می

 . هایی را مطمح نظر خود قرار داده است روش

 : لوازم اصلی و فرعی استقبال

 لوازم اصلی : الف

 قالب یکسان  -4

 ردیف یکسان -1قافیه یکسان   -9بحر و وزن یکسان   -2

 لوازم فرعی : ب

 (.423: 4963اکبری، )و اعناتجنیس رعایت بعضی صنایع بدیعی مثل ت -1مضمون واحد  -9مطلب واحد  -2موضوع واحد  -4

 :«آرزوست»استقبال از غزل موالنا با ردیف 

 بگشای لب که قند فراوانم آرزوست             بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

 کان چهره مشعشع تابانم آرزوست             ابر  ز  آ دمی  ای آفتاب حسن برون

 باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست              باز  طبل  آواز تو   بشنیدم از هوای

 (114غزلیات شمس تبریزی، غ )آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست              برو  مرا  مرنجان بیش   ناز گفتی ز 
 نی عشرت و تعیش و دلخواهم آرزوست            آرزوست     نی مال و نی مطاع و نی جاهم

 زندان و بند یا که ته چاهم آرزوست            کسان  نا دست  و از  حسنم من شاه مصر 

 یک شمه با نسیم سحرگاهم آرزوست      او     کوی  ز  صبایم صباح سار  تا  شب 

 (34دیوان، )در زیر خاک دیدن بدخواهم آرزوست       دیدن به تخت سلطنت خاک دوست را    



المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله  

نشگاه محقق اردبیلیدا  

4931شهریورماه  6 -1  
 

 

119 
 

شااعر خاود ملازم    ( 294دیوان حافظ، غ )«....تو دارم  گفتا غمت سرآید گفتم غم»با مطلع در غزل زیر همچون غزل معروف خواجه 

 :استفاده کرده و به شکل دیالوگ به کار برد« گفتا»و « گفتم»ة کند که از دو واژ می

 زین جایگاه جای به جای دگر کنی       کنی    سفر باشد  چه  که  غم  شاه  گفتم به 

 باید از این مقدمه ترک نظر کنی        فالن   ای    است  محال این خیال   که گفتا 

 گر جان تازه بخشی و یا جان بدو کنی        رسد از شاه نعمت است    می گفتم که هر چه

 (11دیوان، . )..باید ز گرد موکب سلطان حذر کنی        را    الملوک  ان    مگر    ای نخوانده    گفتا 

ای که در بیشتر اشعار خود به استقبال غزلیاات   به گونه ؛ه اشعار خواجه شیرازی نظر داشته استخود بسیار ب های درودیان در سروده

باه   شاعر به آثاار و دیاوان قادما   ة ویژ عنایتة این امر نشان دهند. باشد این ویژگی در اشعار ایشان به خوبی مشهود می. خواجه رفته

 :ویژه حافظ است

 ببین تفاوت ره از کجاست تا بکجا        کجا   خراب  من  و   کجا کار   صالح 

 سر حسین کجا منزل شراب کجا  چه نسبت است به دوزخ چراغ جنت را      

 حساب کجا تن حسین کجا زخم بی     عجبم      در  زمانه  ز سختی دل سنگ 

 کجا برهنه فتادن در آفتاب کجا      اش از گیسوان زهرا بود    سایه  تنی که 
 (231دیوان، . )..که مادرش به کجا بود و جدّ و باب کجا         من  ندانم معین  من هل   الهن  کرد  چه 

 تضمین 

هماایی،  )آن است که در ضمن اشعار خود، یک مصرع یا یک بیت و دو بیت را بر سابیل تمثال و عاریات از شاعرای دیگار بیاورناد       

4969 :246.) 

 :تضمین غزل حافظ با مطلع

 «آگاه نیست     درحق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست  از حال ما ظاهرپرست  زاهد » 

 :مخمس مرکبة در قصید

 اهل صورت را به کوی اهل معنی راه نیست         بزم ما را شمع سوزان جز دل پر آه نیست

 زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست»خیمه و خرگاه نیست          جز آسمانش   شاه ما

 «درحق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست                             

 ذیرد طبیعت مطلب  ما غیر اوستسندد طبیعت غیر اوست     و آنکه بپْپْبی بصیرت هر چه ن

 در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست»سیر اوست         ابتدای  صورت  اهل معنی ترک

 «مستقیم ای دل کسی گمراه نیستدر صراط                           

 بازی ما را هر آنکو تاخت اسبی مات ماند        و آن پیاده پا برهنه بخت بر تختش نشاند 

 تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند»   و آنکه فرزین بود آن فرزانه فیروزش نخواند 

 (45دیوان، . )..«عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست                          

 .در شعر جای گرفته است« تضمین»و به این ترتیب تمام این غزل حافظ به صورت 

  (بازآفرینی در مضمون)تأثیر مضمونی 

 بر او تابیده بود این کهنه خورشید         جمشید   قبر    کنار از   گذشم 

 اکدلم غمناک گشت و دیده نمن        خاک    زاری از آن شنیدم ناله و 

 شما را باد از احوال من پند           گفت ای جوانان هوسمند  که می

 مراد و مطلب از دنیا چه باشد        باشد     چه علیا  همت  را  شما 

 دو دستانم که کشورها  گشادند ببین چون بند از بند اوفتادند
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 (33دیوان،)چنان شد با عدم همدم وجودم که گویی در جهان هرگز نبودم 

 آهیو شنیدم ناله و افغان             صباحی     کردم   گذر   قبرستان  به 

 (25های باباطاهر، صفحه  دوبیتی)ارزد به کاهی  که این دنیا نمی       گفت    می    خاک   با    ای کله  شنیدم 

 به خاکدان کیم آورده است با نیرنگ         بودم   من آن بهشتی جان و فرشته خو 

 (24دیوان، )دری  از آن پَر پُر نیروی همای اورنگ          چرا    و   خویش آشیان  از  فتاده  ا کج

 (946حافظ، دیوان، غ ) آدم آورد در این دیر خراب آبادم    من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

 معما 

ر واقع معما شعر کوتاهی است که شاعر در آن اسام  د. در اصطالح ادبیات صنعتی است که در آن نام کسی یا چیزی را پوشیده کنند

شعر باه کماک شاگردهای مختلاف از      ةتواند آن نام را بیابد؛ گویندکند و خواننده پس از تأمل بسیار می می کسی یا چیزی را پنهان

 . کندقبیل تصحیف و قلب، خواننده را به کشف اسم هدایت می

 :معما به نام جعفر

 بود بر اسب دم بریده سوار             جعل دم بریده را دیدم  

 (96دیوان، )گردد  از کلمه جعل، الم کم شود و از فرس که به معنی اسب است سین کم شود، جعفر حاصل می

 :معما به نام رضا

 زمین سرگذارد به پا در زمان          چو نام بلندش رود بر زبان  

 (96دیوان، )شود  گذارد رضا میزمین که به عربی ارض است چون سر را به جای پا 

 صنایع معنوی 

تشابیه، سامبل، کنایاه و مساائل      :اند مانند مسائل علم بیان از قبیال  به کار رفته( مجازی)توجه به بسامد لغاتی که در معنای ثانویّه 

. گیرند سی متون قرار میشنا بدیع معنوی از قبیل ایهام و تناسب انحرافات هنری و خالقیت ادبی در زبان در سطح ادبی تحلیل سبک

یاال انگیازی عااطفی    خهناری شادن،   . شود حاصل نقش و کارکرد زبان است کیفیاتی که در متن ادبی به زبان و عناصر آن داده می

 . این کیفیات هستندة شدن و برجستگی از زمر

حسان و زیباائی ابیاات و الفااظ عائاد      ای بیشاتر از   دهد و بدین ترتیاب بهاره   ی تازه مییه کمک این صنایع به کالم خود جالشاعر ب

 :شود خواننده می

 تشبیه و استعاره 

 بخت بر رو خفته من سر برآرد گر ز خواب    آب       ز   گر  ساحل  به  افتد  دل  امید  کشتی

 ( 61دیوان، )گیرد از سر زندگی این مرده عظم و تراب         سلطان جان بر ملک این  جسم خراب رخ کند

 کشتی امید، سلطان جان، ملک جسم: یهیتشبۀ اضاف

 کنایه از به منزل و مقصود رسیدن: کشتی به ساحل رسیدن

 کنایه از به مقصود رسیدن: بیدار شدن بخت

 (36دیوان، )گرگ اجل باز ربائی و بری ای  هسیر        از چ   مادر  این  آخر این بره نگشتست از... 

 اجل گرگِ: مکنیهة استعار

 استعاره از دنیا: از انسان                        مادر استعاره: بره

 (493دیوان، )تا جان کنم به پای تو قربان بزیستم         لیک       بود   قتال   تو   فراق   غم   زهر 

 غمزهرِ: تشبیهیۀ اضاف

 کنایه 

 (231ن، دیوا)وز جدائی یا اخا مَسْرا سخن مزن                جان بر  آتشم  جانا  گفت 
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 تحریک کردن، عصبانی کردن: آتش بر جان زدن

 . است درد و رنج دادندر اینجا منظور 

 (233دیوان، )فدایان جمله در خجلت شدند  جان          شدند     حیرت در گل  پا  عاشقان 

 درمانده شدن: پا در گل ماندن

 کنایه از موصوف 

 (246دیوان، ). ..گشت وارد بر زمین کربال            بال        اقلیم    سلطان   چون   آه

 . است( ع)مقصود از سلطان اقلیم بال، امام حسین 

  گیرینتیجه

نویسی از خود به  نظم، نحو، شرح و حاشیهۀ پردازان قرن سیزدهم است که آثاری در عرص سرایان و مرثیه محمدرضا درودیان از سخن

 . ررسی اشعار این شاعر توانا در سه سطح زبانی، فکری و ادبی پرداخته شددر این مقاله به احیا و ب. جای گذاشته است

در قسامت واژه،  . شاود  در بخش زبانی و در قسمت آوائی بین مضمونِ اشعار با وزن و نیز ردیف و قافیه، همخوانی الزم مشااهده مای  

مهجور در دیوان بسامد باالئی دارد؛ نیز شاعر باا باه   شاعر توجهی خاص به کاربرد واژگان و افعال کهن دارد؛ استفاده از لغات عربی و 

در . کناد  را در مخاطاب تاازه   ( ع)کند تا حزن و انادوه از مصاائب اهال بیات      ها در مراثی، سعی می کارگرفتن ندا، اصوات و تکرار آن

  . دکوشد تا با جابجائی در ارکان جمله، منظور و مقصود خود را برجسته و آشکار کن قسمت نحو، شاعر می

کناد؛ نیاز باا سارودن      می حماسی را نیز وارد شعرشۀ ، شاعر همگام با سرودن اشعار مذهبی و مراثی و مدائح، اندیش در سطح فکری

اشعار اجتماعی و انتقادی بر آن است تا در کنار مراثی و ذکر مصائب، شعر خود را مردمی کند و درد و رنج جامعه را در اشاعار خاود   

 .متجلی سازد

آن اسات  ة دهند رود که این امر نشان ادبی، شاعر در بسیاری از اشعار به استقبال از شعر شاعران کالسیک به ویژه حافظ می در سطح

در بخش بیان، شاعر با به کارگرفتن صنایعی چون تشبیه و اساتعاره، تصااویر را بارای     .که شاعر به آثار گذشتگان توجهی خاص دارد

 . کرده استتر  تر و محسوس خواننده ملموس

 منابع

 قرآن مجید، انتشارت حافظ مبین، چاپ دهم

 تهران: ، نگرشی به مرثیه سرایی در ایران، انتشارات اطالعات(4964)افسری کرمانی، عبدالرضا 

 ، مجله دانشکده ادبیات و علوم414-423، استقبال در شعر فارسی و اهمیت شعر بابافغانی از نظر استقبال (4963)اکبری، منوچهر 

 4963انسانی دانشگاه تهران، زمستان 

، سال چهارم، شماره (بهار ادب)، نظریه سبک در ایران، فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر (4931)ایران زاده، نعمت اهلل 

 46دوم، شماره پیاپی 

 قم: های باباطاهر، چاپ سوم، انتشارات مؤسسه طوبی ، دوبیتی(4956)باباطاهر 

 4316مصر ، نسانیۀ والوجویۀ فی الفکر العربیبدوی،عبدالرحمن،اال

دار، چاپ  دیوان، تصحیح علّامه محمد قزوینی و قاسم غنی، به کوشش عبدالکریم جربزه(. 4964)محمّد الدین  حافظ شیرازی، شمس

 اساطیر : هفتم، تهران

، چاپ دوم، پائیز 9موزش زبان فارسی، ش، رویکردی نو به فعل از دیدگاه زبانشناسی زبان، مجله رشد آ(4953)خواجوی، علیرضا 

4952 

 تبریز: ، دستور زبان فارسی، چاپ یازدهم، انتشارات ستوده(4956)، عبدالرسول خیامپور

 دارالتفسیر:قم. چاپ چهارم. محمد درودی: تصحیح و مقدمه. دیوان(. 4931) درودیان تفرشی نقوسانی، محمّدرضا

 چاپ دوم از دوره جدید، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. الغت نامه دهخد(. 4966) اکبری عل، دهخدا
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 چاپخانه دانشگاه مشهد،، روش گفتار(4916) زاهدی،الدین زین

 تهران: ، سیری کوتاه در جغرافیای تاریخی آشتیان و تفرش، امیرکبیر(1361)سیفی فمی تفرشی، مرتضی 

 تهران: انتشارات آگاه ، موسیقی شعر، چاپ هشتم،(4956)شفیعی کدکنی، محمدرضا 

 تهران: ، صورخیال در شعر فارسی، چاپ شانزدهم، انتشارات آگاه(4932)------------------------

 تهران: ، سبک شناسی شعر، نشر میترا(4951)شمیسا، سیروس 

 تهران: ، عروض و قافیه، چاپ دوم، انتشارات پیام نور(4961) ---------------

 (بهمن و اسفند)، پرداختن به قافیه باختن، نشر دانش، سال دوم، شماره دوم (4961)حق شناس  علی محمد،

 تهران: ها، انتشارات سخن ها، رویکردها و روش ، سبک شناسی نظریه(4934)فتوحی، محمود 

 اراک: ، انتشارات دانشگاه اراک(شرح حال رجال استان مرکزی)، از طبرسی تا حسابی (4954)محسن، ذوالفقاری 

 مشهد: ، ردیف و موسیقی شعر، چاپ اول، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد(4952)احمد ، محسنی

 تهران: ، دیوان، غزلیات شمس تبریزی، انتشارات ارمغان طوبی(4953)محمدبن محمد الدین  مولوی، جالل

 تهران: دانشگاهی ، وزن و قافیه در شعر فارسی، چاپ چهارم، نشر(4961)وحیدیان کامیار، تقی 

 .تهران: نشر هما،فنون بالغت و صناعات ادبی، چاپ دهم، (4969)الدین  مایی، جالله
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پور های پایداری قیصر امینخوانشی فرمالیستی از سروده  

 مریم بخشی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 چکیده

های نبرد و نیز درون مرزهای که در طی این هشت سال در جبههگدازی واقعۀ عظیم جنگ و هشت سال دفاع مقدس و حوادث جان

مان گذشت، چنان تأثیری بر ژرفنای روح و روان عاشقان انقالب نهاد که هر یک به نوبۀ خود درصدد ادای دین سرزمین اسالمی

را خالی نکرده و همگام با  گرای انقالب نیز از همان روزهای آغازین جنگ، عرصهدر این میان شعرای متعهد و آرمان. برآمدند

پور به سبب های قیصر امیندر این میان سروده. ها آفریدند و شورها برانگیختندرزمندگان با سالح سحرانگیز قلم، حماسه

پایداری های سروده. اندای یافتهزدایانه از وقایع، جلوه و جایگاه ویژهبرخورداری از خالقیت در پرداخت مضامین بدیع و روایت آشنایی

های پس از اند و چه آن دسته که مربوط به سالقیصر، چه آن دسته که در ایام دفاع مقدس و با محوریت جنگ و جبهه سروده شده

های واژگانی، ها و فراهنجاریگیرند، مشحون است از اقسام هنجارگریزیتری را در برمیجنگ هستند و طیف مضامین گسترده

در این . بخشدطیفانش برتری میهای دیگر همای که آنها را از پایداری سرودهگرایانهیدات و تدابیر شکلمعنایی، نحوی و دیگر تمه

سازی زدایی شکلوسفکی و برجستهگرایانه و بر اساس نظریۀ آشناییهای او را با رویکردی شکلایم تا سرودهجستار برآن بوده

 .موکاروفسکی مورد بازخوانی قرار دهیم

 .سازیادبیات پایداری، اشعار قیصر امین پور، فرمالیسم، شکلوفسکی، آشنایی زدایی، برجسته: هاژهکلیدوا

 :مقدمه -4

 سازیزدایی و برجستهآشنایی -4-4

مطرح ( Russian formalism)از مباحثی است که نخستین بار در مکتب فرمالیسم روسی ( defamiliarization)زداییآشنایی

های ها و تحلیلتبار بودند که در پژوهشگران ادبی روسیپردازان و پژوهشگرایان گروهی از نظریهلها یا شکفرمالیست. گردید

را به یکسو . ..وای  هشناختی، روانشناختی، زندگی نامهای تاریخی، جامعهخود، تمامی رویکردهای فرامتنی از جمله رهیافتۀ نقادان

در حقیقت . صورت پذیرد« بر اساس قواعد و هنجارهای درون متنی و ادبی»اید صرفاً بنهاده و اعالم کردند که تحلیل آثار ادبی می

های سیاسی و گیریها بنا داشتند، نوعی علم ادبی مستقل را بنیان نهند که از وابستگی به دیگر علوم انسانی و جهتفرمالیست

ها در راستای تحقق این مقصود، فرمالیست(. 2: 4934قاسمی پور، .ک.ر)اجتماعی رها باشد و وجوه ممیز ادبیات را مشخص کند

ی صوری و زبانی است ها هها و مشخصآن دسته از ویژگی»از منظر آنان، « ادبیت». را مطرح کردند( literariness)«ادبیت»ۀ مقول

موضوع »:نویسدن نهضت مییاکوبسن یکی از پیشاهنگان ای(. 1:همان)«سازد می که آثار ادبی را از دیگر انواع سخن، متمایز و متفاوت

 , Lemon & Reis)«کند می چه اثری خاص را به اثری هنری مبدلیعنی آن. علم ادبیات، آثار ادبی نیست، بلکه ادبیت است

« زداییآشنایی»ۀ شود مقولچیست و چگونه در آثار ادبی محقق می« ادبیت»ها در پاسخ به این پرسش که مالیستفر 107:1965)

« صناعتۀ هنر به مثاب»ارزشمند وی تحت عنوان ۀ نخستین بار توسط شکلوفسکی در مقال« زداییآشنایی»مفهوم . را مطرح کردند

هنر اندیشیدن در قالب تصاویر است؛ بدون تصاویر » کهها مبنی بر اینقاله ضمن نفی و رد آراء سمبولیستاو در این م. مطرح گردید

ادبیت را حاصل اثر . (Shklovsky,1965: 61, in Lemon and Reis)« ردویژه هیچ نوع شعری وجود ندابه هیچ هنری

آرایی و از چون اغراق، تکرار، واجای از عوامل از قبیل کاربرد خاص زبان، الگوهای آوایی، وزن، کاربست صناعات ادبی هممجموعه

 .داندجمله تصاویر می

آشنا نمایاندن جهان آرمان هنر و ادبیات بر غریب و ناشد، شته میچه تا آن زمان پنداشکلوفسکی، بر خالف آنۀ بر اساس نظری

و هنر به . بلعدعادت، اشیا، لباس، اثاث خانه، همسر انسان و حتی هراس از مرگ را می»: نویسد می شکلوفسکی. موجود استوار است

ها در حقیقت به باور فرمالیست (Shklovsky, Ibid: 12  )« .این دلیل وجود دارد تا انسان به یاری آن زندگی را دوباره درک کند

های ما از زدگی است، به عبارتی درک و دریافتو عادت( automatization)  فرآیند ادراک انسان در معرض خودکارشدگی
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به کاربستن  شود و ادبیات با می آورروزمره، اتوماتیک، عادی و ماللۀ مان از فرط تکرر و مواجههای جهان پیرامونواقعیات و پدیده

-لذا می. گرددشناختی و صناعات ادبی، ما را به دریافتی مهیج، جاندار و نوین از زندگی رهنمون میانواع و اقسام تمهیدات زیبایی

مهم ۀ مسئل. ستها هموجودیت و هستی اشیاء و پدیدة بنیادی هنر و ادبیات کشف دوبارۀ توان گفت در بوطیقای فرمالیستی، وظیف

های متأخرتر مورد انتقاد قرار گرفت، این بود که های اولیه و در رأس آنان شکلوفسکی که از سوی فرمالیستالیستدر خصوص فرم

-زدایانه غفلت میکردند و از روند خودکارشدگی شگردهای آشناییآنان، متن را محدود به تمهیدات و صناعات صوری و ایستا می

 (foregrounding)سازیبرجسته. زدایی پیشنهاد کردرا در برابر آشنایی« برجسته سازی»از این رو موکاروفسکی، فرآیند . ورزیدند

ای غیرمعمول و نامتعارف به کار زدایی است، فرآیندی است که در طی آن عناصر زبانی به گونهکه در واقع صورت پویای آشنایی

زدایانه ممکن است در اثر تکرار و به بان، تمهیدات آشناییبرجسته سازی زۀ بر مبنای نظری( 52: 4966علوی مقدم، .)شوند می گرفته

ای نیاز دارند تا با شناختی خود را از دست بدهند بنابراین نویسندگان، همواره به تمهیدات و شگردهای تازهمرور زمان ارزش زیبایی

ها و این شگردها انواع هنجار افزایی. گیزندآن زبان را از حالت کلیشه و خودکارشدگی دور نگه دارند و شگفتی مخاطبین خود را بران

 .گیرندها سخن خواهیم گفت، در بر میرا که در ادامه از آن. ..هنجارگریزی واژگانی، نحوی، معنایی و

صفوی، .)هنجار افزایی. 2هنجارگریزی. 4: پذیرد می سازی از دو طریق در کالم صورتبندی جفری لیچ، برجستهبر اساس تقسیم

توان هر نوع عدول و سرپیچی از قواعد اما بدیهی است که نمی. هنجارگریزی، انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار است (23: 4951

ای  هاز منظر لیچ، سرپیچی از هنجارها تنها تا انداز. زدایی و دارای ماهیت و خصلتی ادبی قلمداد کردآشناییۀ و هنجارها را از مقول

تنها آن دسته از « موسیقی شعر»دکتر شفیعی کدکنی نیز در ( 91: همان.)جاد ارتباط مختل نگرددتواند صورت گیرد که ای می

ها لحاظ دانند که حائز دو شرط بنیادی باشند؛ اول این که اصل رسانگی یا ایصال در آن می ها را دارای ماهیت ادبیهنجارشکنی

؛ برخی از (43: 4965شفیعی کدکنی،).زیبایی شناختی داشته باشدۀ شده باشد یعنی برای خواننده قابل درک باشد و در ثانی وجه

هنجارگریزی واژگانی، هنجارگریزی نحوی، هنجارگریزی آوایی، هنجارگریزی معنایی، هنجارگریزی : انواع هنجارگریزی عبارتند از

گیرد، بلکه قواعدی افزون بر قواعد میاما در هنجار افزایی، انحرافی از قواعد زبان هنجار صورت ن. نوشتاری و هنجارگریزی گویشی

 . شودزبان هنجار بر آن اعمال می

 ادبیات پایداری و قیصر امین پور  -4-2

از طرف مردم و »گردد که ای از آثار ادبی متعهد و ملتزم، اعم از شعر و نثر اطالق میادبیات پایداری یا ادبیات مقاومت به گونه

آید و هدفش جلوگیری از انحراف در کند به وجود میها را تهدید میات مادی و معنوی آنچه حیپیشروان فکری جامعه در برابر آن

بازتاب دردهای »یا به تعبیری دیگر ادبیات پایداری ( 4/26ج: 4954بصیری، )« .ادبیات، شکوفایی و تکامل تدریجی آن است

( 953: 4956کافی، )«.زنندها را فریاد میعه آنمشترک میان تمام جوامع بشری است که شاعران، به عنوان وجدان بیدار جام

های سیاسی، فرهنگی، حوزهۀ های داخلی و یا تجاوزهای بیرونی در هماین قبیل آثار قاعدتاً مبارزه با بیدادگریۀ مایبنابراین جان

ب پایداری در هر دو صورت اد(. 13، 4959سنگری، )های ضد آزادی استاقتصادی، اجتماعی و به طور کلی استقامت در برابر جریان

-اند شعرای آزاده و آرمانای همواره بودهدر هر دوره. ای قابل مالحظه داردمذکور در ادوار گوناگون تاریخ ادبیات فارسی پیشینه

دی های حکام وقت و شرایط نامساعداجتماعی، سیاسی، اقتصااند و در مقابل بیدادگریشان داشتههایخواهی که دل در گرو آرمان

شان گردیده ظهور انتقادات و اعتراضات گاه مالیم و ضمنی و گاه صریح و خصمانهۀ عصر خود، تاب سکوت نیاورده و اشعارشان عرص

 . است

پایداری . 2پایداری در برابر دشمن خارجی، . 4: کلی در شعر فارسی، دعوت به پایداری به سه حوزه قابل تقسیم استاما در نگاهی 

-طلبی، آزادیستیزی، عدالتهایی همچون ظلممایهو بن( 949: 4951صهبا، )پایداری در برابر نفس . 9داخلی و در برابر دشمن 

تفاوتی برخی از اقشار، خواهی، عشق به میهن، دعوت به همبستگی ملی، اعتراض علیه فقر و فساد، دردمندی و تألم شاعر از بی

انقالبی، ذکر جنایات جنگی دشمن و مواردی از های  رای شهدا، ستایش شخصیتترغیب به مبارزه، تقدیس شهادت، مرثیه سرایی ب

 .روند می این دست، مضامین معمول و متداول در این شاخه از ادبیات به شمار
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یافته گیری کرد؛ اما به نحوی سازمانتوان پیادوار شعر پارسی میۀ تر گفته شد رد پای ادبیات پایداری را در همکه پیشچنان

شود و شعرا گری اجتماعی تبدیل میای برای بیدارسازی و روشنخستین بار در عصر انقالب مشروطیت است که شعر به وسیلهن

نمایند و از این راه مردم لیاقت داخلی آنان میشعر خود را مصروف ترویج پایداری در برابر مستبدان و نفرت از بیگانگان و عوامل بی»

های ادبیات پس از عصر مشروطیت، که پایه(. 32: 4931تسلیم و طالبیان، )«خوانند می ها فرادر برابر آن را به مقاومت و ایستادگی

و جنگی که پس از آن به مدت  4936طور جدی و مستحکم در آن عصر استوار شد، وقوع انقالب اسالمی ایران در سال پایداری به

ظهور ۀ م ساخت تا بخش عظیمی از میراث ادبیات پایداری کشور به منصهشت سال به مردم این سرزمین تحمیل شد، مجالی فراه

مان ی نبرد و در مرزهای سرزمین اسالمیها های که در مدت این هشت سال در جبهعظیم جنگ و وقایع تکان دهندهۀ حادث. برسد

در این میان . دد ادای دین برآمدندخود درصۀ گذشت، چنان تأثیری بر ژرفنای روح و روان عاشقان انقالب نهاد که هر یک به نوب

گام با رزمندگان با سالح سحرانگیز گرای انقالب نیز از همان روزهای آغازین جنگ، عرصه را خالی نکرده و همشعرای متعهد و آرمان

در . نام گرفت« قدسادبیات دفاع م»ها نوع خاصی از ادبیات پایداری را بنا نهاد که های آنها آفریدند و حاصل دلنوشتهقلم، حماسه

استفاده از فرهنگ تشیع و نمادهای دینی مانند عاشورا، کربال، شهید، امام »توان گفت می رابطه با محور مضمونی این ادبیات،

از مضامین استفاده شده ... قهرمانی، لحن تند و کوبنده، تصویرپردازی از مقاومت شهرها، تکریم مدافعان وۀ ، تقویت روحی(ع)حسین

پور به سبب برخورداری از خالقیت در های قیصر امیندر  این میان سروده( 21: 496حسینی،)«.یات دفاع مقدس هستنددر ادب

بینی عمیق الهی و عرفانی لطیف، جلوه و سادگی و صمیمیت کالم، جهان، زدایانه از وقایع،پرداخت مضامین بدیع و روایت آشنایی

که « زیبایی»و « جنگ»قیصر میان »: گوید می داند و می «ملک الشعرای جنگ»ی، قیصر رامرتضی کاخ. اندای یافتهجایگاه ویژه

گوید که هنوز با این زبان بلند و عریان سخن می« زیبایی»کسی که از . رسند، پیوندی استوار ساخته استمتنافر و متضاد به نظر می

در واقع، ( 36: 4956محقق، )«.اهل خرد او را بزرگ باید بدانندقیصر از کسانی است که ... رسد می جنگ به مشامشهای  بوی باروت

نظران پور پیوندی ناگسستنی یافته است و اکثریت صاحبشعر انقالب به خصوص شعر موسوم به دفاع مقدس با نام قیصر امین

داند که در کالبد ا مسیحی میعبدالجبار کاکایی قیصر ر. ترین شاعر دفاع مقدس دانسته اندادب در عصر حاضر او را برجستهۀ عرص

های پس از جنگ به تدریج از ای را باور بر این است که قیصر در سالگرچه عده( 23: 4956قاف، .)بی جان شعر انقالب روح دمید

اما ( 29: همان)«از شعر ایدئولوژیک به شعر عاشقانه و از شعر جنگ به شعر ضد جنگ رسید»باورهای پیشینش دست کشید و 

قیصر شاعری است که از ابتدای شاعری اش تا آخر »: توان در این سخنان سعیدی کیاسری جستپاسخ را به این افراد می بهترین

او در روزگار جنگ، راوی جنگ بود، با . تواند از تحول برکنار بماند نمی عمرش، هیچ وقت در حاشیه نبود و این چنین شاعری

ها نپرداخته بود؛ او در هر تر به آنرود که پیشول اعتقادی اش به سراغ مضامینی میخودش اما پس از جنگ با حفظ اصهای  روایت

(  424 -443: 4956محقق، )«.های مشترک مردم خود استدو موقعیت به سرنوشت مردم ملتزم است و راوی دردها و آرمان

تر شده های عرفانی و انزواجویانه پررنگایشمخلص کالم این که گرچه در مجموعه اشعار متأخر او به ویژه دستور زبان عشق، گر

نبریده است و التزام به روایتگری دردهای مردم را نصب « تعهد»ۀ مسئلهایش نیز یکسره از اجتماع و سرودهاست، اما در این دل

در این جستار در . ه استسراید، درد او همواره درد مردم زمانه بودمی« ها هدردوار»که خود او در چنان. العین خود قرار داده است

های گرایانه موردبازخوانی قرار دهیم و ضمن بازشناسی انواع جلوهصدد هستیم، اشعار مقاومتی قیصر امین پور را  با رویکردی شکل

انی و گرایانه را در القای معآشنایی زدایی و برجسته سازی در سطوح گوناگون زبان اشعار وی، فرآیند تأثیرگذاری این تمهیدات شکل

های امین پور در جملگی میدان تحقیقاتی این پژوهش، تمامی پایداری سروده. مضامین مورد نظر او مورد بررسی قرار دهیم

 .باشند می مجموعه اشعار وی

 پژوهشۀ پیشین -4-9

است که ذکر  تحریر درآمدهۀ پژوهشی به رشتۀ آثار متعددی در قالب کتاب، مقاله و رسال، پوردر خصوص شعر پایداری قیصر امین

پیوند حماسه و عرفان در اشعار قیصر تألیف دکتر مریم : اندها از این قرارگنجد؛ برخی از آن نمی این نوشتارة ها در گسترآنۀ نام هم

شناختی سبک هندی در شعر پایداری قیصر امین پور به نگارش دکتر حسین آقاحسینی و های جمالنظرچوب مسجدی؛ جلوه
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دکتر محمدرضا صرفی؛  نماد، نقاب و اسطوره در شعر ۀ مقدس، تعهد و تحول در شعر قیصر امین پور نوشت مجاهد غالم؛ دفاع

زدایی شناسی و صورتگرایی از طریق آشناییمقاومتی قیصر امین پور به قلم دکتر کبری روشنفکر و همکاران؛ و بررسی ارتباط زیبایی

اخیر، چشم انداز نگارندگان از ۀ گرچه در مقال. لیف حسن امامی و شهره ره انجامقیصر امین پور تأ« های ناگهانآیینه»در اشعار 

ای به رویکرد تا اندازه -که البته تنها در یکی از مجموعه اشعار قیصر امین پور انجام گرفته -زدایی ی آشناییها هحیث استخراج نمون

ی پایداری مندرج در جملگی مجموعه اشعار قیصر ها هکه سرود تحقیقاتی پژوهش حاضرة نماید، اما گسترپیش رو نزدیک میۀ مقال

ها سیر و سلوک مقاله را به سمت و شود و نیز نوع رویکرد و عملکرد ما در یافت، تحلیل و استنتاج از نمونهامین پور را شامل می

سوط، تحقیق و تألیفی صورت طور مستقل و مبوع پژوهش حاضر بهموضۀ توان گفت که در زمینکشاند؛ لذا میسویی دیگر می

 .نپذیرفته است

 بحث و تحلیل  -2

گیرند، بر ادبیات پایداری قرار میۀ پور را که در حیطهای قیصر امینآن داریم تا آن دسته از سرودهدر این بخش از نوشتار سعی بر

مورد بازخوانی و بررسی قرار گرایی روسی مطرح گردیده است، سازی که در مکتب شکلزدایی و برجستهاساس نظریات آشنایی

بستن اقسام سازی را به کارزدایی و برجستههای دستیابی به آشناییگرایان، راهکه در مقدمه شرح داده شد، شکلچنان. دهیم

ات و دانند؛ در این بخش از پژوهش، درصددیم انواع تمهیدمعیار میة زده و خودکارشدها در زبان عادتها و فراهنجاریهنجارگریزی

ها و سازی زبان به کار بسته، اعم از انواع هنجارگریزیزدایی و برجستهی را که شاعر در جهت تحقق اصل آشناییاتدابیر هنری

او در سطوح گوناگون زبان اشعارش و تأثیر این های  های واژگانی، معنایی، نحوی، آوایی، گویشی و ابداعات و خالقیتهنجارافزایی

 . معانی را بکاویمتمهیدات بر تلقین 

 هنجارگریزی واژگانی -2-4

-یا ترکیبی جدید به وجود می های زبان عادی و هنجار، واژهدر هنجارگریزی واژگانی، شاعر یا نویسنده با گریز از قواعد ساخت واژه

از هنجارگریزی، جایگاه این نوع (. 31: 4966علوی مقدم، .ک. ر)بندد  می ای را به شکلی نامعمول و فراهنجار به کارآورد، یا واژه

-ها بهره میهای واژهاو شاعری است که به تمامی از ظرفیت. ها دانستدرواقع قیصر را باید شاعر واژه. ای در شعر قیصر داردبرجسته

یش شعری ساز سراها یا تصاویر را متداعی سازد و زمینهای از تناسبای در ذهن خالق او حاضر شود تا زنجیرهکافی است واژه. گیرد

های زبانی که حاصل تأمل و تعمق شاعر در ها و تناسبات لفظی و بازیها و ایهاماشعار او مملو است از انواع جناس. تازه گردد

ذهن خالق شاعر با کلمات متجانس « زین خالی»به عنوان نمونه بنگرید در شعری با عنوان . هاستهای نهفته در واژهظرفیت

 : های جالب و دلنشینی کرده استسازیچه مضمون« یدنگرد»و « گُرد»، «گَرد»

 بر این زین خالی نه گَردی نه مردی

نه من پر کنم جای همچون تویی 

 بر این زین خالی یلی چون تو باید...را

 

 !دال زین غم ار خون نگردی نه مردی 

کجا پر شود  جای  گُردی به  گردی؟ 

 !چه دردی! من آن دل ندارم چه دردی

 (34: همان)                               

جناس هم « نشوی»در مصراع دوم به معنی « نگردی»و « گردی نیست»در مصراع اول در معنی « نه گردی»در بیت اول، میان 

نه »و « مردی وجود ندارد»در مصراع اول به معنی « نه مردی»ها میان وجود دارد و نظیر همین جناس جناس تامو هم  مرکب

، (شدن)و گردیدن( غبار)گردة حضور دو واژ. وجود دارد« مرد نیستی»در مصراع دوم که بیانی خطابی به دل است و به معنی« مردی

 .را در ذهن شاعر متداعی ساخته و جناس دیگری را این بار از نوع جناس ناقص حرکتی پدید آورده است« گرُد»ة در بیت دوم، واژ

چه در بدیع برخی از اقشار اجتماع، شاعر از آنۀ کارانهای محافظهتفاوتیای است از بیکوائیهنیز که در حقیقت ش« اشتقاق»در شعر 

جادوی »، به عبارتی «رستاخیز کلمات»سنگ کدکنی در کتاب گراننامیده شده و دکتر شفیعی« جناس شبه اشتقاق»سنتی 

و « جهان»ن سروده، تشابهات لفظی وآوایی واژگان تردید در ایبی. ای هنرمندانه برده استاند، بهرهش خوانده«مجاورت
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نقشی اساسی در هستی یافتن این شعر در جغرافیای خیال شاعر « کفتار»و « کفتر»و« یأس»و « سعی»/«عدم»و « آدم»/«جهنم»

 :شعر از این قرار است. داشته است

/ به کفتر/ کفتار را/ در حرف/ وقتی یک تفاوت ساده/ آید می ی یأسها هاز ریش/ و سعی/ از عدم/ و آدم/ جهنمۀ از ریش/ وقتی جهان

امین !)نان است/ از هر طرف بخوانی/ نان را/ دل بست/ مثل نان/ بی طرفیهای  و واژ/ ها هباید به بی تفاوتی واژ/ کند می تبدیل

 (231: 4953پور،

ارتباطی اعم از تناسب یا تضاد با یکدیگر  زدایانه، کلماتی را که فی الذات هیچبینیم، شاعر در فرآیندی آشنایی می کهچنان  

کالم کنار یکدیگر نشانده است تا مفهومی ة حروف مشترک یا آواهای همسانی که واجد آن هستند، در زنجیرۀ ندارند، تنها به واسط

بدین ترتیب . غ کندزدایی شده و بالطبع تأثیرگذارتر به خواننده ابالرا که در نظر داشته در قالب عباراتی بدیع، غریب و آشنایی

 . کشف این مناسبات نیز متلذذ خواهد شدۀ شعر افزون بر لذت دریافت ایدئولوژی پنهان در شعر، به واسطة خوانند

ساخت ترکیبات بدیع و ۀ های قیصر، نوآوری و ابتکار او در زمینشان در سرودهواژگان و تناسبات لفظیة گذشته از مبحث گسترد

 :سرایدمی« جغرافیای ویرانی»او در غزلی با عنوان . ها نیز شایان توجه استها و مفاهیم آنان واژهکشف مناسبات معنایی می

 دلم قلمرو  جغرافیای ویرانی  است

 دلم میان دو دریای سرخ مانده سیاه

 تو فیض یک  اقیانوس آب  آرامی

 

 

 

 

 ما همیشه  بارانی  است ۀ هوای ناحی

 پریشانی استۀ همیشه برزخ دل تنگ

 که دلم خواهشی بیابانی است! سخاوتی

 (423: همان)                       

شان وجود دارد، در تبیین های جغرافیا، ناحیه، هوا، بارانی، تنگه، دریای سرخ، اقیانوس آرام،آب و بیابان و تناسباتی که میاناز واژه

 . است« خواهش بیابانی»، و «دلۀ تنگ»، «جغرافیای ویرانی»یبات ای هنرمندانه جسته است که حاصل آن ترکالضمیر خود، بهرهفیما

 :سرایدکه در وصف شهادت است، می« راز پرواز»در بیتی از غزلی دیگر با عنوان 
 خونینای  هخلسای خوشا زخود رفتن مست 

 

 ، عارفانه رقصیدن سماعی سرخسرخوش از 

 ( 413: همان)                           

رنگ به درخشند که مابقی واژگان در کنار این دو کمچنان می« سماع سرخ»و«خونینۀ خلس»، دو ترکیب شگفت انگیزدر این بیت

شاعر مبنی بر ۀ در کنار یکدیگر، گزینش هنرمندان« س»و«خ»گذشته از تناسبات آوایی حاصل از قرارگرفتن دو حرف. آیندچشم می

چون خونین و سرخ را که نوعی آمیزش میان دو قلمرو گوناگون با واژگانی « اعسم»و « خلسه»چون یی همتلفیق مفاهیم عرفانی

 .انگیزی دانستتوان از عوامل این اعجاب می ای حسآمیزی کرده است،محسوب شده و به تعبیری ایجاد گونه

های ار، تأمل در نام ماهاین ب. ، باز هم شاهد هنرنمایی قیصر در سطح واژگانی کالم هستیم«تبصره»دیگری با عنوانة در سرود

گیری این سروده در جغرافیای ذهن ساز شکلاش زمینهو مفاهیم دوگانه« تیر»ة الخصوص، واژو علی( بهشتمرداد و اردی، تیر)سال

اقع در مصرع اول، تیر در معنای ماه اول تابستان و در مصرع سوم در معنای گلوله تفنگ به کار رفته است، اما و. شاعر گردیده است

-اردی. سازد می کند و نوعی ایهام تناسبرا نیز در ذهن تداعی می« تیر»شدن آن در مصراع سوم در کنار اردی بهشت، معنای ماه 

 . به کار گرفته شده است( استعاره از بهشت)بهشت نیز در مصراع سوم، نه در معنای حقیقی بلکه در معنای استعاری خود

 (36: همان!)این است/ باری عروج تند شهادت!/ توان ز تیر به اردیبهشت رفتاما گه می/ رسدمیمرداد / آری همیشه در پی هر تیر

پور مشحون است از چنین ترکیبات مبتکرانه و بکری که با قرار گرفتن در بافت محتوایی و زبانی مناسب و امین سراسر اشعار قیصر

، (21ص )، باور سیاه(23ص)، آبی دعا(21:همان)های خستگیکفش: د ازها عبارتنبرخی از آن. اندزودهمقتضی بر بالغت سخن اف

، خواهش (423)، ارتفاع خستگی(423)تاولة ، گیو(492ص)، صفات بغض(419)، متن مبهم مه(23ص)عریانیة چترهای ساد

اول ، ت(35ص)، تب لبیک(ص492)، منطق منسوخ مرگ(ص492)فریادة ، کور(492ص)، سماجت پوالدی سکوت(491ص)بیابانی

، (39ص)رازۀ حجم بست( ،61ص)، آشتین روشن تسلیم(61ص)، دست نازک اشراق(49ص)، خشکیدن جی  در گلو(35ص)زدن دل

 . ...و(491)، قفل بزرگ تیرگی(494ص)منحنی خنده
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ترفندهای توان از  می به کار بستن مصطلحات و تعابیر دیگر علوم، از جمله هندسه، جغرافیا، معانی، عرفان و دستور زبان را نیز

که « مساحت رنج»از زیباترین مصادیق این ترفند شاعرانه، غزلی است با عنوان. پور در سطح واژگانی زبان دانستامینۀ زدایانآشنایی

شهدا وصف ۀ گیری از اصطالحات هندسه، نهایت دردمندی و تألم خود را از جا ماندن از قافلدر آن قیصر سعی کرده است با بهره

 :کند

 د مرا ضربدر عذاب کنیدشعاع در

 محیط تنگ دلم را شکسته رسم کنید

 

 مگر مساحت رنج مرا حساب کنید 

 خطوط منحنی خنده را خراب کنید 

 (423: همان)                             

 :کنیم می های علوم را در شعر قیصر ذکرهایی از کاربرد اصطالحات دیگر شاخهدر ادامه نمونه

  اضیاتری»مصطلحات علم»: 

 مرگ مساوی است با بودن منهای عشق        عشق مساوی است با حاصل جمع وجود

 (425:همان)                                                                            

  معانی»مصلحات»: 

 اگر که متن سکوت مرا کتاب کنید  بالغت غم من انتشار خواهد یافت         

 (492: همان)                                                                            

  جغرافیا»مصطلحات»: 

 دلم قلمرو جغرافیای ویرانی است

 دلم میان دو دریای سرخ مانده سیاه

 آتش فشان خاموشمة مهار عقد

 

 

 

 

 ما همیشه  بارانی  است ۀ هوای ناحی

 ستپیشانی اۀ همیشه برزخ دل تنگ

 ی دلم دردهای پنهانی استها هگداز

 (491: همان)  

 

الی ابیات هیی از آیات قرآنی در البها ههایی از احادیث یا پارقیصر در سطح واژگانی، کاربرد بخشزدایی از دیگر شگردهای آشنایی

سوره غافر و  61به ترتیب از آیاتبه عنوان نمونه در دو بیت زیر . شوددیده می« تنفس صبح»ۀ است که به خصوص در اشعار مجموع

 .سوره اعراف، برای مقاصد شاعرانه بهره جسته است 462

 ای دل« استجب لکمادعونی» به شوق وعده

 دال ز عهد الستی به جان  خریده تو  گویی

 

 

 

 

 بخوان برای اجابت، بخوان دعای شهادت

 بالی  شهادت«  قالوا بلی»تو به ۀ قبیل

 (412: همان)                                

که در منقبت رهبر کبیر انقالب، امام خمینی، سروده شده است، با استفاده از مفاهیم « هاخوبیۀ خالص»در غزلی دیگر نیز با عنوان 

 :کندنبوت چنین تعبیر میۀ قرآنی، انتساب ایشان را به سالل

 تو امتداد کوثر جوشانی

 

 تو سوره اعطیناستۀ سرچشم 

 (66: همان)                      

 هنجارگریزی معنایی -2-2

سازی در کالم است که از رهگذر به کارگیری انواع زدایی و برجستههای متعدد آشناییهنجارگریزی معنایی یکی دیگر از شیوه

ها دانیم، همنشینی واژهکه میچنان. گرددحاصل می... ها وهای زیباشناختی از جمله اقسام تشبیهات، استعارات، مجازها، ایهامآرایه

-ها و هنجارهایی است و شاعر بر مبنای اهداف زیباییدر سطح معنایی بر اساس قواعد حاکم بر زبان عادی و هنجار، تابع محدودیت

ای این نوع از انواع شگرده. ورزدسازی در کالم مبادرت میزدایی و برجستهها به آشناییشناسانه، از طریق تخطی از این محدودیت

این نوشتار نشان خواهیم داد، ۀ که در ادامچنان. پور یافته استهای مقاومتی قیصر امینزدایی، بیشترین بسامد را در سرودهآشنایی
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ها در میان شعرای هم ها و سپس بازنمایی هنری آنذهن خالق و ذوق متعالی قیصر به راستی در کشف مناسبات میان پدیده

 :سراید می «گلوی شوق»او در غزلی با عنوان . کم نظیر است( ریشعرای ادبیات پایدا)طیفش

 شب عبور شما را شهاب الزم  نیست

 بافد می خیال دار تو را خصم از چه 

 پرسم می کجاست جای  تو از آفتاب 

 ز بس گریه که کردم غرور بغض شکست

 

 

 

 

 

 که با حضور  شما آفتاب الزم  نیست

 ..گلوی شوق که باشد طناب الزم نیست

 سؤال روشن ما را جواب الزم  نیست

 برای غسل  دل مرده آب الزم  نیست

 (54: همان)                            

در بیت اول، کمال مراتب معنوی رزمندگان و نورانیت حاصل از آن در عالم تخیل شاعر، آنان را در مقام مقایسه با خورشید قرار داده 

در بیت دوم اسب خیال شاعر در میدان بالغت اندکی . بیهی مضمر و تفضیلی نمودار گشته استاست، و این همسانی در قالب تش

و نیز در « خیال بافتن»در فعل مرکب« بافتن»ای که در جزء یا ایهامی دوگانه« استخدام»بیشتر تاخته است؛ در این بیت صنعت 

را یک بار در معنای « بافتن». یت چندین برابر افزوده استبه کار گرفته شده، بر ابعاد زیبایی شناختی ب« ازچه»عبارت پرسشی

. توان تفسیر کردمی« طناب»و بار دیگر در معنای حقیقی در ارتباط با « خیال بافتن»مجازی و به عنوان جزئی از عبارت فعلی

از چه »ط با طناب و در معنی و بار دوم در ارتبا« چرا»و به معنی« خیال بافی»نیز یک بار در در ارتباط با فعل« از چه»عبارت 

زدایی و التذاذ هنری در توان حاصل کرد، موجب وقوع آشناییای که از بیت میگردد؛ بدین صورت، تعابیر دوگانهتفسیر می«جنس

به لرزه انداختن »در بیت سوم و چهارم، شاعر برای ارتقای بعد عاطفی کالم و یا به تعبیر دکتر شفیعی کدکنی. شودمخاطب می

های پیرامون خود از جمله آفتاب، اجزای پیکر خود و گیرد؛ این بار به پدیدهشگردی دیگر در پیش می« ارهای عاطفی مخاطبت

ۀ کوشد به نحوی همها میبخشد و  با بازتاب احساسات درونی خود بدان می تشخص« غرور»چون یی همحتی مفاهیم انتزاعی

ها پرسد و از بس که در فراق آنب از غم فراق شهدا، نشان جایگاه آنان را از آفتاب میبی تا. هستی را در عواطف خود دخیل سازد

 .اشک ریخته، غرور بغض را شکسته است

 :بینیم می گاه دیگری از خالقیت قیصر، تشبیهات تازه و بکری است که در رباعی زیرتجلی

 موسیقی شهر بانگ رودارود است

 جنگۀ بخوان قص ها هبرخاک خراب

 شهر آتش و دود  استۀ اصرق 

 از چشم عروسکی که خون آلود است

اش در این رباعی، شاعر، شهرش را که به میدان رزم رژیم بعث عراق مبدل شده است به محفل بزمی مانند کرده است که موسیقی

 .های سرکش آتش دودآلود استاش شعلهی مادران داغدیده و رقاصهها هبانگ رودارود و سوگنال

و کاربردی « سرخ»و « سبز»گیری مجازی از دو رنگ سرود دیگری که در رثای رحمان عطوان سروده است، با بهرهدر سوگ

، مجاز از «سرخ»در این سروده، . زدایی شده تبیین کرده است، مفهوم جاودانگی شهدا را با زبانی آشنایی«کاشتن»استعاری از فعل 

مجاز از درخت است و درخت « سبز»خون نیز، خود کاربردی مجازی از شهید است؛  خونی است که پیکر شهید آغشته بدان است و 

 .هم استعاره از شهید

 . (954: 4953همو، .)اما این ابتدای سبزی او بود/ هرچند سرخ سرخ به خاک افتاد.../ هم سبز بود و هم سرخ/ او را وقتی کاشتند

تر و با بیانی دراماتیک چنین هنریای  هرا به شیو« جاودانگی شهید»یعنی همان مفهوم پیشین، « اتفاق»در شعر دیگری با عنوان 

 :کند می ترسیم

او سبز بود و گرم که / اما/ افتد می /ا آن اتفاق سردا / آن سان که مرگ/ افتاد/ افتد  می /ا آن اتفاق زردا/ آن سان که برگ/ افتاد

 (24: 4969امین پور، . )افتاد

کند، که البته تشبیه می« برگی زرد و خزان دیده»را از لحاظ سادگی، ایجاز و سرعت وقوع به افتادن انسان « مرگ»شاعر اتفاق 

همچنین در . در اختصار و ایجازی که در سرایش شعر لحاظ شده به زیبایی منعکس گردیده است( مرگ)سادگی و ایجاز این اتفاق

که تعبیر دیگری از مرگ است، از « اتفاق سرد»زرد خزان دیده و نیز  ای است از برگکه تعبیر شاعرانه« اتفاق زرد»ساخت ترکیب 
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« گرم»و « سبز»ها با و تضاد آن« سرد»و « زرد»و / «مرگ»و « برگ»از طرفی تناسب موسیقایی میان . نوعی حسآمیزی بهره جسته

پندارید، همواره اتفاقی سرد و که میدر حقیقت، شاعر درصدد القای این مطلب است که مرگ چنان. نیز مورد نظر شاعر بوده است

ها ا مرگی چنان که شهدای دفاع مقدس راست ا در حقیقت دست یافتن به نوعی زرد نیست، بلکه مرگ در راه دفاع از آرمان

 .جاودانگی و حیات ابدی است

و عقیدتی استوار و مشخصی  سوزد، فردی را که چهارچوب فکریای دیگر، شاعر که در تب و تاب تعهد به اجتماع میدر نوسروده

مانند کرده که مدام با هر وزش باد، اوراقش « کتابی در مسیر باد»جا به هندارد و به هیچ اصولی پایبند و متعهد نیست، در تشبیهی ب

، بدین معنی که در مسیر هر جریان «یی که ناخدایش باد استکشتی»خورند؛ و در تشبیه مشابه دیگری به به سویی ورق می

شود و به تعبیر شاعر، در نهایت چنین شخصی محکوم به فنا در اوج خمول و یی که قرار بگیرد با او همراه و هم مسیر میکریف

به برای چنین فردی، انتخابی است که کامالً عنوان مشبهباد بهة گزینش واژ. فراموشی است، چرا که هویت و موجودیتی از خود ندارد

و مانند ( 2،6: 4955شوالیه و گرابران، )ثباتی دانسته شدهرت گرفته، چرا که باد سمبل ناپایداری و بیهوشمندانه و داللتمند صو

 : رسد می جا و درخور به نظرهغایت بفکری ندارد به این پدیده، گزینشی بهة کردن فردی که هیچ گونه نظام تثبیت شد

/... رود از یاد می /دهد بر بادعمر خود را می/خواندهیچ کس او را نمی/ ماخورد هردم ورق امی/ چون کتابی در مسیر باد/ ساکت و تنها

: همان).باد است/ هم ناخدا/ هم خدا/ لیک او را/ بادبان را ناخدا باد است/ مقصدش هرجا که بادا باد/ بادبان کشتی او در مسیر باد

31) 

تکرار کرده تا « بادبان»ة ورت مستقل و یک بار به صورت ترکیبی در واژصرا به این واژه، بینیم در این شعر، شاعر پنج بار می کهچنان

 .بنیادی شعر را به خواننده القا کندۀ بار دیگر به یاری الفاظ، اندیش

زدایی را با بیانی آشنایی« سرایش شعر و نقش بستن آن بر صفحه»در ستایش و یادکرد شهدا، شاعر، « غزل شکفتن»در بیتی از 

 :کندوصف می شده، این چنین
  چندی است تا به جای سکوتبه یمن نام تو 

 

 خندددرون دفتر من شعر ناب می

 (441: 4969همو، )                       

ها و ساخت تشبیهات بکر بر اساس این وجوهِ تشابهِ خالقیت قیصر تنها محدود به یافتن مناسبات و وجوه تشابه پنهان میان پدیده

-ساختمان نحوی یا به تعبیری محور همنشینی ارکان تشبیه نیز هنرنمایی میة گری او در حوزابداعة بلکه گاه قو یافته نیست،تازه

ای نوین از تشبیه با طالقانی سروده شده، شاهد ساخت گونه.. که در رثای آیت ا« تجسم»ای با عنوانبرای نمونه در سروده. کند

 .ه هستیمچیدمانی بدیع و جالب توجه از ارکان تشبی

با آبشار پاک /... تندیسی از عروج/ بر بامی از بلند شهادت/ تا ذره ذره ذره بسازیم/ صد پاره شو، هزار ستاره/ یاران به آفتاب بگویید

 (61: همان...)قلبی و گردنی بتراشید/یا از خضوع محض/ تواضع

بلند و مرتفعی باشد، و خورشید تکه تکه بشود و از تلفیق خواسته بگوید این است که اگر شهادت را بام چه شاعر در این شعر میآن

« خورشید»و « عروج»و « شهادت»بنا باشد تندیسی بسازیم، آن تندیس مجسم که سه مفهوم« عروج»های آن و مفهوم متعالی تکه

یی شده و غریب به مخاطب زدارا در خود نهفته دارد، همان شهید بزرگوار است؛ اما همین مفاهیم ساده را در قالب زبانی آشنایی

به همین صورت اگر بنا داشته باشیم قلب پاک و زالل و متواضع ایشان را متجسم سازیم، باید از آبشار که دو مفهوم . کند می عرضه

لت را از حا« خضوع»افتادگی و زاللی را توأمان دارد، بهره بجوییم و برای تجسم بخشیدن به کمال فروتنی ایشان، باید خود مفهوم 

 . انتزاع خارج ساخته و متعین و مجسم سازیم

ی ها هقیصر، در نکوهش کسانی که از بیم جان، ندای حق را در پیوستن به جبه« هاغزل تقویم»دیگری با عنوانة در ابیاتی از سرود

 :کندنبرد نور و ظلمت لبیک نگفتند، تصاویر و تعابیر بدیعی خلق می

 دل در تب لبیک تاول زد ولی ما

 خیال نای اسماعیل خود را حتی

 

 

 

 لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم

 تصویری از خنجر نکردیم    ۀ همسای

 (       35:همان)                               



المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله  

نشگاه محقق اردبیلیدا  

4931شهریورماه  6 -1  
 

 

131 
 

سازی و برانگیختگی در سطح ایجاد کرده، باعث برجسته« ب»و « ل»و « ت»یی که از رهگذر تکرار در بیت اول، تناسبات صوتی

ای توصیف را در انسان با تعابیر تازه و جانانه« حب دنیا»هم در این بیت و هم در بیت دوم، شاعر صفت . شودایی کالم میموسیق

در « ما»ما در اشتیاق لبیک گفتن، در سوز و گداز است و از آتش اشتیاق، تاول زده، اما خود« دل»گوید،  می در بیت اول. کندمی

در بیت دوم هم عبارت (. لب تر کردن کنایه از حداقل تالش برای انجام کاری)لبی هم تر نکردیم  جهت انجام تکالیف دینمان حتی

در این . «دنیاحب»بیانی است استعاری در راستای وصف همان صفت « خیال نای اسماعیل خود را همسایه با تصویر خنجر کردن»

مان های دنیایی ما باشد که ما را از ادای تکالیفی که شرع بر عهدهتواند استعاره از تمام تعلقات و دلبستگیمی« اسماعیل»بیت، 

در این . دهدهای مادی و دنیایی ما را در معرض خطر قرار میاستعاره از هر چیزی که هستی و داشته« خنجر»دارد و نهاده باز می

مبنی بر برای قربانی کردن فرزندش، اسماعیل، در برابر امر الهی ( ع)بیت، شاعر با تلمیحی لطیف به ماجرای تسلیم حضرت ابراهیم

خطر ببینیم، چه رسد به این که در ۀ مان را در آستانهای دنیاییکند که حتی در خیال هم حاضر نیستیم داشتهبه ما گوشزد می

 .واقعیت، قدمی برداریم

که هنوز پای در گل تعلقات دنیایی دارند،  قیصر باز هم آن دسته از مخاطبین شعرش را« غزل تصمیم»در بیتی از غزلی دیگر با نام

ساخت آن تشبیه ای استعاری است که ژرفدر بیت دوم، اضافه« نای غفلت»ترکیب . کند که از خواب غفلت برخیزند می دعوت

 . شاعر باید مانند قربانیان کوی منی با نیش خنجری او را از پا درآوردۀ به حیوانی است، که به توصی« غفلت»صفت 

 سری بزنیم ها هآاللۀ ا به خانبی 

 به یاد  منطق  قربانیان  کوی  منا

 

 

 

 ...ز داغ با دل خود حرف دیگری بزنیم 

 به نای غفلت خود نیش خنجری بزنیم  

 (424: همان)                           

 .تشان دست از پایداری نکشنددردها و معضالۀ کند که با وجود هم، قیصر، مخاطبان شعرش را دعوت می«حرف عاشقان»در غزل

 عشق را شروع کنیمۀ بیا که حادث

 اگر گرسنگی از سمت شب هجوم آرد

 دو دست  آبی  از آستین  فرا  ببریم

 

 ...ز شرق زخمی دل ناگهان طلوع کنیم 

 ...روزه سد جوع کنیمۀ به طعم حوصل

 فروتنانه در آن  آستان  خضوع  کنیم 

 (416: همان)                                

شان به شان را به لحاظ وسعت و فراخیهایخود و همرزمانش را در جریان تشبیهی مضمر به خورشید و دل در بیت اول، شاعر،

شان طلوع هایکند آنها نیز از شرق دل می کند که همچون خورشید که از مشرق طلوعکند و از آنان دعوت میسرزمینی مانند می

-زدا بیان میرا در قالب عباراتی آشنایی« تحریض به استقامت توأم با عشق و دلدادگی»ای همچون مفهوم سادهبدین صورت . کنند

-کند که از جانب ظلمت گسیل شده و او از رزمندگان میدر بیت دوم، در عالم تخیل شاعر، گرسنگی چونان سپاهی جلوه می. کند

در بیت سوم، قائل . داری نصیبشان شده، سدی مقابل تهاجم این سپاه بنا کنندروزهۀ خواهد با سالح صبر و شکیبایی که به واسط

در تناسب با مضمون بیت که باال « ا»ة مورد مصوت کشید 6برای دست، کاربرد « زالل و خالصانه»در معنای« آبی»شدن صفت 

و « فرابردن»تضاد که بین دو مفهوم  ایو گونه« آستان»و « آستین»بردن دست به آستان متعالی ایزدی است، جناس موجود میان

 .وجود دارد، از شگردهایی است که زبان را از سطح زبان عادی و هنجار به سطح زبانی ادبی و هنری باال کشیده است« فروتنی»

 متبحرانه و داللتمندی کهة و استفاد« صنعت تشخیص»های مربوط به سطح معنایی کالم، در میان انواع گوناگون هنجارگریزی

گیرند تا  می در جغرافیای تخیل او مظاهر گوناگون هستی جان. به خصوصی یافته استة کند، جلو می زداقیصر از این شگرد آشنایی

ها در دردها نالضمیر خود به آبه مسلک و مرام او بگروند و در انجام مقاصدش در ساحت خیال یاریش کنند و یا شاعر با بازتاب مافی

شاعر، عناصر گوناگون جهان هستی را چونان کشورش « تقصیر عشق بود»فی المثل در غزل . سازدان میو عواطف خود شریکش

 :بینددرگیر مصاف می

 باران گرفت نیزه و قصد  مصاف  کرد

 جایی دگر برای عبادت نیافت  عشق

 

 

 کرد خنجر خود را غالف وآتش نشست 

 ما  طواف  کردۀ طایف آمد به گرد 
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 شمارتقصیر عشق بود که خون کرد بی

 

 باید به بی گناهی دل اعتراف  کرد  

 (51: همان)                             

که در جنگ تحمیلی جانب )، خورشید و باد و دیگر اهالی روشندل آسمان، بر خالف غالب ساکنان کوردل زمین«بسیج»در شعر 

های ، ندای حق را لبیک گفته و عزم پیوستن به جبههجود خود حس کرده، حق را دریافته اند، بار تکلیف را بر و(ناحق را گرفتند

 :نبرد را دارند

خود را در مسجد ة رفت تا نام خانوادا امروز صبح که می/ این را خورشید با اشاره به من گفت!/ من عضوی از بسیج محل هستم

 (16: همان...)رفتندشب هم یک کهکشان بسیجی روشن در آسمان ده رژه می/... محل بنویسد ا 

طالقانی سروده شده است، شاعر که سوگوار از دست دادن بزرگمردی .. که در رثای شهید آیت ا« تجسم»با عنوانای  هدر نوسرود

از آفتاب . افزاید می کند و بدین طریق بر ابعاد عاطفی سخنچون اوست، جهان پیرامون خود را در اندوه جانسوز هجران او شریک می

هارا عاجزانه به هایش تندیسی به رسم یادبود از پیکر آن شهید بزرگوار بتراشند و لحظهد که متالشی شود تا از ترکیب ذرهخواهمی

 .ها عمری جاودانه برای آن شهید بسازندخواند تا از تلفیق آنخود فرا می

 ها های لحظ... تندیسی از عروج/ بامی از بلند شهادتبر / تا ذره، ذره، ذره بسازیم/ صدپاره شو، هزار ستاره/ یاران به آفتاب بگویید

 (  61 -33: همان...)تا عمری از همیشه بسازیم/ چنین مگریزید

مطلب دیگری که در مبحث هنجارگریزی در سطح معنایی شعر پایداری قیصر شایان طرح است، درهم آمیختن مدرکات مربوط به 

الیه به مضافی است که هیچ سنخیتی با آن ندارد، و یا اضافه کردن مضافقلمرو دو حس متفاوت یا انتساب صفت به موصوفی 

 :در ابیات زیر« بوی صدای بالل»از آن جمله است . آمیزی استای خاص از حسماحصل آن، گونه
 آید می ی خطر بوی  یالها هز جاد

 شنوم؟صدای کیست؟خدایا درست می

 

 

 

 آید می کسی از آن سوی مرزهای محال

 آید  می ی صدای باللبودوباره 

 (66: همان)                                  

 :یا در این بیت 

 طنین نام مرا موریانه خواهد خورد

 

 مرا به نام دگر غیر از این خطاب کنید   

 (494: همان)                                 

، اتفاق (24ص)، اتفاق زرد(65ص)، روزهای سرخ(496:همان)ونینخۀ شیه: های دیگر این هنجارگریزی عبارتند ازبرخی از مصداق

 . ...و( 33ص)، مرگ سرخ(65ص)، بوی کافری(23ص)، باور سیاه(23ص)، دعای آبی(22ص)سرد

 هنجار گریزی نحوی -2-9

را دو های نحوی هستند که جلوه و جالی سخن او های مقاومتی امین پور، هنجارگریزیزدایی در سرودهاز دیگر مصادیق آشنایی

هایی از کالم یا هرگونه تخطی از اصول و قواعد های نحوی از رهگذر جابجایی ارکان جمله، حذف پارههنجارگریزی. چندان کرده اند

زدایی و های مقاومتی قیصر که غالباً با هدف آشناییها را در سرودهدر ادامه، مواردی از این نوع هنجارگریزی. شوندنحوی حاصل می

 :مخاطب و جلب توجه او صورت گرفته است، ذکر خواهیم کردگیری غافل

(   44: همان... )بر خواب ناتمام جسدها/  ساکت شبهاتنها میان / نالد می آزیر قرمز است که/ وضعیت خطر گذرا نیست/ ا  اینجا

ساکت ». گردیده است شاعر با جابجا کردن جایگاه موصوف و صفت و مقدم کردن صفت بر موصوف، مرتکب نقض قوانین دستوری)

 .(بوده است« ساکتهای  شب»در اصل « شب ها

در این بیت، چینش اصلی جمله بدین صورت بوده . )آلود استاز چشم عروسکی که خون/  جنگ ۀ بخوان قص ها هبر خاک خرابا  

 .(جنگ را بخوانۀ ها است، قصآلود بر خاک خرابهاز چشم عروسکی که خون: است

دیگر / در گوش من/ شوند می جفت.../ کفشهایم رایا هر چه / چینم می /در سینی/ ها راقندان و استکان/ چه اتفاقیهی هر / ا اما چرا

 (.بعد از نهاد، نقض آشکار قوانین دستور زبان فارسی است« را»کاربرد عالمت مفعولی( )24: 4951امین پور، )آید؟  نمی صدای زنگ
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انتقال نهاد از جایگاه معمول و ( )412: 4969همو، )به قامت تو بپوشند تا قبای شهادت /ا لباس تنگ تعلق هزار پاره کن ای دل

 (تا قبای شهادت به قامت تو بپوشند: جملهۀ صورت اولی. مقرر خود یعنی از ابتدای جمله به پایان جمله

(  33: همان... )تندیسی از عروج/ ز بلند شهادتبامی اتا ذره، ذره، ذره بسازیم بر / صدپاره شو، هزار ستاره/ ا  یاران به آفتاب بگویید

 .(بلند، صفت بام است که با نقض قواعد دستور زبان فارسی با فاصله از موصوف خود قرار گرفته است)

بر « همیشه»در این نوسروده، قید زمان )( 23: همان. )ایماحساس کرده/ عریانیة با چترهای ساد/ را باران کینهۀ بارش همیشا ما 

 (.ف قوانین دستوری، به بارش اضافه شده استخال

سخاوتی حذف ۀ از دنبال« کن»فعل امر ( )491: همان. )که دلم خواهشی بارانی است سخاوتی/ ا تو فیض یک اقیانوس آب آرامی

 .(شده است و منجر به آشنایی زدایی در کالم گردیده است

جایی هباز هم به سیاق مثال نخستین با جاب( )416: همان)طلوع کنیم ناگهان شرق زخمی دلز / عشق را شروع کنیمۀ ا بیا که حادث

 .(بوده است« شرق دل زخمی»صفت و موصوف روبرو هستیم؛ اصل ترکیب مشخص شده، به صورت 

اصول جا کردن ارکان جمله از هدر این بیت، شاعر با جاب( )46: همان. )دیوار هم توان شنیدن نداشته است/ داغ دلمهای  ا  این حرف

داغ دلم را نداشته های  دیوار هم توان شنیدن حرف: اصل جمله بدین صورت بوده است که. و هنجارهای دستوری تخطی کرده است

 .(است

 هنجارگریزی آوایی -2-1

 توان به تشخصها میشوند و از طریق کاربرد آندر مقایسه با تمام عوامل موسیقایی که باعث امتیاز زبان شعر از زبان هنجار می

ها اگر صامت». های آوایی از اهمیت بسیاری برخوردارندزدایی در نظام شعری دست یافت، هماهنگیسازی و آشناییها و برجستهواژه

دیگری از موسیقی شعر پدیدار ة قرار گیرند و با نظمی خاص تکرار شوند، جلو« محور همنشینی»ها به تناسب خاصی در و مصوت

البته  (446: 4966علوی مقدم، )«.آیدها و برجسته ساختن عناصر شعری به شمار میر رستاخیز واژهشود که خود عامل مهمی دمی

در این قبیل موارد، غالباً با هنجارافزایی روبه رو هستیم، چراکه عدول یا انحرافی از زبان معیار صورت نگرفته، بلکه هنجارهای 

گر این تناسبات آوایی لحاظ شده در زبان با فضای محتوایی و عاطفی شعر حال ا. جدیدی از جانب شاعر بر آن اعمال گردیده است

های مقاومتی خود از امکانات و پور در بسیاری از سرودهامین. گرددنیز مناسبت داشته باشند، تأثیر حاصل شده چند برابر می

نوشتار برخی از این موارد را مورد ۀ در ادام .هایی آوایی واژگان در جهت القای بار عاطفی و محتوایی شعر بهره برده استظرفیت

 .بررسی قرار خواهیم داد

گوید، این  می دار و همیشگی انسان متعهد و اهل اندیشه سخنکه در آن قیصر از دردمندی و تألم دامنه« هنوز»در شعری با عنوان

 :اندای یافتههای آوایی کاربرد گستردههماهنگی

طعم میوه / تکان شانه خاک/ طنین نام نخستین/ شروع شاخه ادراک/ دامنه دارد/ درد/ هنوز است هنوز هم که/ دامنه دارد/ هنوز

 (256: 4956امین پور، ... )هنوز دامنه دارد/ و درد/ ادامه خواهد داشت/ که تا تنفس سنگ/ ممنوع

تا از پایان ناپذیری این دردها و تألمات و ناتمام گذاشتن پایان شعر، تمهیداتی هستند از جانب شاعر « هنوز»ة واژة تکرار چندبار

نوعی موازنه یا توازن نحوی برقرار  5،3، 6، 6میان مصراع های. ها در زندگی خود حکایت کندروحی و تداوم و حضور مستمر آن

همان ة دها میان کلمات تشکیل دهناز آن گذشته در هر کدام از این مصراع. کنداست که کالم را از ریتمی خاص برخوردار می

های طنین، یکسان است، در واژه( ش)حرف آغازین( 6مصراع)آرایی وجود دارد؛ در دو واژه شروع و شاخه مصراع، نوع خاصی از واج

باز هم مانند ( 5مصراع)میوه و ممنوعة ، حرف آغازین کلمات بعد است، در دو واژ(ن)حرف پایانی اولین واژه( 6مصراع)نام و نخستین،

قبل، حرف آغازین ة حرف پایانی واژ 6به سیاق مصراع( 3مصراع)تنفس و سنگة ازین یکسان است و در دو واژحرف آغ 6مصراع 

 را  متداعی« تصدیر»ۀ این سروده، نوعی نظم موسیقایی که آرایة سازندهای  ها و مصراعبدین صورت شاعر میان واژه. بعد استۀ کلم

 .کند، برقرار ساخته است می
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سروده شده است، شاعر با لحاظ کردن تناسباتی میان برخی از ( عج)که در انتظار فرج صاحب الزمان« پیشواز»مدر شعر دیگری با نا

 :ها در محور همنشینی، باعث ارتقای موسیقایی کالم و برجسته سازی گردیده استواج

 (256: همان. )از  همین راه/ رسیوزها میکه گفتند این ر/ بهشتیبرای تو ای روز اردی/ چه اسفندها دود کردیم/ آه.... چه اسفندها

اند، و پایان یافتن مصراع آغازین شعر و نیز در این شعر که غالباً هم در کنار یکدیگر واقع شده« ه»و صامت« ا»ة وفور مصوت کشید

 .کند می های مکرر شاعر و حسرت و انتظار او را به ذهن القا، آه کشیدن«آه»مصراع واپسین آن با هجای 

ها سروده شده، شاعر برای دستیابی به ، که در رثای شهدا و حسرت بر نپیوستن به آن«شکستهۀ به یاد ساق»غزلی با عنوان در

و سجع ( اگر درست بگویم)، ردیف(تو)چون تکرار هجاییهم سازی در کالم از تمهیدات هنجارافزاییهماهنگی آوایی و برجسته

 .بهره برده است( شرح/ عقل/ حجم)و سجع متوازن ( نماز/راز)مطرف 

 رازی اگر درست بگویمۀ تو حجم بست

 تو عقل سرخ شهابی اگر درست بگویم

 

 تو ارتفاع نمازی اگر درست بگویم 

 تو شرح گلشن رازی اگر درست بگویم

 (3: 4969امین پور، )                          

 هنجار گریزی گویشی -2-3

ترین بسامد را در میان سایر پور تنها در موارد معدودی نمودار گشته است و پاییننهنجارگریزی گویشی در اشعار مقاومتی امی

این سبز سرخ »ای با عنوانی این گونه هنجارگریزی را در نوسرودهها هاز نمون. زدایی به خود اختصاص داده استاقسام آشنایی

 :سراید می بینیم، آنجا که شاعر می «کیست؟

 ( 94: همان... )خواند می و سرود شعفزد  می کل/ محلی را از یاد برده بود خوانگریوانگ ا  این زن که بود؟ که ب  

و از اشعاری محلی است که زنان در مراسم سوگواری « گریستن»و « خواندن»ة بومی جنوب که مرکب شده از دو واژة واژ: خوانگریو

 .دهند می شادمانی سر آوایی که زنان محلی در عروسی و هنگام: کنند؛ و کل زدن می زمزمه

 (46: همان...)باید سالح تیزتری برداشت/ تا بانگ رود رود نخشکیده است/ بسوزانیم رود روداز بانگ / باید گلوی مادران خود را/ ا  نه

 .سازند می عبارتی که در مناطق جنوبی ایران مادران سوگوار در عزای فرزندانشان بر زبان جاری: رود، رود

 گیرینتیجه -9

اند و نگاهی گذرا به های انسانی دانستهخواه و متعهد به اجتماع و ارزشر را جمیع منتقدان اشعارش همواره شاعری آرمانقیص

عظیم جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس، شاعری متعهد چون او را ۀ واقع. هایش گواه روشنی بر این ادعاستسروده مجموعه

چه شعر قیصر را آن. مصروف پرداختن به این حادثه و پیامدها و مسائل مرتبط با آن بدارد اصلی همت خود راۀ بر آن داشت که وجه

زدایانه از وقایع بخشد، برخورداری از خالقیت در پرداخت مضامین بدیع، روایت آشناییطیفان پایداری سرای او، برتری میاز سایر هم

او با اتکا جستن به اقسام . هایش استانی هنگام به تصویر کشیدن اندیشههای زبگیری ماهرانه از تمامی امکانات و ظرفیتو بهره

یی که در ایام دفاع ها هگرایانه چه در سرودهای واژگانی، معنایی، نحوی و دیگر تمهیدات و تدابیر شکلها و فراهنجاریهنجارگریزی

تری های پس از جنگ هستند و طیف گستردهالاند و چه آن دسته که مربوط به سمقدس و با محوریت جنگ و جبهه سروده شده

ای همچون دعوت رزمندگان به پایداری در گیرند، توانسته موضوعات مکرر و سادهاز مضامین مرتبط با ادبیات پایداری را در برمی

های دی و تألم انسان، دردمن(عج)نام برای اعزام به جبهه، دعا کردن، صبر بر فرج صاحب الزمانمیهنان به ثبتها، تحریض همجبهه

 .زدایی شده و طبیعتاً تأثیرگذارتر و با قدرت القایی بیشتر تبیین کندرا در قالب زبانی آشنایی... متفکر و متعهد و

های زبانی که حاصل تأمل و تعمق او در های لفظی و آوایی و بازیها و تناسبها و ایهاماشعار او مشحون است از انواع جناس

ساخت ترکیبات بدیع ۀ های زبانی، نوآوری و ابتکار او در زمینعالوه بر بحث تناسبات لفظی و بازی. هاستفته در واژهنههای  ظرفیت

ها و سپس، تعبیه کردن این ترکیبات مبتکرانه و بکر در بافت محتوایی، زبانی و ها و مفاهیم آنو کشف مناسبات معنایی میان واژه

 .او افزوده استعاطفی مقتضی نیز بر بالغت سخن 
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های گوناگون قیصر آن است که به سیاق شعرای مکتب آذربایجان، مصطلحات شاخهۀ زدایاناز دیگر تمهیدات و ترفندهای آشنایی

بندد اما برخالف شعرای دانش بشری از جمله عرفان، هندسه، ریاضیات، جغرافیا و دستور زبان فارسی و نیز آیات قرآنی را به کار می

عملکرد او موجب غرابتی که در مخاطب دافعه ایجاد کند، نشده بلکه بر لطف و گیرایی سخنش افزوده ة ایجان، این شیومکتب آذرب

 .است

های گاه به گاه شاعر از قواعد دستوری زبان است، که با ایجاد غرابت لطیفی در زدایی در نحو کالم هم، تخطیاز مصادیق آشنایی

 .شودوب شدن بیشتر او به شعر منجر میگیری مخاطب و مجذکالم به غافل

ها، استعارات، همنشینی زبان هنجار از طریق به کار بستن انواع ایهامة در سطح معنایی سخن نیز با سرپیچی از قواعد حاکم بر زنجیر

تعالی او در کشف ورزد و باید انصاف داد که ذهن خالق و ذوق مسازی زبان مبادرت میزدایی و برجستهبه آشنایی... تشبیهات و

 .طیفش کم نظیر استها در میان شعرای همها و سپس بازنمایی هنری آنمناسبات میان پدیده

 منابع و مآخذ 

 .انتشارات مروارید: ، چاپ اول، تهرانمجموعه اشعار قیصر امین پور، (4953)امین پور، قیصر،

 .نری سازمان تبلیغات اسالمیهة انتشارات حوز: ، چاپ اول، تهرانتنفس صبح، (4969)، ااااااا

 . دانشگاه شهید باهنر: ، کرمان4، ج سیر تحلیلی شعر مقاومت، (4955)بصیری، محمد صادق

 .هنری سازمان تبلیغات اسالمیة چاپ اول، نشرحوز همصدا با حلق اسماعیل،، (4961)حسینی، حسن،

 .39-13ص، 93ة ، شمارفصلنامه شعر، «ادبیات مقاومت»، (4959)سنگری، محمدرضا،

 .ای اردیبهشتهنر رسانه: ، چاپ اول، تهرانشکفتن در آتش ،(4956)محقق، جواد،

به کوشش دکتر مجموعه مقاالت اولین کنگره ادبیات پایداری، ، «شعرپایداری هنر مبارزه با دشمنان سه گانه»، (4951)صهبا، فروغ،

   . 143 -941دفاع مقدس، ص های کل حفظ آثار و نشر ارزشة ادار: احمد امیری خراسانی، کرمان

ادبیات ة مجموعه مقاالت دومین کنگر، «های مشترک شعر مقاومت در ادبیات ایران و جهانویژگی»، (4956)کافی، غالمرضا،
 .141-956های دفاع مقدس، صکل حفظ آثار و نشر ارزشة ادار: ، به کوشش دکتر احمد امیری خراسانی، کرمانپایداری

 .انتشارات دانشگاه شهیدچمران اهواز: ، چاپ اول، اهوازصورت گرایی و ساختارگرایی در ادبیات، (4934)قاسمی پور، قدرت،

 . های دفاع مقدسبنیاد حفظ آثار و نشر ارزش: چاپ اول، تهران ،(ویژه نامه بزرگداشت قیصر امین پور)قاف ، (4956)گروه مؤلفان،

نشریه ، «ی ادبیات پایداری در اشعار ادیب الممالک فراهانیها همایامین و بنمض»، (4953)تسلیم جهرمی، فاطمه و طالبیان، یحیی، 
 .442 -34سوم، صة ، سال دوم، شمارادبیات پایداری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 .انتشارات آگه: چاپ دوم، تهران موسیقی شعر،، (4965)شفیعی کدکنی، محمدرضا،

 .جیحون :، تهران2دابه فضایلی، چسوۀ ترجم فرهنگ نمادها،، (4955)گرابران آلن، شوالیه، ژان و

 .انجمن شاعران ایران: ، تهران4چ شناسی، نگاهی به ادبیات از دیدگاه زبان، (4951)صفوی، کوروش،

سازمان مطالعه و تدوین : چاپ اول، تهران ،(صورت گرایی و ساختار گرایی)ی نقد ادبی معاصرها هنظری، (4966)علوی مقدم، مهیار، 

 (.سمت)ها هکتب علوم انسانی دانشگا

Lemon and Reis (1965) (Eds.) Russian Formalism Criticism: Four Essay, Lincoln, Nebraska UP. .                                                                                                   

 
 



المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله  

نشگاه محقق اردبیلیدا  

4931شهریورماه  6 -1  
 

 

136 
 

 های ناصرخسرو قبادیانیهای ادب پایداری در سرودهمایهل بنتحلی

 یبخش میمر

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 چکیده

. های پنجم و ششم هجری قلمداد کرد حکیم ناصرخسرو قبادیانی را باید از پیشاهنگان توانمند و ممتاز شعر متعهد پایداری در سده

در عهد ناصرخسرو و پیامدهای « محراب»و « شمشیر»شوم ارباب قدرت سیاسی و متولیان نابکار دین یا به تعبیری اتحاد اتحاد 

دارد تا وجۀ اصلی همتش را مصروف خواه خراسانی را بر آن میهای گوناگون اجتماع، این شاعر آرمانناگوار این اتحاد در الیه

زدة جامعۀ روزگار خود و های نهفته در ساختار تباهیها و کاستیترسیم و افشاسازی کژی گری و بیدارسازی مردم از رهگذرروشن

ترین و شورانگیزترین ترتیب برجستهسازد و بدینها ها و برمال کردن سیمای راستین عاملین این نابسامانیانتقاد و تحذیر از آن

های پایداری خود همۀ اقشار اجتماع، از امرا، او در سروده. آورد های متعهد پایداری در سده پنجم و ششم هجری را پدیدسروده

را  ... های دینی، اخالقیات وچون دین، ارزشهای مردم عادی و موضوعات و مقوالت متنوعی همفقها، قضات و خطبا گرفته تا توده

چه حیثیت این ودیعۀ الهی را به مخاطره آنگردیده که دین و هر گیرد اما وضعیت بغرنج دین در این عصر سبب به باد انتقاد می

ترین مضامین بر همین اساس، عمده. افکند، در کانون توجه ناصرخسرو قرار گیرد و به محور اصلی اشعار پایداری وی بدل گرددمی

-قلیدگرایی در امر دینداری مخلصانه و محققانه، برحذر داشتن از دو شائبۀ ریا و تتحریض به دین: در اشعار پایداری او عبارتند از

در حقیقت نقض . گری در مباحث دینی و پایداری در برابر نفس و تمنیات نفسانیداشت دین بر خرد و پرهیز از قشری داری، عرضه

دارد گردیدن تمامی این موارد از سوی اصحاب قدرت سیاسی و دینی در عهد ناصرخسرو، این شاعر اندیشمند خراسانی را بر آن می

-ایم تا عمدهدر این نوشتار برآن بوده. ای، همگان را به ایجاد تغییر در وضعیت موجود فرا بخواندیستادگی در برابر چنین رویهتا با ا

 .گرانه بکاویمهای ادب پایداری را در اشعار ناصرخسرو با رویکردی تحلیلترین جلوه

 .دین های ادب پایداری،مایهناصرخسرو، شعر پایداری، بن :هاکلیدواژه

 مقدمه  -4

از طرف مردم و »گردد که ای از آثار ادبی متعهد و ملتزم، اعم از شعر و نثر اطالق میادبیات پایداری یا ادبیات مقاومت به گونه

آید و هدفش جلوگیری از انحراف در کند به وجود میها را تهدید میچه حیات مادی و معنوی آنپیشروان فکری جامعه در برابر آن

بازتاب دردهای مشترک »یا به تعبیری دیگر ادبیات پایداری ( 26: 4954بصیری، )« .، شکوفایی و تکامل تدریجی آن استادبیات

-بنابراین جان( 953: 4956کافی، )«.زنندها را فریاد میمیان تمام جوامع بشری است که شاعران، به عنوان وجدان بیدار جامعه آن

های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حوزهۀ های داخلی و یا تجاوزهای بیرونی در همه با بیدادگریاین قبیل آثار قاعدتاً مبارزۀ مای

 (13، 4959سنگری، .)های ضد آزادی استاجتماعی و به طور کلی استقامت در برابر جریان

ۀ و دامن محال قلمداد کرده نظران ادبی، تعیین حد و مرز ادبیات پایداری را امری دشوار و نزدیک بهاکثریت قریب به اتفاق صاحب

از نظرگاه آنان جنگ، یگانه عامل ( 241: 4939صرفی، . )اندآن را هر نوع ایستادگی و رویارویی انسان در قالب نظم و نثر دانسته

واند تپدید آمدن ادبیات پایداری نیست، بلکه تحوالت اجتماعی چون استبداد و اختناق داخلی، ظلم و تعدی به حقوق مردم نیز می

ادبیات پایداری را بسیار وسیع دانسته ة دکتر سنگری حوز( 49 -41: 4955امیری خراسانی، .)بسترساز پیدایش این نوع ادبیات باشد

 : شودعناصر زیر را شامل میۀ اند، پایداری انسان در برابر همو گفته

 طبیعت و مظاهر  آن -

 های بیگانه و غاصبحکومت -

 ها و باورهااندیشه -

 (46: 4953سنگری، ( )، آرزوها، کشش ها و کشمکش هاها هاستخو)خود  -
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پایداری در . 2پایداری در برابر دشمن خارجی، . 4: کلی در شعر فارسی، دعوت به پایداری به سه حوزه قابل تقسیم استهی در نگا

خواهی، طلبی، آزادیستیزی، عدالتمهایی همچون ظلمایه؛ و بن(949: 4951صهبا، )پایداری در برابر نفس . 9برابر دشمن داخلی و 

تفاوتی برخی از اقشار، ترغیب به بستگی ملی، اعتراض علیه فقر و فساد، دردمندی و تألم شاعر از بیعشق به میهن، دعوت به هم

زی با تلمیح به گذشته و همانندسا)های انقالبی، تطبیق تاریخمبارزه، تقدیس شهادت، مرثیه سرایی برای شهدا، ستایش شخصیت

 .اندو مواردی از این دست، مضامین معمول و متداول در این شاخه از ادبیات شمرده شده( آن

ای همواره در هر دوره. ای قابل مالحظه داردمذکور در ادوار گوناگون تاریخ ادبیات فارسی پیشینهة ادب پایداری در هر سه حوز

های حکام وقت و شرایط نامساعد اند و در مقابل بیدادگریشان داشتههایرمانخواهی که دل در گرو آاند شعرای آزاده و آرمانبوده

ظهور انتقادات و اعتراضات گاه مالیم و ضمنی و گاه ۀ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی عصر خود، تاب سکوت نیاورده و اشعارشان عرص

سرای شعر و ادب پارسی، از نامداران پایداری حکیم ناصرخسرو قبادیانی، در میان این دسته. شان گردیده استصریح و خصمانه

های او به دین و ارزشۀ خواهانشرایط تاریخی و اجتماعی زیستگاه این شاعر آزاده و تعهد آرمان. جایگاهی ممتاز و متعالی دارد

اشعار او را به ۀ ند، پهنداها را یگانه جانشینان برحق آل پیامبر میاسماعیلیه که آنۀ دینی، خرد و خردورزی و جانبداری از فرق

-که منتقدان و پژوهشچنان. ها قرار دارند، بدل ساخته استعناصری که در ضدیت با این آرمانۀ تخاصم و تهاجم علیه همۀ عرص

 عصرش ابزارتفننی نداشته و نظیر شعرای همۀ اند، شعر برای این شاعر اندیشمند خراسانی جنبگران آثار ناصرخسرو نیز اذعان داشته

به شمار « مردمۀ مبارزه در مقابل جمود فکری و سنان نافذ در افکار عامة سالح برند»ۀ حصول منافع دنیایی نیز نبوده، بلکه به مثاب

های گوناگون ادبیات پایداری را در ایم تا جلوهبر همین اساس در این نوشتار درصدد بوده( 442: 4931عبدل زاده، . )آمده استمی

 .اویم و مورد تحلیل قرار دهیمهای وی بکسروده

 پژوهشۀ پیشین -4-4

نامه صورت پذیرفته است که در خسرو و اشعار و آثار او تحقیقات و تألیفات متعددی در قالب کتاب، مقاله و پایاندر خصوص ناصر

ها ناسانند؛ برخی از آنذهن و زبان این شاعر فحل خراسانی را بشۀ اند بخشی از زوایای مغفول و ناشناختهر یک، نگارندگان کوشیده

-ناصرخسرو نیای نواندیشی تألیف محمود درگاهی، تولی و تبری در شعر ناصرخسرو تألیف دکتر احمد احمدی، جهان: از این قراراند

-های هرمنوتیکی ناصرخسرو به قلم مرتضی براتی و نصراهلل امامی، بررسی اغراضبینی ناصرخسرو تألیف دکتر جلیل نظری، دریافت

ها در آنۀ مریم محمودی و بسیاری از مقاالت دیگر که ذکر نام همۀ بالغی خبر و انشا در سبک تعلیمی ناصرخسرو نگاشتهای 

 .اما باید گفت که به طور مستقل و مبسوط، پژوهشی با موضوع نوشتار حاضر انجام نگرفته است. گنجداین نوشتار نمیة گستر

 سرو قبادیانیی ادب پایداری در اشعار ناصرخها هبن مای -2

های گوناگون شعر های شاخص و سترگ فرهنگ و ادب ایران زمین است که پیرامون جنبهحکیم ناصرخسرو قبادیانی یکی از چهره

ایم تنها چه در این نوشتار، بدان پرداختهآن. ها گفتها و مقاالت مفصل و مبسوط، سخنتوان در قالب کتابو شخصت وی می

 . الشأن خراسانی استهای این سخنور عظیمعاد متنوع و ممتاز سرودهمعطوف به یک بعد از اب

ای برخوردار ترین نمایندگان و پیشتازان شعر پایداری در قرن پنجم هجری از ارج و اهمیت ویژهیکی از برجستهۀ ناصرخسرو به مثاب

اطلب و فقهای فریبکار درباری، از هر سو غرق در امرای کوردل دنیۀ همه جانبة ای که به سبب سیطراو خود را در برابر جامعه. است

اصلی همتش را مصروف روشنگری و ۀ بر همین اساس، وجه. داندتباهی و فساد شده است، صاحب رسالتی پیامبرگونه می

و  هایر از آنروزگار خود و انتقاد و تحذۀ جامعة زدهای نهفته در ساختار تباهیها و کاستیبیدارسازی مردم از رهگذر افشاسازی کژی

ها که فریاد خشم و اعتراض وی را سامانیهترین این نابمهم. سازدها مینیز آشکارسازی سیمای راستین عامالن این نابهنجاری

کفایتی و بیدادگری دستگاه حاکم، رواج یافتن ریا و تزویر در های دینی، بیپایمال شدن دین و ارزش: انداند، از این قراربرانگیخته

منزلتی اعتباری خرد و خردورزی و بیزدگی اقشار فرودست اجتماع، بیسطوح اجتماع، فساد فقها و رجال دینی، جهل و غفلتۀ مه

 . ارباب فضل و اندیشه
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ها در اشعار وی حول محور ها و تنبیهتحذیرۀ ای که در خصوص شعر متعهد پایداری ناصرخسرو گفتنی است آن است که همنکته

های مردم عادی به پایداری در او همگان را از شاه و خلیفه و فقیه دینی گرفته تا توده. چرخداری و متعلقات آن میددین و دین

خرد هم . خواندفرا می -که در نظر او یگانه تجلی آن، تشیع اسماعیلی است  -برابر تمنیات نفسانی و بازگشت به دین راستین 

ست و در اصل، ابزاری است برای تأمل و تفکر در مباحث مختلف دینی و اصالً خردی که در همواره در شعر او در کنار دین مطرح ا

بینی جهانة سیطر. نهایت سلسله تأمالت خود، دین و دیانت را تأیید و تصدیق نکند، در قاموس ناصرخسرو ارج و اعتباری ندارد

دشمنانی بیگانه که خاک سرزمینش را به تصرف خود ۀ به مثابگاه دینی بر نظام فکری ناصرخسرو تا بدانجاست که سلجوقیان را هیچ

اند که به منظور تأمین مطامع دنیایی و دهد؛ بلکه در نظر او آنان صرفاً از آن حیث مورد مذمتاند، مورد نکوهش قرار نمیدرآورده

که حاصل سخن آن. اندها برخاستهنگری مخالفان آشان به پشتیبانی از خلفای غاصب و ناالیق عباسی و سرکوبتمناهای نفسانی

شعر پایداری در دیوان ناصرخسرو به طور غالب بر اصولی همچون ترغیب مخاطبان به برحذر بودن از نفس و تمنیات نفسانی، 

یز دین و احکام دینی، پرهۀ داری مخلصانه و محققانه و نه مقلدانه، عرضه داشت دین بر خرد، فراروی از سطح و رویتحریض به دین

گری در مباحث دینی استواراست؛ و نقض گردیدن تمامی این موارد از سوی اصحاب قدرت سیاسی و دینی از تحجر فکری و قشری

ای، همگان را به ایجاد تغییر در دارد تا با ایستادگی در برابر چنین رویه می در عهد ناصرخسرو، این شاعر فکور خراسانی را بر آن

-های گوناگون ادب پایداری را در اشعار ناصرخسرو که غالباً رویکردی دینسخن برآنیم تا جلوهۀ در ادام .وضعیت موجود فرا بخواند

 .محور دارند، بکاویم و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم

 و دعوت به دین راستین( مذهب تسنن)ایستادگی در برابر دین رسمی -2-4

به عبارتی، دین به ستونی استوار در ساختار ذهنی . خود اختصاص داده است دین در نظام عقیدتی ناصرخسرو، واالترین جایگاه را به

بر همین اساس است که وی . بازدشود و رنگ میاعتبار ساقط میۀ او بدل گشته است که همه چیز در مقام مقایسه با آن از درج

کند؛ چراکه او نیز بسان موالیش ی دینی میهاها و آموزهارزشۀ ورزی و اقامغالب همت خود را مصروف دعوت مردم به دینۀ وجه

« آیدتو مراقب آخرت خود باش، دنیا خود ذلیالنه نزد تو می:  عَلیکَ بِاآلخرةِ تَأتِکَ الدُُنیا صاغِرَةً»: باور دارد که( ع)امیرالمؤمنین علی

 (.411: غررالحکم)

 شود دنیا رهی پیش تو ناچار  چو تو ساالر دین و علم گشتی 

 (43: 4953ناصرخسرو، )           

داند، راه سعادتمندی و رستگاری می( ص)او که خود با گرویدن به مذهب خلفای فاطمی که آنان را یگانه جانشینان بر حق آل نبی

 .را یافته، مشفقانه درصدد است مردم را از ضاللت و گمراهیِ اطاعت از خلفای عباسی رهانیده، به این شاهراه هدایت رهنمون سازد

 شجر حکمت پیغمبر ما بود و برو

 سپس آن پسران رو پسرا زآنکه تو را

 سپس باقر و سجاد روم در ره دین

 شیعت فاطمیان یافته اند آب حیات

 

 هر یک از عترت او نیز درختی ببرند 

 پسران علی و فاطمه زآتش سپرند

 تو بقر رو سپس عامه که ایشان بقرند

 خضر این دور شدستند که هرگز نمرند

 (66: همان)                              

پندارد، همواره آرزوی به حمکرانی رسیدن و رواج نژاد را مظهر عدالت و دیانت راستین میناصر که این خلفای مصرنشین فاطمی

انتقادات وی ۀ تازیانچه مانع از تحقق چنین آرمانی است، آماج پروراند و لذا هر آنرا در سر می( تشیع اسماعیلی)یافتن مذهب آنان

مدافعان ۀ اند که به مثابترین موانع در مسیر دستیابی به این آرمان در نظر ناصر خسرو، سالطین سلجوقییکی از عظیم. گیردقرار می

اند و در مخالفان همت گماشتهۀ های پایدار بنای خالفت آنان، به نابودی همسرسخت حکومت سنی مسلک خلفای عباسی و ستون

-را از حیث خبث طینت و درجات ضاللت به شیاطینی مانند می او آنان. ورزندها و جنایات مضایقه نمیگیریراه از انواع سختاین 

 :کند که امارتشان بر خراسان جز ویرانی و تباهی حاصلی نداشته است

 درو خار بنشاند و برکند عرعر  جزیره خراسان چو بگرفت شیطان
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 (913: همان)                       

 :کندشان را چنین توصیف میناصر، دوران سیادت آنان و عوامل
 رئیسان و سران دین و دنیا را یکی بنگر

 کجا باشد محل آزادگان را در چنین وقتی

 باکینبینی بر گه شاهی، مگر غدار و بی 

 که تا بینی مگر گرگی همی یا بادپیمایی 

 یکه بر گاهی و تختی، شه و میر است موالی

 نیابی بر سر منبر مگر رزاق و کانایی

 (366:همان)                                      

دهد و بدین  می آزردگی شاعر از بیدادگری این حکام است، آنان را چنین مورد خطاب قرارو در بیتی دیگر که حاکی از نهایت دل

 :داردها بر حذر میشان مردم را از تبعیت از آناستینطریق با ذکر پیاپی اوصاف آنان و به نمایش گذاشتن سیمای ر

 گرگی تو نه میر مر خراسان را

 لعنت چه کنی بخیره بر دیوان

 

 سلطان نبود چنین تو شیطانی 

 کز فعل تو نیز همچو ایشانی

 (346: همان)                

 (یانخلفای عباسی، ناصب)انتقاد و ابراز انزجار از موانع تحقق دین راستین   -2-2

ناصر، اینان را غاصب منصب خالفت که جایگاه . شوندها در دیوان اشعار ناصرخسرو محسوب میخلفای عباسی از منفورترین چهره

 :پنداردترین مانع در مسیر تحقق آرمانش مبتنی بر به حکومت رسیدن خلفای فاطمی نژاد میپیامبر است و بزرگبرحق آل

 سوراخ شده است سد یأجوج

 حق شده است دجالبرمنبر 

 آنک او به مراد عام نادان

 گفتا که منم امام و میراث

 روی وی اگر سپید باشد

 

 یک چند حذر کن ای برادر 

 خامش بنشین تو زیر منبر

 بررفت به منبر پیمبر

 بستد زنبیرگان و دختر

 روی که سیه بود به محشر

 (213: همان)                  

 :دارداز چنین حاکمانی بر حذر می و همواره مردم را از متابعت

 ای گمره و خیره چون گرفتی

 من با تو سخن نگویم ایراک

 من میوه دین همی چرم تو

 

 گمراه ترین دلیل و رهبر؟ 

 کری تو و رهبر از تو کرتر

 گاو تو خار و خس همی چر چون

 ( 243: همان)                       
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اعتقاد ندارند، از دیگر ( ص)هستند و به خالفت بالفصل او و فرزندانش بعد از نبی اکرم( ع)ناصبیان نیز که دشمنان اوالد علی

اند که به دشمنی و آزار و اذیت شاعر شیعی همینان. انداقشاری هستند که در دیوان ناصرخسرو به باد لعن و انتقاد گرفته شده

ناصر در قصاید متعددی به رد و طعن . اندیمگان گردیدهة سپس درساز تبعید او به مازندران و اند و سببمذهب خراسانی برخاسته

 : جویدای از آنان چنین برائت میبه عنوان نمونه در قصیده. و هجو آنان پرداخته است

 ناصبی ای خر سوی نار سقر

 دین تو به تقلید پذیرفته ای

 با تو اگر چند به یک دین درم

 م فاطمیا م فاطمیا فاطمی

 

 ثر سامریچند روی بر ا 

 دین به تقلید بود سرسری

 تو ز ره من به ره دیگری

 تا تو بدرّی ز غم ای ظاهری

 (139: همان)                      

 انتقاد از فساد و بددینی دستگاه حکومتی -9-2

اسالف  که همچونحاکمان سلجوقی که در عصر ناصرخسرو در رأس قدرت سیاسی و حکومتی  قرار گرفته بودند، به سبب آن

-شان، مشروعیت خود را در امر سلطنت از خلفای عباسی اخذ کرده بودند، برای کسب حیثیت و تضمین بقای خود، میغزنوی

-تهدیدی علیه خالفت عباسیان محسوب میۀ چه به منزلکوشیدند و با هرآنبایست در جهت دوام خالفت و مذهب اهل تسنن می

لذا گرویدن آنان به دین اسالم، نه بر مبنای اعتقادی خالصانه ( 33-39: 4953رکمنی آذر، ت.)پرداختندامان میشد، به ستیزی بی

به دیگر سخن، دین برای آنان ابزاری بود که با تظاهر بدان، . شان صورت گرفته بودبلکه به منظور تأمین مصالح و مطامع دنیایی

. ورزیدندگونه ظلم و تعدی نسبت به مردم دری  نمیاز هیچ پوشاندند و در این راهعمل میۀ شان را جاممقاصد دنیاطلبانه

اند و باعث رونق بازار فسق و به ناحق سیادت یافته( ص)داند که بر امت محمدناصرخسرو این سالطین مزدور بددین را دجاالنی می

 :اندفجور گردیده
 دجال را نبینی بر امت محمد

 بازار زهد کاسد، سوق فسوق رایج

 

 خراسان سلطان و پادشاهی؟ گسترده در 

 افکنده خوار دانش، گشته روان مرائی

 (992: همان)                                

 :سرایداو خطاب بدانان می
 از مکاااار خداونااااد هماااای هاااایچ نترساااای  

 واهلل کااااه نساااانجند نماااااز تااااو ازیااااراک   

 باااا مساااجد و ماااؤذن چاااون سااارکه و ترفااای

 

 یزان اساات کااه بااا بنااده پاار از مکاار و شااکنج   

 روی تو به قبلاه اسات و باه دل باا دف و سانجی     

 باااا مساااخره و مطااارب چاااون شااایر برنجااای 

 (995: همان)                                      

و « حکمت»ها را از صفاتی چونکند و آنشان خالصه میمندی این سالطین را در تجمالت سلطنتیناصر، تمام جالل و شکوه

 :دانداند، بی بهره میین امارتکه از لوازم راست«خردمندی»

 ای میر اجل چون اجل آیدت بمیری

 زیبا به خرد باید بودنت و به حکمت

 

 هرچند که با عز و جاللی و جمالی 

 زیبا تو به تختی و به صدری و نهالی

 (349: همان)                         

 :سرایدو در همین باب در بیتی دیگر می

 گرمابه درآید میری بود آن کو چو به

 

 خالی شود از مملکت و جاه و جاللش 

 (216: همان)                             
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-شان ها و تمنیات نفسشدگان به مقام پادشاهی را در بیانی خطابی و تنبیهی، گرفتار بند گران تن و اسیر خواهشناصر، این غره

 : دخواندانسته و به تأمل در اوضاع و احوال خود فرا می

 ای غره شده به پادشایی

 زین بند گران که این تن توست

 تو با بندای  هپس شاه چگون

 

 بهتر بنگر که خود کجایی 

 چون هیچ نیامدت رهایی؟

 خویش و مبتالیی؟ة چون بند

 (321: همان)                       

النّاسُ بِأُمَرائِهم »: فرمایند می (ع)که امیرالمؤمنین ندر روزگار حکومت این بددینان، گویی نیروی تعقل مردم هم تخدیر گشته وچنا

و « ستمگری»مردم روزگار ناصرخسرو هم بسان حاکمان دیوسیرتشان به صفاتی چون ( 215: تحف العقول)«اَشبَه مِنهُم بِآبائِهم

 :ندباشگری به یکدیگر میاند و مترصد دست دادن فرصتی برای ستم و پرخاشمتصف گشته« درنده خویی»

 خلق نبینی همه خفته ز علم

 کرده ز بهر ستم و جور و جنگ

 

 عدل نهان گشته و فاش اضطراب 

 چنگ چو نشپیل و چو شمشیر ناب

                                (414) 

 (فقها، خطبا، قضات، محتسبان)انتقاد از رجال دینی -1-2

دولت ». کان سلجوقی بر ایران، اقتدار دینی به فقهای سنی انتقال یافتزمان با تسلط یافتن ترهای پنجم و ششم هجری، همدر سده

های عقیدتی را سرکوب کند و این انحرافۀ در ازای پشتیبانی ایدئولوژیک علما، متعهد شد اصول جازم اهل سنت را اعمال و هم

نادری، )« ...های رقیب قرار دادها و فرقهعلمای سنی را از موقعیتی نیرومند در برابر گروه« محراب و شمشیر»اتحاد به اصطالح 

نمایان نوقدرت یافته، انواع بدین ترتیب در این عهد، ترکان تازه به امارت رسیده با حمایت جمعی از فقیه( 64-62: 4951

رفته و خود مولد علما که متولیان دین بودند از وظایف معهودشان فاصله گ. ها و تجاوزات را در حق مردم ایران روا داشتندبیدادگری

ساخت، بایست موجبات تعالی روحی و معنوی مردم را فراهم میبسیاری از مفاسد و معاصی در اجتماع گردیدند و دین که می

بر . شان تبدیل گردیدپیامدهای معکوسی به بار آورد و صرفاً به ابزاری در چنگال سالطین سلجوقی برای تأمین مقاصد دنیاجویانه

شان صرفاً دستاویزی ورزیی که دین«جهالی علما نام»نمایان و یا به تعبیر ناصرخسرویوان ناصرخسرو، این فقیههمین مبنا در د

ناصرخسرو که با هدف . اندبرای حصول مطامع دنیوی و ارضای حوائج نفس آزمندشان بود، بسیار مورد رد و طعن قرار گرفته

، «حیلت ساز»، «غدار»ایندگی گام نهاده، در اشعارش با انتساب اوصافی همچونآشکارسازی حقیقت و مبارزه با تزویر به میدان سر

شان را کشد و قداست دروغینشان بر میای، پرده از حقیقت وجودیهیچ واهمهبه اینان، بی« رشوت خوار»و « دین به دنیافروش»

شان، بی محابا آنان را ورزی ریاکارانهن و دینای ناصرخسرو از شدت غضبناکی و انزجار از اینادر قصیده. سازدنقش بر آب می

 :اندمسلمانی پنهان ساختهۀ نامد که کفرشان را با جامکافرانی می

 ای عورت کفر و عیب نادانی

 

 مسلمانیۀ پوشیده به جام 

 (346: همان)               

 :سرایداند، میآنان را خوردهۀ ورزی فریبکارانای خطاب به مردمانی که فریب این متشرعان و دینوی در قصیده

 این قوم که این راه نمودند شما را

 این رشوت خواران فقهااند شمارا

 از بهر قضا خواستن و خوردن رشوت

 رشوت بخورند آنگه رخصت دهندت

 

 زی آتش جاوید دلیالن شمااند  

 ها فقهااندابلیس فقیه است گر این 

 فتنه همگان بر کتب بیع و شرااند 

 قضااند بل اهل قفااند نه اهل 

 (215: همان)                            
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 :داردها چنین برحذر میسازی و غداری آنای دیگر نیز مردم را از حیلتو در قصیده
 زانک دین را دام سازد بیشتر پرهیز کن

 گاه گوید زین بباید خورد کاین پاکست و خوش

 حیلت و مکر است فقه و علم او و سوی او

 رش غول شهر گویی جای این گفتار هستگ

 

 زآنکه سوی او چو آمد صید را زینهار نیست 

 گاه گوید نی نشاید خورد کاین کشتار نیست

 نیست دانا هر که او محتال یا مکار نیست

 ورش دیو دهر خوانی جای استغفار نیست

 (942: همان)                             

هایی همچون حرص، آزمندی، جهالت به درندگانی نظیر گراز، عقاب و نهنگ مانند از به سبب رذیلتها را ای دیگر، آندر سروده

 :کندمی
 گرد بازار بگرد اینک و احوال ببین

 علما را که همی علم فروشند ببین

 هریکی همچو نهنگی ز بس جهل و طمع

 

 نگری من نکنم قصه دراز می چون تو خود 

 چو گراز به ربایش چو عقاب و به حریصی

 دهن علم فراز و دهن رشوت باز

 (442: همان)                                  

  :داندشان، دستیاران و وزرای ابلیس لعین میگری و غداریای آنان را به سبب حیلهدر قصیده

 سازان جهالی علما نامای حیلت

 چون خصم سر کیسه رشوت بگشاید

 

 زراییدکز حیله مر ابلیس لعین را و 

 در وقت، شما بند شریعت بگشایید

 (116: همان)                                

 :کنندچه خداوند به صراحت حرام اعالم کرده، حالل میای است که آنمراتب گمراهی و جهالت آنان از علم دین تا اندازه

 می جوشیده حالل است سوی صاحب رأی

 صحبت کودک ساده زنخ را مالک

 قیمار و لواطت به طریق سه اماممی و 

 

 شافعی گوید شطرنج مباح است بباز 

 نیز کرده است تو را رخصت و داده است جواز

 مر تورا هر سه حالل است، هال سر بفراز

 (449: همان)                                       

قی بودند، به سبب مراتب جهالت و ضاللتشان بسیار مورد واعظان و خطیبان نیز که از دیگر رجال دینی و اقشار  مذهبی عصر سلجو

رانند، اما کنند و سخن میهای عصمت جلوه میناصرخسرو در صفت آنان که بر سر منابر چونان اسطوره. اندمذمت قرار گرفته

 :گویدمی« کنندروند آن کار دیگر میچون به خلوت می»

 در مجلس، با رودساز و ساقی

 بامدادبر منبر شبگیر و 

 تا وقت سحر مانده در جدالی

 گوئی که مسلمانم و ندیدی

 

 در مسجد، باأخبرنا و قال قالی 

 در مجلس خوش طبع و بی ماللی

 در حجت و آیات گنگ و اللی

 هرگز تو مر اسالم را حوالی

 (312: همان)                           

 :کندنام خلفای عباسی چنین شکوه میای دیگر از آنان به دلیل خطبه خواندن به و در قصیده

 همی خوانند بر منبر زمستی

 

 خطیبان آفرین بر دیو ملعون 

 (143: همان)                   

 :یی دیگر از هجو منبریان و خطباها هنمون

 همی پای کوبد بر الحان قاری  بیندیش از آن خر که بر چوب منبر

 (325: همان)                        
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 نیابی بر سر منبر مگر زراق و کانایی  بینی بر گه شاهی مگر غدار و بی باکین

 (366: همان)                           

شان که طیفانشان در عوض انجام تکالیف شرعیمحتسبان نیز از دیگر اقشار متولی دین در آن روزگار بودند که چون دیگر هم

نقد ۀ اینان نیز از زیر تازیان. ورزیدندها ارتکاب میی، خود گاه در خلوت و گاه در مأل عام بدانعبارت بود از مبارزه با فساد و مناه

 :اندشاعر روشنگر خراسانی نرسته

 خوبان به روزة حاکم در جلو

 خون حسین آن بچشد در صبوح

 

 نیم شبان محتسب اندر شراب 

 وین بخورد ز اشتر صالح کباب

 (66: نهما)                        

اوضاع منحط متولیان دین و سیاست در اجتماع عصر ناصرخسرو، چونان مرضی مسری در سراسر جامعه انتشار یافته و تمامی اقشار 

رنجور ستمدیده از ۀ گیری حقوق طبقبایست مسئول اجرای عدالت و بازپسهای قضایی که قاعدتاً میرا مبتال ساخته بود؛ محکمه

سان خود بیشترین ظالمان، حکم را به نفع آنان صادر کرده و بدینۀ د، با دریافت مبالغی از سوی طبقبودنستمگران متمول می

-ها را چنین توصیف میهای آنها و بیدادگریکشیها، ضعیفناصرخسرو آزمندی. داشتنددیده روا میمظالم را درحق مردم ستم

 :کند

 بر ره، غوالن نشسته اند حذر کن

 حکمت اگر چنددشمن عدلند و ضد 

 هر یکی از صید این ضعفا را

 خامش و آهستگان به روز ولیکن

 

 باز نهاده دهان ها چو حواصل 

 یکسره امروز حاکمند و معدل

 تیز چو نشپیل کرده اند انامل

 و مجلس به شب به سان جالجل می در

 (926: همان)                                

 : شودو فساد این طبقه چنین معترض میای دیگر، از تباهی و در سروده

 از عامه خاص هست بسی بدتر

 چون نار پاره پاره شود حاکم

 دزدی است آشکاره که نستاند

 

 زین صعب تر چه باشد پتیاره 

 گر حکم کرد باید بی پاره

 جز باغ و حایط رز و ابکاره

 (263: همان)                            

 تحذیر از دنیاطلبی -6-2

ترین عوامل سقوط انسان در سراشیبی انحطاط، دنیاطلبی یا به تعبیری حب دنیاست که پیامبر اکرم از آن با یکی از مهم        

اعتباری و ناپایداری دنیا را به هایش بیناصرخسرو نیز در بسیاری از سروده( 451: کنزاالعمال.)اندیاد کرده« اکبر الکبائر»عنوان

ها کوشیده است آنان را در این اندیشه با ها و تمثیلها و قیاسزد کرده و با تمسک جستن به اقسام استداللمخاطبان اشعارش گوش

اند و ای جهان را به دیوی فریبنده که هشیاران و خردمندان هرگز جویای آن نبودهالمثل در قصیدهفی. عقیده سازدخود همراه و هم

کند و بدین وسیله سعی دارد مردم را گریز از لطمات و صدمات مرگبارش نیست، تشبیه میکس را یارای نیز بازی رباینده که هیچ

 :به دوری گزیدن و برحذر بودن از آن تحریض کند

 احوال جهان گذرنده گذران است

 ناجسته به آن چیز که او با تو نماند

 دیوی است جهان صعب فریبنده مر او را

 سرما زپس سرما، سرا زپس ضرا  

 بشنو سخن خوب و مکن کار به صفرا

 هشیار و خردمند نجسته است همانا
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 بازی است رباینده زمانه که نیابند

 

 زو خلق رها هیچ نه مولی و موال

 (26: همان)                                  

 : کندا چنین سرزنش میدر قالب تمثیلی دیگر، مردم روزگار خود را به سبب غافل شدن از دین و اشتغال به دنیای  هدر قصید

 دین را طلب نکردی و دنیا زدست شد

 دنیات دور کرد ز دین، وین مثل توراست

 شر است جمله دنیا، خیر است دین همه

 

 همچو سبوس تر نه خمیری و نه فطیر 

 کز شعر بازداشت تو را جستن شعیر

 کز شعر بازداشت تو را جستن شعیر

 (245: انهم)                                 

ناپایداری دنیا و هدف غایی ۀ در ابیات زیر نیز شاعر با استداللی ساده، مخاطبان شعرش را به کاربست خرد و اندیشیدن در مقول

 :شودآفرینش رهنمون می

 بر کن ز خواب غفلت پورا سر

 ایزد خرد زبهر چه داده ستت؟

 برنه به سر کاله خرد وانگه

 

 واندر جهان به چشم خرد بنگر 

 تا خوش بخسپی و بخوری چون خر؟

 برکن به شب یکی سوی گردون سر

 (216:همان)                           

آن، ماجرای آدم و حوا را ۀ هوای نفس و تمنیات دنیاجویانۀ کند که در صورت غلبدر بیتی دیگر به مخاطبان شعر خود توصیه می

 :شان از بهشت برین و از جوار رحمت الهی رانده شدندنفسۀ یروی از وسوسکه در قرآن ذکر شده به خاطر بیاورند که به سبب پ

 ورت آرزوی لذت حسی بشتابد

 

 پیش آر ز فرقان سخن آدم و حوا 

 (23: همان)                            

یابی عی به دنبال ریشهکند بلکه چونان پژوهشگری اجتمااجتماع را ذکر نمیة های موجود در پیکرها و کاستیناصر، تنها آسیب

به عنوان مثال، علت شیفتگی و خوگرفتن مردمان عصر خود را به لذات بهیمی و دنیایی، متابعت و . ها نیز هستهای بروز آنعلت

 :داندها از سیاق و سلوک حکام دیوسیرتشان میتأثیرپذیری آن

 بر خواب و خورد فتنه شدستند خرس وار

 هر صبح راز صبوحی زبر کنند

 ندر رکوع خم ندهد پای و دستشانا

 گر رسم و خوی دیو گرفتند الجرم

 

 تاچند گه چو خر بخورند و فرومرند 

 لعل و ساغرند می زیرا ندیم رود و

 لیکن به پیش میر به کردار چنبرند

 همواره پیش دیو بد اندیش چاکرند

 (123: همان)                               

 یی در دینمبارزه با تقلیدگرا -6-2

از سوی دیگر تعقل و دانشی نیز که در . تحقیق و تعقل در نظر ناصرخسرو، مطرود و مردود استۀ بهره از پشتواندین بی         

را در کنار یکدیگر مطرح ( دین و خرد)وی همواره این دو مقوله . داری منتهی نشود نزد او پذیرفتنی و مقبول نیستنهایت به دین

 .داندان هر یک را نفی وجود دیگری میکند و فقدمی

 طاعت بی علم نه طاعت بود

 

 طاعت بی علم چو باد صباست 

 (31:همان)                         

 آن کو نکند طاعت علمش نبود علم

 

 زرگر نبود مرد چو بر زر نکند کار 

 (221:همان)                        
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جهل و کفر ۀ های سست تقلید استوار است نه بر مبنای تحقیق، مایکه بر پایهرا به سبب آن از این روی ناصر، دین مردم روزگارش

دین مورد قبول او، دینی است که پس از عرضه داشت بر خرد و پس از یک سلسله تأمالت و تعمقات عقالنی مورد تأیید و . داندمی

هین به مقدسات و در حکم عمل به باطل است، زیرا از نظر او هیچ دینداری عوامانه، تقریباً تو»نزد او . تصدیق قرار گرفته است

-شود و مقبول نمیدهد درنیابد، انجام گرفته محسوب نمیفریضه دینی تا وقتی که مؤمن معنای واقعی عملی را که انجام می

 (:411: 4951هانسبرگر، )«افتد

 این که تو داری سوی من دین نیست

 رگکار درختان خور و بار است و ب

 طاعت بی علم نه طاعت بود

 

 مایه نادانی و کفر و شقاست 

 کار تو تسبیح و نماز و دعاست

 طاعت بی علم چو باد صباست

 (31: ناصرخسرو)                 

راهی حجیت خرد و بر مبنای تقلید کورکورانه از غیر نپذیرفته است، زیرا معتقد است هرگز تقلید را او خود هرگز دین را بی       

 :به معرفت حق و حقیقت نیست

 تقلید نپذرفتم و حجت ننهفتم

 

 زیرا که نشد حق به تقلید مشهّر 

 (212: همان)                      

دهد و از آنان و دینی که اند، سخت مورد عتاب قرار میای کسانی را که اصول و مبانی دین را بر اساس تقلید پذیرفتهلذا در قصیده

 :جویدبرائت می آنان راست،

 ایدین تو به تقلید پذیرفته

 الجرم از بیم که رسوا شوی

 چون سوی صراف شوی با پشیز

 با تو اگر چند به یک دین درم...

 

 دین به تقلید بود سرسری 

 هیچ نیاری که به من بگذری

 مانده شوی و خجلی برسری

 تو ز ره من به ره دیگری

 (343: همان)                     

داران از آن جهت که تنها از سر عادت و خالی همین اساس است که در نظر ناصر اعمال عبادی و مناسک دینی این دسته از دین بر

به عنوان مثال، در خصوص افرادی که به سبب تمکن مالی به رغم آلوده بودن دامانشان . از محتواست هیچ وزن و اجر اخروی ندارد

 :سرایدشوند، چنین میسفر حج را متحمل میبه گناهان متعدد، بیهوده رنج 

 ره مکه همی خواهی بریدن

 مگر کاندر بهشت آیی به حیلت

 گر این فاسد گمانت راست بودی

 

 که با زادی و با مال و جهازی 

 بدین اندوه، تن را چون گدازی؟

 بهشتی کس نبودی جز حجازی

 (126: همان)                        

کند، بلکه بر پیروان سایر ادیان نیز اش در امر شاعری تنها به پیروان دین مبین اسالم بسنده نمیت پیامبرگونهناصر در انجام رسال

ای خطاب به پیروان در قصیده. گیردبه سبب تقید به ظواهر شریعت و انجام طوطی وار و تهی از معنویت اعمال عبادی خرده می

 :گویدآیین زردشت می

 و پا زندای خوانده کتاب زند 

 دل پر زفضول و زند بر لب

 از فعل منافقی و بی باک

 از فعل به فضل شو بیفزای

 از خواندن زند تا کی و چند 

 زردشت چنین نوشت در زند؟

 وز قول حکیمی و خردمند

 وز قول لب اندکی فروبند
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 (29: همان)                        

ها، کند که منشأ پیدایش آنای نکوهش میا به دلیل باور به اعتقادات سست و نابخردانهای از موارد نیز، پیروان ادیان دیگر ردر پاره

از آن جمله . های وحیانی و تکرار شدن طوطی وار از سوی گروندگان به آن دین استتردید تحریف بشر در کتب آسمانی و آموزهبی

 :را( ع)اد کردن آنان، عیسیاست، ابیات زیر در نقد اعتقاد مسیحیان مبنی بر پسر خداوند قلمد

 ترسا پسر خدای گفت او را

 زیرا که خبر نبود ترسا را

 

 از بی خردی خویش و نادانی 

 از قدر بلند نفس انسانی

 (35: همان)                    

 مبارزه با جهالت و ترغیب به خردورزی -5-2

ترین او یکی از عظیم. اندوزی است و خردگرایی و ترغیب به علمهای بنیادین شعر ناصرخسرو، ستایش خرد یکی از شاخصه          

داشتن مردم به باور او دور نگه. داندورزی میخرد و اندیشهعوامل گمراهی و انحطاط مردم روزگار خود را جهل و بی بهرگی آنان از 

وشمندانه از سوی صاحبان قدرت سیاسی است پرستی، تدبیری هافزایی و در مقابل ترویج تقلیدگرایی و خرافهاز خردورزی و دانش

لذا بخش عظیمی از هم و . خود را استمرار بخشندۀ خبری، حاکمیت بیدادگرانداشتن مردم در ظلمات جهل و بیتا با محبوس نگه

در دیوان  کهاندوزی و خردورزی تشکیل داده است، چنانغم او در اشعارش را تکریم و تجلیل علم و خرد و دعوت مخاطبان به علم

 .توان یافت که در آن به خرد و خردورزی فرانخوانده باشدای میاو کمتر قصیده

 گر تو یکی خشک بید بی هنری

 علم ز دریا تورا به خشک برد

 

 علم تورا سرو جویبار کند 

 علم زمستانت را بهار کند

 (459:همان)                     

خواند و اصالً شئون زندگی فرا میۀ به کار بستن خرد، تعقل ورزیدن و چون و چرا در هم ناصرخسرو مخاطبان اشعارش را به        

 :داندچون و چرا کردن را از لوازم و ضروریات خرد و فصل ممیز انسان از سایر جانوران می

 عقل است بی گمانۀ چون و چرا نتیج

 

 چون و چرا ز جانوران جز تو کراست؟ 

 (446: همان)                            

 :کندای دیگر رهاننده از آتش دوزخ معرفی میرسان انسان در دین و دنیا و در قصیدهای، خرد را یاریدر قصیده        

 خرد از هر خللی پشت و زهر غم فرج است

 خرد اندر ره دنیا سره یار است و سالح

 

 خرد از بیم، امان است و زهر درد شفاست 

 ک دلیل است و عصاستخرد اندر ره دین نی

 (33: همان)                             

 

 علم و عمل ورز که مردم به حشر

 

 ز آتش جاوید بدین دو رهاست 

 (414: همان)                     

و متشرع است  جا که متکلمناصرخسرو از آن. آن دانست« کارکردی دینی»نزد ناصرخسرو را باید « خرد»ترین کارکرد اما مهم      

از نظر او »به دیگر سخن( 243: 4934مسبوق و همکاران، .)کند می به عقل کالمی یا عقلی که به خدمت دین درآمده، اعتقاد پیدا

. بینی مذهبی ناصرخسروتوحید، رسالت، کالم الهی و آخرت یعنی همان ارکان و جهان: هایی دارد که عبارتند ازفرضعقل، پیش

رسد و هدف این عقل، کند و به غایت میپذیرد، رشد میتحقق می( دین)اصرخسرو است، در درون این دایرهعقلی که مد نظر ن

عناصر دینی را به تجزیه و »لذا بسیاری از مباحث و ( 1: 4965مسکوب، )«.ها یا به قول وی بدیهیات استفرضاثبات همین پیش
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به ( 424: 4952درگاهی، )«.یابد می دور از خرد را بیهوده و برگزافسپارد و دین بی برهان و تحلیل و چون و چرای عقل می

 :عبارتی، نزد او دین درست و بر حق، دینی است که مورد تأیید و پسند خرد واقع شود

 که خرد اهل زمین را زخداوند عطاست  راست آن است ره دین که پسند خرد است

 (66: همان)                                                                                                 

ها ترین جایگاهترین و رفیعتواند به عالیتعقل ورزیدن و کسب دانش میۀ ناصرخسرو را باور بر این است که انسان به واسط         

 :برسد و افالک را تحت اقدام خود درآورد

 نکوهش مکن چرخ نیلوفری را

 کنی اختر خویش را بدچو تو خود 

 اگر تو از آموختن سر بتابی

 درخت تو گر بار دانش بگیرد

 

 برون کن زسر باد خیره سری را 

 مدار از فلک چشم نیک اختری را

 نجوید سر تو همی سروری را

 به زیر آوری چرخ نیلوفری را

 (93: همان)                          

های آن، عقل به صرخسرو از خرد و خردورزی را متأثر از مذهب تشیع دانست که در آموزهشاید بتوان این همه ستایش و تکریم نا

 :کندرا مطرح می مسئلهکه خود او در بیتی همین چنان. رسولی باطنی معرفی گردیده استۀ مثاب

 که در دل نشسته به فرمان یزدان  خرد سوی هر کس رسولی نهفته

 (115:همان)                      

 مبارزه با ریاکاری و تزویرگرایی -2-3

های اجتماع نفوذ سطوح و الیهۀ دانسته شده که رفته رفته در هم های اخالقیجوامع بشری از جمله امراض و رذیلتۀ ریا نزد هم

محرمات شمرده ة رهای دین اسالم نیز ریا در زمدر آموزه. فرسایدسازد و در نهایت جامعه را از درون میکرده، همگان را مبتال می

 441ۀ ترین نوع ریا قلمداد شده و به استناد آیریا در انجام اعمال عبادی، مذموم. به شدت مورد نکوش قرار گرفته است و شده

متولیان دین در . دانسته شده است خارج ایمانة از دایرورزد، مشرک و ی که در انجام اعمال عبادی خود ریا میفردکهف، ة سور

دین در دستان آنان از . برانداز گرفتارند، همگی بدین مرض خانمانو از فقها و علما گرفته تا خطبا و منبریان و محتسبانعصر ناصرخسر

امان با ریا و بیة مبارز بر همین اساس،. حقیقت خود منحرف شده و به ابزاری مبدل گردیده است در راستای وصول به مطامع دنیایی

او در خطاب به . های فکری او در سراسر اشعارش استترین دغدغهبینی ناصرخسرو و یکی از اساسیسالوس از ارکان ثابت جهان

 :سرایداعتباری فقه ایشان مینمایان ستمکاره و در افشای بیاین فقیه

 گر روی بتابم زشما شاید ازیراک

 فقه است مرآن بیهوده را سوی شما نام

 بی روی و ستمکاره و با روی و ریایید 

 ن را همی از جهل، شب و روز بخاییدکا

 (465: همان)                           

 :داندای دیگر در تعریض به آنان، صرف مرعی داشتن ظواهر دین را نشان پارسایی و زهدورزی نمیو در سروده

 همه پارسایی نه روزه است و زهد

 نه جامه کبود و نه موی دراز

 چو این رسم ها ببینی، بدان

 

 نه اندر سجاده نه اند وطاست 

 نه اندر فزونی نماز و دعاست

 که این بیشتر بهر روی و ریاست

 (51: همان)                          

 :کندو در جای دیگر، به سبب حاکمیت یافتن چنین متولیان ریاکار و آلوده دامانی بر مناصب دینی از وضعیت دین ابراز نگرانی می

 آنند که دارند کتاب حیل از بر  آن دین که فقیهانش شاید که بگریند بر
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 گر فقه بود حیلت و محتال فقیه است

 

 جالوت سزد حاکم و هاروت پیمبر

 (222:همان)                             

 نشئت روشانیای خطاب به مردم، ضمن پرده برداشتن از تزویر و ریاکاری علمای دین، پیروی مردم را از چنین زرق فاو در قصیده

 :داندشان میگرفته از جهل و نادانی

 گر راست بخواهید چو امروز، فقیهان

 ای امت بدبخت بر این زرق فروشان

 

 تزویرگرانند، شما اهل ریایید 

 جز کز خری و جهل چنین فتنه چرایید

 (466: همان)                   

 ستایش آزادگی-2-41

بوده « وارستگی»و « آزادگی»گر دهند، همواره ستایشمیهی ظمت و سترگی روح نستوه او گواناصرخسرو که اقوال و احوالش به ع 

ناپذیرشان، پشت به خدمت صاحبان قدرت خم کرده، زبان به تملق آزمندی و حرص سیریۀ و پیوسته افرادی را که به واسط

 -4: غالباً طرف خطاب او سه دسته از مردم هستنددر چنین مواردی . اند، نکوهیده استو تن به هر خفت و خواری داده گشوده

 .فقها و رجال دینی -9مالزمان و اطرافیان سالطین  -2شعرای مداح درباری  

 شعرای مداح درباری( الف

وم اش مانع از تداطلبانهناصر گرچه خود زمانی در دربار پادشاهان، مقام و منزلتی داشته، اما سرانجام مناعت طبع و باورهای عدالت

بخش تر از مقام متعالی ای را واالتر و رضایتگردد و در نهایت، هیچ مقام و مرتبهدادگر و خودکامه میحضور او در محضر شاهان بی

 : یابدآزادگی و وارستگی نمی

 در دست امیر و شاه ندهم

 

 در آرزوی مهی مهارم 

 (964: همان)                 

ای ناچیز، ای است که در طلب تمنیات نفس و به طمع دریافت صلهسخن او با شعرای سرسپرده لذا در دعوت به آزادگی، گاه روی

-ای در ستایش آنان میایستند و زبان به گفتن هر سخن دروغ و نابخردانهدادگر میکفایت و بیدست به سینه در حضور شاهان بی

 :گشایند

 خرد بر مدح نااهالن بخندد

 رم ناید تو را از خویشتن خود ش... 

 

 کسی بر گردن خر در نبندد 

 که هر جایی دروغت گفت باید؟

 (395:همان)                         

 :زندای، چنین بر آنان نهیب میدر قصیده

 تو برپایی آن جا که مطرب نشیند

 گوهر کنی مدحت آن رابه علم وبه

 به نظم اندر آری دروغی طمع را

 پسنده است با زهد عمار و بوذر

 

 سزد گر ببری زبان جری را 

 ست مر جهل و بدگوهری راکه مایه

 دروغ است سرمایه مر کافری را

 کند مدح محمود مر عنصری را

 (419: همان)                       

و در  برخوردار باشند« حکمت»داند که از صفت انتشار و نقل میۀ ناصرخسرو تنها درصورتی اشعار شعرا را شعر راستین و شایست

 :خود را از کف ننهندۀ شود که از دربار و دیوان سلطنت فاصله بگیرند و استقالل اندیشباور او این امر فقط در صورتی محقق می

 ز دیوان دور شو تا راه یابد سوی تو حکم

 

 شک سزای دفتر و دیوانسخنت آنگه شود بی 

 (232:همان)                                        
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 م آنست کو از شاه نندیشد، نه آن نادان    حکی

 

 که شه را شعر گوید تا مگر چیزیش فرماید 

 (11:همان)                                          

 مالزمان و اطرافیان طماع شاهان( ب

مراتب بندگی و . ستگاه نیز پیکان انتقاد ناصرخسرو متوجه درباریان و اطرافیان طماع شاهان و صاحب منصبان حکومتی ا

ای است که التزام به اوامر الهی را یکسو نهاده و چشم و گوش جان به دستورات سرسپردگی اینان به صاحبان قدرت تا به اندازه

 :اندشاهان دوخته

 فرمان کردگار یله کرده

 مؤذن چو خواندت ز پی مجلس

 ور شاه خواندت سوی گلشن

 

 «چه فرمایی؟»شه را لطف کنی  

 ده ژاژ همی خاییتو افتا

 ره را به چشم و روی بپیمایی

 (312:همان)                          

 :داندشان در پیشگاه ارباب قدرت میخواهی اینان را عامل خفت و خواریشاعر، آزمندی و فزون

 دست طمع کرده میان تورا

 زشت بود بودن آزاده  را

 

 پیش شه و میر دو تا چون دوال 

 عیال ینالطوفان و ة بند

 (996: همان)                                

دهد که هرگز جاه و محل مورد نظرشان را با چاکری و بندگی در دربار شاهان و بزرگان به دست نخواهند او به این طبقه هشدار می

 :آورد

 چگونه باشد با چاکریت جاه و محل؟   محل و جاه چه جویی به چاکری ز امیر

 (992: همان)                               

 فقها و رجال دینی( ج

اند، به شدت نمایان عصرخود را که دین را دام تزویر ساخته و اسباب نیل به مال و منال دنیایی قرار دادهناصرخسرو همواره فقیه

گویی سالطین ناالیق سلجوقی لقای این دین به دنیافروشان را به خاطر تمجید و تماو در قصیده. مورد مذمت قرار داده است

 :کندمستوجب آتش دوزخ دانسته، چنین نکوهش می

 به مکر و غدر میرد هر که دل را

 همی خوانند بر منبر زمستی

 به دنیا دین فروشانند ایشان

 

 به مکر و غدر دارد کرده معجون 

 خطیبان آفرین بر دیو ملعون

 به دوزخ در همی برند آهون

 (          413: همان)                       

 نتیجه گیری -9

های پنجم و ششم هجری توان ناصرخسرو قبادیانی را از پیشآهنگان توانمند شعر متعهد پایداری در سدهدر مقام استنتاج می

واضع اتحاد نامیمون ارباب قدرت سیاسی و اصحاب اقتدار دینی در عهد ناصرخسرو، مبنی بر پشتیبانی متقابل از م. قلمداد کرد

هایی را در اوضاع اجتماعی، ها و آشفتگیشان صورت پذیرفته بود، نابسامانییکدیگر که به منظور دستیابی به مقاصد دنیاطلبانه

ها را در حق علمای دین، انواع بیدادگری« پشتیبانی ایدئولوژیک»سالطین سلجوقی با . اقتصادی و اعتقادات دینی مردم به بار آورد

شان منحرف گردیده هایشان، از وظایف معهود و مرسومطلبیها و جاهآزمندیۀ نمایان تباهکار دین به واسطد و فقیهداشتنمردم روا 

زدگی مردم مزید بر علت گردید و مسیر در این میان، جهالت و غفلت. و خود مولد بسیاری از مفاسد و معاصی در اجتماع گردیدند

خواه خراسانی را بر آن شرایط موجود، شاعر متعهد، متدین و آرمانة مشاهد. تر ساختهای حکام جور همواررا برای بیدادگری
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ترین و ترتیب برجستهها سازد و بدینها و افشاسازی هویت عامالن آناهتمام خود را مصروف ترسیم این نابسامانیة داشت تا عمد

اقشار ۀ های پایداری خود هماو در سروده. پدیدار سازد های متعهد پایداری در سده پنجم و ششم هجری راشورانگیزترین سروده

های دینی، چون دین، ارزشهای مردم عادی و موضوعات و مقوالت متنوعی هماجتماع، از امرا، فقها، قضات و خطبا گرفته تا توده

اوضاع دینی در این عصر سبب  های حاصل شده درهنجاریهگذارد؛ اما وضعیت بغرنج دین و نابنقد میۀ را به بوت... اخالقیات و

برحذر . گردیده که دین و مسائل مرتبط با آن در کانون توجه ناصرخسرو قرار گیرد و به محور اصلی اشعار پایداری وی بدل گردد

لصانه داری مخ، تحریض به دین...(طلبی، دنیاجویی، اشتغال به خور و خواب، بیدادگری واعم از جاه)بودن از نفس و تمنیات نفسانی 

گری در مباحث دینی از مضامین بنیادی پایداری و محققانه و نه مقلدانه، عرضه داشت دین بر خرد، پرهیز از تحجر فکری و قشری

در حقیقت، نقض گردیدن تمامی این موارد از سوی اصحاب قدرت سیاسی و دینی در عهد ناصرخسرو، این شاعر . های اویندسروده

 .ای، همگان را به ایجاد تغییر در وضعیت موجود فرا بخوانددارد تا با ایستادگی در برابر چنین رویهن میاندیشمند خراسانی را بر آ

-یکی از شگردهای خاص ناصرخسرو در تبیین و توجیه اعتقادات و مبانی فکری خود در  جملگی اشعار و از جمله پایداری سروده

های متعدد به چالش کشیده و به ی بهره جسته، مخاطب را با طرح پرسشهایش این است که همواره از استدالل و براهین عقل

سترگ خراسانی به دلیل ة گرچه این سرایند.سازدرأی میتأمل در مسائل مورد نظرش واداشته و در نهایت با خود همراه و هم

اش ه انجام رساندن رسالت مصلحانهچون طرد و نفی و تبعید که از سوی مخالفانش بر او تحمیل گردید، در ابالغ و بموانعی هم

کرد، ادا کند و افزون ای را که بر روح و جانش سنگینی میالمقدور بار مسئولیت روشنگرانهتوفیق چندانی نیافت، اما توانست حتی

 .خود باشدۀ بر آن، تصویرگری راستین از واقعیات زمان

 منابع 

 (.ع)انتشارات آل علی : صادق حسن زاده، چاپ اول، قمۀ جمتر تحف العقول عن آل رسول،، (4952)ابن شعبه حرانی 

 .های دفاع مقدسدفتر دوم، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش پایداری،ۀ نام، (4955)امیری خراسانی، احمد 

 .دانشگاه شهید باهنر: ، چاپ اول، کرمان4، ج سیر تحلیلی شعر مقاومت، (4955)بصیری، محمد صادق

 .61-39، ص 34شماره  پژوهشنامه علوم انسانی،، «اختالفات مذهبی و پیامدهای آن: سلجوقیان»، (4953)ترکمنی آذر، پروین 

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمی: هاشم رسولی، تهرانۀ ترجم غررالحکم و دررالکلم،، (4965)تمیمی آمدی، عبدالواحد 

، سال هشتم، (بزرگداشت حکیم ناصرخسرو قبادیانی ۀنامویژه)پارسی ۀ نام، «ناصرخسرو نیای نواندیشی»، (4952)درگاهی، محمود 

 .426-443دوم، ص ة شمار

 .39-13، ص93ة ، شمارفصلنامه شعر، «ادبیات مقاومت»، (4959)سنگری، محمدرضا 

 .دفاع مقدسهای  بنیاد حفظ آثار و ارزش: تهران ،«ادبیات دفاع مقدس»، (4953)  _________

 .296 -215دهم، ص ة ، سال ششم، شمارادبیات پایداریۀ نشری، «پایداری ادبیاتة گستر»، (4939)صرفی، محمدرضا 

، به کوشش دکتر ادبیات پایداریة مجموعه مقاالت اولین کنگر، «شعرپایداری هنر مبارزه با دشمنان سه گانه»، (4951)صهبا، فروغ 

 . 143 -941های دفاع مقدس، صکل حفظ آثار و نشر ارزشة ادار: احمد امیری خراسانی، کرمان

ة سال دوازدهم، شمار تخصصی عالمه، -علمیۀ فصلنام، «انتقادات ناصرخسرو از طبقات عصرخود»، (4931)عبدل زاده فرد، احمد

 .491-415، ص99

ادبیات ة مجموعه مقاالت دومین کنگر، «مشترک شعر مقاومت در ادبیات ایران و جهانهای  ویژگی»،(4956)کافی، غالمرضا 
 .141-956های دفاع مقدس، صکل حفظ آثار و نشر ارزشة ادار: دکتر احمد امیری خراسانی، کرمان به کوشش پایداری،

 .مؤسسۀ الرسالۀ: بیروت چاپ دوازدهم، ،کنز العمال، (ق.ه4113)علی بن حسام متقی هندی، 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

151 
 

 ،(دانشگاه شهید باهنر کرمان)یادبیات تطبیقۀ نشری، «از عقل ناصرخسرو تا عقل ابوالعالء»، (4934)مسبوق، سید مهدی و همکاران 
 .293 -213، ص6ة سال سوم، شمار

 .123 -113، 26ة شمار ایران نامه،ۀ مجل، «ناصرخسروۀ منشأ و معنای عقل در اندیش»، (4965)مسکوب، شاهرخ 

 .انتشارات سخن: عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری، چاپ اول، تهرانۀ ترجمبرآمدن عباسیان، ، (4951)نادری، نادر 

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق،، (4953)ناصرخسرو قبادیانی، ابومعین 

ای، فریدون بدرهۀ ترجم تصویری از شاعر، جهانگرد و فیلسوف ایرانی،: ناصرخسرو، لعل بدخشان، (4951)هانسبرگر، آلیس سی 

 .نشر فروزان روز: چاپ اول، تهران



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

152 
 

 

VİRANİ EŞQİ 
  

Bədəlova Təhminə Kamran qızı 
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu 

Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin nəzdində 
Füzulişünaslıq sektoru, BAKI 

tehmine_b@mail.ru 
XÜLASƏ 
Məqalədə Osmanlı mədəniyyətində çox böyük və dərin iz qoymuş, bəktaşiliyn klassik 
nümayəndələrindən biri, türk bədii və fəlsəfi fikir tarixində önəmli yer alan Viraninin bədii 
yaradıcılığı təhlilə cəlb edilir. Mükəmməl təhsil görmüş, türk, ərəb və fars dillərinə dərindən 
yiyələnmiş ozanın dünyagörüşü, fəlsəfi düşüncəsi, dünyaya, maddi və mənəvi dəyərlərə baxış 
bucağı haqda tam təsəvvür yaradan şeirlərində gizlənmiş məna dərinliyi onun hərtərəfli, geniş 
elmi biliklərə vaqifliyindən xəbər verir. Bu poetik nümunələr Viraninin söz sənətinin incəliklərini, 
şərq klassik poetikasının məani və ləfzi gözəlliklərini nə qədər mükəmməl bildiyini açıq-aşkar 
göstərir. 
Viraninin şeirlərindən ilk öncə bir Ozan boylanır. Ulu Ozan – türk söz və sənət tarixinə adını həkk 
etmiş Yeddi Ulu Ozandan biri...  
Viraninin bədii yaradıcılığının araşdırılması bir daha sübut edir ki, bütün təsəvvüf şairləri kimi 
onun da ədəbi dünyasını fəlsəfi görüşlərindən ayırmaq olmaz. Çünki hər iki istiqamət biri-birini 
tamamlayır. Məqalədə şairin lirikasındakı eşq və aşiq, sirr və atəş, hal və heyrət və s. kimi 
anlayışlar, hürufuliyi dərindən bildiyindən bu təlimin təsiri ilə obrazlı təfəkkür və elmi 
düşüncəsinə nüfuz etmiş hərf, rəqəm, nöqtələrlə bağlı məqamlar izah edilir, şairin ariflik, vəlilik 
mərtəbələrinə can atması incələnir. Viraninin bir bəktaşi kimi Həzrət Əliyə bağlılığı, ona həsr 
etdiyi mədhiyyələr araşdırılır.  
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu məqalə Azərbaycanda Virani haqqında ilk araşdırma hesab 
oluna bilər.  
Açar sözlər: bəktaşilik, hürufilik, eşq, sirr, hərf, “hal əhli”, heyrət, mədh. 
 
 Yeddi Ulu ozandan biri kimi türk bədii və fəlsəfi fikir tarixində layiqli yer alan Virani 
hürufiliyi dərindən mənimsəmiş bəktaşi aşığıdır. Mükəmməl təhsil görmüş, türk, ərəb və fars 
dillərinə dərindən yiyələnmiş Virani bəktaşiliyin ikinci piri – Piri-sani Bəlim Sultanın diqqət və 
ehtiramını qazanmışdır.  
Viraninin divanı günümüzədək gəlib çatmışdır. Ozanın əldə olan şeirləri onun dünyagörüşü, 
təfəkkürü, fəlsəfi düşüncəsi, dünyaya, maddi və mənəvi dəyərlərə baxış bucağı haqda tam 
təsəvvür yaradır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu poetik nümunələrdə müəllifin məna dərinliyi ilə 
yanaşı, söz sənətinin də incəliklərinə mükəmməl şəkildə vaqif olması özünü göstərir. 
Bütün təsəvvüf şairləri kimi Viraninin də fəlsəfi görüşləri bədii yaradıcılığına güclü təsir 
göstərmiş, hətta onun istiqamətini müəyyənləşdirmişdir. Belə ki, Virani Osmanlı 
mədəniyyətində mühüm rol oynamış bəktaşiliyin nümayəndəsi idi. Məlumdur ki, XV-XVI 
əsrlərdə böyük nüfuz və təsir dairəsinə malik olan və əsasən Kiçik Asiya ərazisində yayılan 
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bəktaşilik özü də hürufiliyn çox güclü təsirinə məruz qalmışdır. “Anadoluda təqib olunan 
hürufilər buradakı qələndəri (qələndəriyyə - hinduist və buddist ənənələrindən təsirlənən bir 
təriqət idi) təkyələrinə üz tuturdular. Nəticədə onlarla qaynayıb-qarışdılar, bəktaşilikdən dəstək 
aldılar, onun içində söz sahibi oldular” (1). Bu dövrdə hürufiliyin təsiri ilə hərflərdən ibarət 
şəkillərin çəkilməsi də geniş yayılmışdı. Şübhəsiz ki, bu təsir birtərəfli ola bilməzdi. Və bunun da 
ən gözəl nümunələrindən biri Virani yaradıcılığıdır. Şair Kainatın sirlərini hərflərlə açmağa çalışır. 
Ümumiyyətlə, onun yaradıclığında hərf, rəqəm və nöqtələrin (məlum olduğu kimi, ərəb 
qrafikasında nöqtələrin yeri (hərfin altı və ya üstü) və sayından asılı olaraq hərfin adı və müvafiq 
olaraq ifadə etdiyi səs də dəyişir) yaratdığı bədii düşüncə mənzərəsi və eyni zamanda, poetik 
fiqurlar diqqəti xüsusi ilə çəkir.  
 
Elif`i Mimden aldık Sırrı Kur-an`ı 
Mim`i sır eyledik sırdan içeri. 
İki nokta üç huruf geldi Be ilə 
Be`yi sır eyledik sırdan içeri. 
 
 Məlumdur ki, “Qurani-Kərimin” ən böyük surəsi olan “Əl-Bəqərə” də daxil olmaqla bəzi 
surələr (Ali-İmran, Rum, Loğman, Ənkəbut, Səcdə) “Əlif, lam, mim”lə ( لمآ ) başlayır. “Surələrin 
əvvəlində olan bu hərflərə müqəttəə hərfləri deyilir. Bu hərflərin daşıdığı məna dəqiq məlum 
deyildir. Lakin bu barədə çoxlu iddialar irəli sürülmüşdür” (2). Qeyd edək ki, ümumiyyətlə, 
“Qurani-Kərim”in ayrı-ayrı  surələrində ərəb əlifbasının hərflərinin işlədilməsi təfsirçilər 
tərəfindən ən müxtəlif yozum və şərhlərə məruz qalmışdır. Belə bir fikir də vardır ki, əlif (آ) 
Allaha, mim (م) isə Məhəmməd peyğəmbərə işarədir, lam-ı (ل) isə ən müxtəlif variantlarda izah 
edirlər. Maraqlıdır ki, Virani yalnız əlif və mimdən (ام) bəhs edir və Quranın sirrini də məhz 
bunun vasitəsilə öyrənməyin mümkün olduğunu bildirir. 
 Bəndin ikinci beytində ərəb əlifbasındakı bir nöqtə ilə yazılan Be (ب) hərfi və onunla eyni 
qrafik təsvirdə olan, bir-birindən yalnız nöqtələrinin sayına görə fərqlənən daha üç hərf -  ث (se), 
,(pe)  پ  nəzərdə tutulur: Be-nin öz qrafik işarəsi və nöqtəsinə iki nöqtə əlavə etməklə (te) ت 
daha üç hərf almaq olur. 
 Virani haqqında dolaşan rəvayətlərdən birində belə nəql edilir: Ozan soy zənciri 
peyğəmbərə gedib çıxan Dəmir Baba təkkəsini ziyarət edərkən Dəmir Babaya xəbər verirlər ki, 
ərəb və əcəm dillərini bilən Virani adlı bir şəxs varid olub. Ancaq bu deyilənlərə qonağın “qəflət 
içində olduğu və “Kutupluk” iddiasında olduğu da əlavə edilir. Deyirlər ki, O vaxt Dəmir Babanın 
yüz iyirmi yaşı olardı. Rəvayətin sonunda göstərilir ki, Dəmir Baba özünün mənəvi yüksəkliyi 
qarşısında məğlub olan, onun “batin qılıncıyla” yenilən Viraniyə belə buyurur: “Kişi böyle 
sevdalarda olmasa gərək. Kur`an`a uy Sure-i Fatiha`da ne kadar harf olduğunu bilir misin? 
Onlardan geçməyən vəli olmaz. Bu kadar suhufla (harfle) dört kitabı yutsa bile” (3). Buradan da 
göründüyü kimi, “Allahın gəlinləri” (Bəyazid həzrətləri) adlandırılan vəli mərtəbəsinə ucalmaq 
üçün də hərflərin özündə gizlətdiyi sirdən agah olamq şərt idi.      
 Virani sirdən bəhs edir. Əslində, onun şeirlərində “sirli məqamlar” istənilən qədərdir və 
bu, ayrıca, hərtərəfli bir araşdırma tələb edir. Bu “sirr” daha çox rəqəmlərlə bağlıdır. Məsələn, 
Viraninin şeirlərindən birində oxuyuruq: 
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Otuzüç huruftur hatmin tamamı, 
Bir Elif Mim ile buldu bu aynı. 
Yetmiş üç den aldık Saki ile Canı 
Cana aşıq olduk candan içeri. 
 
 “Sır, şuurda gizli olan mânâya denir” (4).  
 
Mürşidi kamilden dinledim, kandım, 
Men arif sırrına erdim uyandım, 
Bu fani dünyayı bir kapı sandım... 
    
 Bəli, “bu fani dünyanı” vəhdəti-vücud yoluna açılan qapı bilən Virani hər şeydən öncə 
“hal əhli olub”. Məlumdur ki, təsəvvüfdə Allaha qovuşmağın – vəhdəti-vücudun 
mərtəbələrindən biri də hal, məqamdır. Hal – dedikdə eşq yoluna, yəni qəlbən, ruhən Allaha 
doğru bir yola çıxan aşiqin daxili, mənəvi dəyişikliyi, həm də keyfiyyət baxımından 
zənginləşməyə, kamilləşməyə meyilli bir dəyişikliyi nəzərdə tutulur. İnsanın qəlbin, ruhun 
üfüqlərində cərəyan edən işığa, nura doğru yüksəlişi anlaşılır. Təbii ki, bu mərtəbəyə hər kəs 
ucala bilməz. Bu inayət yalnız Tanrının seçilmiş bəndələrinə aiddir. “Hâl, Allah`ın kendi 
inayetinden kuluna bağışlayacağı ihsanıdır. Kesb`le (çalışmayla) elde edilemez” (4). İnsanın 
xislətində olan sevinc, kədər, zövq, sevgi, nəşə və s. hamısı gəlib keçicidir. “Oysa ki, Allah``ın 
bahşetmiş olduğu hâl devamlıdır və o hâl, o kimseye mekan olur” (4).  
 Maraqlıdır ki, söz-sənət əhli olan qələm sahibləri çox vaxt “hal bilməz yar” sevməyin 
müşkül iş olmasından şikayətlidirlər. XVII-XVIII əsrlərin qovuşuğunda yazıb-yaradan Azərbaycan 
şairi, Şirvan ədəbi mühitinin yetirməsi Molla Məhcur Mürsəli Şirvani də “Cahanda hal bilməz yar 
sevmək, ey könül, müşkül”, - deyə fəryad edirdi. Bu motivlər Viranidə də özünü göstərir. 
 
Nədir, ey qazilər, benim yandığım, 
Haldan bilmez yar elinden dertliyim.  
 
 Hal – insanın daxili aləmində, mənəvi dünyasında, qəlbində oyanan, hər şeyin zahiri 
deyil, batini keyfiyyətlərini, gerçək qaynağını pərdəsiz görməyə və duymağa imkan verən 
şüurdur, başqa sözlə, hər şeyin mahiyyətinin dərk edilməsidir. “Allahın mövcud olduğu hər şeyin 
mahiyyətinin dərk edilməsi ilk növbədə Allaha eşq, məhəbbət bəsləməklə mümkündür – bu 
prinsip sufilik fəlsəfəsinin əsas, mühüm müddəasıdır” (5). Bu mənada Virani ən məhrəm və 
etibarlı sirdaş olan qazilərə müraciət edərək bu haldan bixəbər, hər şeyin yalnız cism və surətini 
görən yar sevməyin çətin iş olduğunu söyləyir. 
 Virani bir atəş içindədir. Bu, “yaradılışın sirrini, səbəbini, Yaradanın yaradılmışa 
münasibətini, yalnız ali varlıq insanın deyil, bütün yaradılmışların Yaradana, öz əslinə doğru 
qayıdış istəyini”n (6) səbəbi olan eşq atəşidir. Şair özünü vüsalı atəşdə yanmaqda hasilə gələn 
pərvanəyə bənzədir.  
 
Bu aşkın ateşi yakdı sinemi 
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Pervaneyim nar elinden dertliyim. 
 
 İrfan alimləri buyururlar ki, Tanrı eşqinə susamış olan kəs onun hər təcəllisində, yəni 
onun nurlu simasını hər dəfə “görəndə” özünü itirər (bu məqamda heyrətə varar) və sərxoş 
olar. “Aşığın ataşı, maşukunun tecellisine olup, bu tecellinin ve aşk hararetinin tesiriyle 
beşeriyyetden sıyrılması ve safi hale gelmesidir” (4).   
Gafletten uyandım, gözümü açtım, 
Aşkın küresinde kaynadım, piştim... 
 
 Təsəvvüf yolunun ilk mərtəbəsi məhz yakaza – oyaq olma halıdır. Allah-Təala bir 
müqəddəs hədisində Davud peyğəmbərə müraciətlə buyurur: “Ey Davud! Oyaq ol...” İsmail 
Ankaravi Dede yazır: “Buradaki yakazadan (uyanıklıktan) murad, gaflet uykusundan 
kurtulmaktır. Ve cehaletten berî olmaktır” (4). Bir məsələ də var ki, bəşər xisləti ümumən qəflət 
yuxusuna və bunun nəticəsi olaraq cəhalətə meyillidir, lakin bu boşluqdan insanı çıxaracaq 
yeganə və böyük qüvvə eşqdir. Çünki insanı daxili təkamülə, Tanrıya doğru aparan yeganə yol 
məhəbbətdir, eşqdir. Kamil aşiq eşqinin atəşindən məhv olur və sevgilisində bəqaya qovuşur.  
 Virani şeirində eşqinə heyran olmaq da var. Virani deyir: 
 
Gönül didarına karşı ol səbəbdən  
Ayrılmaz, vallah heyran olubdur. 
 
Könül – şairin sirr yoldaşı sevdiyindən ayrıla bilmir. Səbəb – ona duyduğu heyranlıqdır. Eşqin 
hüsnü qarşısında lal olan Füzuli qəhrəmanının da divanəliyinin sirri məhz heyranlıqdan doğan 
dəhşətdir. Daha doğrusu, elə məcnunluq özü də heyrətin ən yüksək pilləsidir. Heyranlıq insanın 
yaratmış olduğu şeylərin nizam və intizamındakı qənirsizliyin qarşısında duyduğu coşqunluqdur.  
Virani ariflik sevdasındadır. O, ilk öncə özünü dərk etməyə can atır, öz daxili alləmini 
zənginləşdirmək yolundadır və bu yolun intəhasızlığından bir zövq duyur: 
 
Virani, sözünü arifə söyle, 
Yüksegi neylersin engini boyla. 
Arif ol da dost bağını seyir eyle, 
Güle aşık olduq gülden içeri. 
     
Virani elmi olmayan cahilləri “gözü kor, qulağı sağır, bibeserler” adlandırır. Haqqa yaxın olmağın 
yollarından biri də nəfsini əqlinə ram etmək, şəhvətə uymamaqdır. Viraniyə görə, bu məqam 
ariflik elminə yiyələnməklə əldə edilə bilər: 
 
Men arif ilmine eren, aşık-ı suzan olur, 
Hevt nefsini katleyleyen, meydanda merdan olur, 
Hırs ile şehvete uyan, nefsine kurban olur, 
Yedi tamu şiddetidir, kemrah olan anlamaz.  
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Cənabi-Haqq bir müqəddəs hədisində buyurmuşdur: “İnsan mənim sirlərimdən bir sirdir”. Virani 
də Tanrının yaratdıqlarının ən kamili olan İnsana böyük dəyər verir, hətta onu səcdə yeri biləcək 
qədər yüksək qiymətləndirir.  
 
Dilində canan olubdur, 
Sücudum sacidim insan olubdur... 
 
Virani şeirlərində bir də böyük Əli eşqi var. Tanrı qulu Əliyə olan bu şövq onun İslama və dinin 
əsas sütunlarına bağlılığını göstərir. Məlumdur ki, müxtəlif “inanclardan ayrı-ayrı detalları hər 
zaman öz təlimlərinə qəbul edərək bir inanclar xəlitəsinə çevrilmiş” (1) bəktaşilikdə Həzrət Əli 
yüksək tutulur, şiə bayram və ayinləri icra edilirdi. Hətta bəktaşiliyn əsas dayağı olan yeniçərilər 
bayraqlarında şiə nişanı – Həzrət Əlinin zülfüqarı və əl təsvir olunmuş nişan gəzdirirdilər. Bəktaşi 
rəssamlar tərəfindən Həzrət Əlinin, Əhli-beytin, Hacı Vəli Bəktaşın təsvirləri yaradılmışdı. Bütün 
bunlar, heç şübhəsiz ki, bir bəktaşi ozanı kimi Viraninin də bədii yaradıcılığında dərin izlər 
buraxmışdır. Viraninin Həzrət Əliyə həsr etdiyi şeirlər, demək olar ki, bir silsilə təşkil edir. 
Mədhiyyə janrında yazılmış bu şeirlərdə şair-ozan Həzrəti-Əlinin ən məşhur titullarını, ona 
verilən ən mötəbər ləqəbləri işlədərək zərif cizgilərlə işlənmiş bir portret yaratmağa nail 
olmuşdur.  
 
Gel, dilber, ağlatma beni Şahi-Merdan aşkına! 
Dü cihanın rahiması Şiri-Yezdan aşkına! 
Şahım Hasan, Pir Hüseyn, Kerbala meydan için 
Lütf edip bağışla cürmüm Ali Süphan aşkına!   
  
Göründüyü kimi, Virani ən böyük and yeri bildiyi Şahi-Mərdanı (Həzrəti-Əlinin titullarından biri) 
qədim zərdüştilərin etiqadınca xeyir tanrısı sayılan Yezdanın aslanı, iki dünyanın – həm bu, həm 
də axirə dünyasının yol göstərəni, bələdçisi adlandırır, günah və qəbahətlərinin əvf edilməsi 
üçün müsahibini onun eşqinə, sevgisinə and verir. Poetik dilin rəngarəng təsvir və ifadə 
vasitələrindən bəhrələnən Virani məmduhunu dünyanın hər cür nemətindən uca tutur, onun 
bütün sirlərə vaqif olduğunu söyləyir.  
 
Muhammed Mehdi`dir sahibüz-zaman, 
Oniki İmam`a kul oldum heman, 
Ma`sum-ı pakandır envar-ı cihan 
Esrar-ı Huda`ya alemdir Ali!  
 
Virani özünü bazirganı Əli olan bir karvanda görməyi arzulayır, bu qatara qoşulmaq Tanrının hər 
quluna nəsib olmayan bir şərəf yoludur: 
 
Virani`m dahildir ol bezirgana, 
Canım kurban içindeki canlara. 
Hakkın ınayeti katara uyana 
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O da her kuluna nasip olmuyor. 
  
Virani yaradıcılığının sirli-sehrli aləminə baş vurmaq, bu sirlərdən məna çıxarmaq, onu anlamaq 
üçün şairin vaqif olduğu elm və irfana bələd olmaq, ilk öncə bu fəlsəfənin dərinliklərinə baş 
vurmaq lazımdır. Əlbəttə, Virani eşqi, bu eşqin mübhəmləri bir kiçik məqalə çərçivələri daxilində 
öyrənilməsi mümkün olan iş deyil. Bunun üçün daha dərin və geniş araşdırmalara ehtiyac var.   
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 زهرآگین

(روایتی از بخش نخست بوف کور)   

 فرد فاطمه بدیعی

 (نویسنده مسئول)د زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد دزفولکارشناس ارش

 دکتر مختار ابراهیمی

 .علمی دانشگاه چمران اهواز تهیئ استادیار و عضو

 چکیده

نگرد؛ از گزندهایی که به نوع اندیشی خاصی، به دنیای اطرافش میصادق هدایت در زمرة نویسندگان متعهد ایرانی است که با باریک

وجوی راهی برای پایان بخشیدن به مشکالت  در جستبا خلق آثار داستانی تأثیرگذار، شود و رسد، روحش آزرده میانسان می

ه در تقابل با عشق است و آن را نابود کهایی است صادق هدایت، در بوف کور، گریزان از سنت. خیزدمردمان دنیای اطرافش، بر می

توان آن را ه میکای است رحم جامعههای خشن و بیه حاصل سنتکگوید می ایشندهکاو، در داستانش، از زهر . ندکمی

وسیلۀ آن، ور، هم از آن در هراس است و هم بهکه راوی بوف کای است های چنین جامعهسنت. خواند« مرد ساالر»یا « پدرساالر»

ه زندگی راوی داستان، کای است گیرانهختتاب، حرف از قوانین سکدر این . کندموجبات نابودی خود، عشق و زن را فراهم می

پژوهش پیش رو بر آن است همراه با تشریح وضعیت زنان و مردان داستان به شکلی متفاوت از . رودشدیداً متأثر از آن، پیش می

. قرار دهدشود، مورد بررسی های انجام شده، موانعی را که مانع کامیابی راوی بوف کور در بخش نخست داستان میسایر تأویل

 .شودهای او میاختناق و پدر ساالر حاکم بر زندگی و ذهن مرد داستان، مانع از کام جوییدهد که نشان می پژوهش پیش رو 

 .بوف کور، مرد جوان، پیرمرد، مانع، زهرآگین: هاکلیدواژه

 درآمد

هایی سنتی و تن دادن به به امور سنتی،  ود ویژگیای سنتی دانست که با وج توان از جمله افراد رمانتیک جامعه کور را می مرد بوف

! است یشگیهمة بازند یکمرد داستان، ! شود ها جدا می افتن یا حفظ عشقند؛ عشقی که همواره از آنیهایی، در پی  باز هم در جاه

جویی او  که مانع لذتای هست  مشمئز کننده ة خند! همواره چیزی هست! رسد یخواهد، نم یه مک یگاه به لذت چیعاشق است، اما ه

ة طریم، سیخوان یداستان را م یوقت !زن یکاست و نه لذت از جنس عشق به  ردهکرا حس  یمرد داستان، نه لذت مهر مادر. شود می

مر به قتل کو با تاسف، خود،  یه به راستک یمرد. مینک ین مرد احساس میرانه را بر روح و روان ایگ ن سختیهنه و قوانکار کاف

ه خاموش کزن هم ! ندک یعشقش را فراهم م یعوامل نابود یشود، اما به زود یاو، عاشق م! داند یاست و خودش هم نم ستهلذاتش ب

مداومش،  یها از خلسه یا ش و در خلسهیمرد، در گمان خو! دهد ی، تن میر خواست مرد است و به نابودیامال اسکصدا است؛  یو ب

 یزی، چکیو نفرت و ناپا یرد و جز روزمرگیم یدن به وصال، عشق میبخشد و با رس یروح مر زن، یق، به تصویعم ید در خوابیو شا

 یار است و در عذابکگناه یز مجرمیست و مرد نین کو پا یریگر، دختر، اثیشود و حاال د یگرگون میز، دیچ همه. ماند ینم یباق

 .برد یسخت به سر م

 یر رویصومنظور، همان، ت رسد؛ ضروری به نظر می ،ر معروف داستانیتصووط با این قسمت از مقاله، معرفی یکی از فرضیات مرب در

 یرمردیرا به پ یلوفریگل ن ،یا زنیدختر  ،ه در آنک یریتصو. است مردجوانۀ پشت خانة و منظر یوزه و گلدان لعابکجلد قلمدان و 

ن یا ،ه البتهکزند  یم کیخشة خند ،رمردیاست و پ فاصله انداخته ،ان آن دویم یا ه رودخانهک یند، در حالک یگوژپشت تعارف م

ده یبر روح تند ن خنده رایر ایست اگر تاثیراه ن یو بد، یاش د وار خانهیپشت د ،ه مردجوانکاست  یا فقط مربوط به منظره ،خنده

اشد و هم مادر ب یریتواند دختراث یهم م ر حضور دارد؛یه در تصوک یدختر! مینکوزه و گلدان حس کشده در جلد قلمدان و 

رمرد را ید پین صورت، بایباشد، در ا یداس ند، بوگامک یلوفر تعارف میرمرد گوژپشت، گل نیه به پک یاگر دختر! اتهکمردجوان و هم ل
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شود؛ اما  یم میه از طرف پدر و مادر، به معبد تقدکاست  یداس بوگام کیز، پایلوفر، نیم و گل نینکا همان معبد فرض ین یرید یسنت

 یها ها و سنت ه همان تعصبک -شکخشة شود و معبد، دختر را با خند ی، رد مکیدختر، آن پا یو باردار یورز ان عشقیجرپس 

 یادآورین نام یم و در مقاله، تحت ایگذار یم 'معبد'ه راین فرضیجا، نام ا نیه همکر است کالزم به ذ. زند ی، پس م-آزاردهنده است

 .شود یم

 پژوهشة پیشین

داستان یک روح، : برخی از این کتب و مقاالت، عبارتند از. اند کور صادق هدایت، بزرگان بسیاری دست به پژوهش زده وفدر مورد ب

کور صادق هدایت، کاتوزیان،  بوفة دربار. 4951صادق هدایت و هراس از مرگ، صنعتی، محمد، . 4962شمیسا، سیروس، 

، شمیسا، (هدایت کور صادق نگاهی به زمان بوف)زمان ة بوفی بر دایر. 4966کور، غیاثی، محمدتقی،  تاویل بوف. 4969محمدعلی، 

کور،  درمانی در بوف نوشتن: نقدادبی. 4951کور، خلیلی تیلمی، فهیمه،  های بوف تحلیل روانشناختی شخصیت. 4964سیروس، 

کور  نشد که با این رویکرد به تحلیل بوف ای یافت ها و مطالعات الزم، کتاب یا مقاله پس از بررسی. 4963پرور، محمدرضا،  قانون

 . پرداخته باشد

 سوال  پژوهش

های انجام شده، موانعی که  همراه با تشریح وضعیت زنان و مردان داستان به شکلی متفاوت از سایر تاویل: این پژوهش، بر آن است

 .هدشود را مورد بررسی قرار د می کور در بخش نخست داستان یابی راوی بوف مانع کام

 روش پژوهش

گیرد؛ روش تحلیل متحوا  انسانی مورد استفاده قرار می علومة ها به ویژه در حوز هایی که امروزه در تحقیقات و پژوهش یکی از روش

در پژوهش پیش . پردازد متن و دیگر ابزار پژوهش، به اثبات یا رد فرضیات خود میۀ در این روش، محقق با استفاده از مطالع. است

 .ایم از روش تحلیل محتوا استفاده کرده رو نیز

 کور بوفة دربار

هدایت است که به شکلی ساده و دلپذیر نوشته شده است و ساختار آن، کامال نو است؛ اما موضوع، ۀ کاوان ترین اثر روان کور، مهم بوف

کور،  د که سبک و ساختار بوفشو ذهنی بودن اثر، خاصیت نمادین اشیاء، پیچیدگی خاص افراد و چندالیگی داستان، باعث می

های زندگی درونی و  بعد دیگری از واقعیت! ای است بر جهان درون این رمان، دریچه( 93: 4951مهرور، . )دشوار به نظر برسد

 ( 36: 4952میرصادقی، . )کند موضوع آن، در دو دنیای واقعی و دنیای وهم و خیال سیر می. کند وجو می پنهانی را جست

کند  او، تالش می. کند جایگاه خود را بیابد وجویی دردآور، تالش می کنیم که با جست ، اندوه و رنج انسانی را احساس میکور در بوف

روحی ۀ نام درحقیقت، این اثر، بخشی از زندگی( 35/ 2و4ج: 4959میرعابدینی، )که در میان انبوهی از تردیدها، حقیقتی را بیابد 

هدایت، در این  (33/ 2و4ج: 4959میرعابدینی، . )ا زندگی سر تا پا دروغ و خرافات کنار بیایدتواند ب خود هدایت است که نمی

راوی . آورد دهند را پیش چشم خواننده می تبلیغات، شکوفا و به سامان نشان میۀ آمیز بودن دورانی را که به وسیل داستان، فاجعه

مهرور، . )کند طرات و رویاهای مملو از بیهودگی و مرگ را مرور میذهن است که خا فکری مضطرب، تنها و آشفته کور، روشن بوف

کور، شرح روحی تالش مردی زجرکشیده است که گریزان از پستی و مسکنت زندگی روزمره، در پی  درحقیقت، بوف( 23: 4951

 (444/ 4ج: 4959میرعابدینی، ). رویای زیبای خویش است

 تحلیل 

 (3: 4933هدایت، ) .«تراشد یخورد و م یرا آهسته در انزوا م روح ،خورهه مثل کهست  ییها زخم ، یدر زندگ»

ای  بر اساس سخنان دکترصنعتی، رابطه. و دختراثیری( داسی بوگام)عشق به مادر  .است زخم عشقرسد، منظورش،  به نظر می -الف

کند، مادری  دهد و  از او پرستاری می و شیر میکند، پیوندی که در آغوش مادری که به ا که نوزاد، در ابتدا با مادر خود برقرار می
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اگر به هر دلیلی، این پیوند، شکل نگیرد و یا شکل . یابد گیرد و سپس به رابطه با پدر، گسترش می ورزد، شکل می که به او مهر می

ر جدایی و ناایمنی، داغ گذارد که اگر به درستی ترمیم نشود، با تکرا دار شود، در این صورت، زخمی به جای می بگیرد ولی خدشه

در سراسر داستان،  -ب( 69: 4951صنعتی، ). ماند های دردناک، در ژرفای وجود او در پیکر داغ جای عشق، باقی می آن تجربه

. ردک ، اشارهزن از شوهر و عشق ییو جدا دنیبر ن،یو همچن دن مادر از فرزندیبرتوان به  یم: زخم .است 'دنیبر'حرف بر سر 

: روح! شود یده میبر یکا گزلی یاستخوان ارد دستهکۀ لیبه وس ،اتهکو ل یریاثدختربدن  و است 'یکگزل'ام صحبت از مد ن،یهمچن

 یماری، گرفتار بیبار راو بتکن یرسد، زندگ به نظر می: دنیخوره و تراش. خود عشقبه کل، ا یعشق ح رو -2 (کالبد) جسم روح -4

وپا  خوره، دست یماریز، هنوز آغاز نشده، در بیعشق ن. شود یتر م یکسم و روح نزدگذرد، به زوال ج یه مکخوره است؛ هرروز 

ن یا !میبدانل داستان ک یابر یبراهت استهالل ست اگر آن رایه گزاف نکاست  ی، به قدرورک بوفاول ۀ جمل یعمق معنا! زند یم

 ! دهد یه در داستان رخ مکاست  یعیوقا یایده، گویمختصر و پوش، جمله

پردازم که برای خودم اتفاق افتاده و به قدری مرا تکان داده که هرگز فراموش  فقط به شرح یکی از این پیشامدها می من،»

جا که خارج از فهم وادراک بشر است، زندگی مرا زهرآلود خواهد  تا آن -از روز ازل تا ابد –ام  کرد و نشان شوم آن تا زنده نخواهم

 (41: 4933هدایت، ). «کرد

، یحا به نحوست زندگی راوینیست؟ آیا این نشان شوم، تلو  دختراثیری یمرگ عشق و لکاتگ ی، همان شوم'شوم نشان'از  منظورآیا 

! وده استبرسد که زندگی او، پیش از حضور دختراثیری نیز غرق در نحوست  یپس از مرگ دختراثیری اشاره ندارد؟ البته به نظر م

 ند که این اتفاق، از ازل تا ابد، برای بشر، تکرار خواهد شد؟ ک ی، تلویحا اشاره نمیا راویآ ؟از روز ازل تا ابدنحوستی که 

 (41: 4933هدایت، . )«زهرآلود نوشتم، ولی خواستم بگویم داغ آن را تا همیشه با خودم داشته و خواهم داشت»

همان . همان نبودن پدر. شق، همان نبودن مادراش نیست؟ همان نبودن ع های زندگی آیا زهر، همان ناکامی ؟چرا زندگی زهرآلود

شاید ! خواستم بگویم داغ ه میکند ک یح مید زهرآلود، سپس تصحیگو یدر ابتدا م! ه ماترک زهرآلود پدر و مادر استک ییها نبودن

ه برخالف حس است ک بر شریان جسم و روح خود دیده راوجود دارد، اما به قدری زهر  یه در ناخودآگاه راوکاست  یزیداغ، چ

گرچه آن رویداد »مردجوان، : دکترصنعتی معتقد است! سازد اش فریادکش است را بر زبان جاری می چه حس بیرونی آن ،اش یدرون

و بارها و بارها مانند ... کند نخستین را به یاد ندارد، ولی داغ آن را همواره با خود داشته و اثر زهرآگینش را در زندگیش احساس می

، ذهن را به سوی پیرمرد 'داغ'ۀ همچنین، کلم( 65: 4951صنعتی، . )«شود زده، تکرار می ای واپس از پیش ساخته، تجربه ای کلیشه

 !  کشاند می _اند هایشان را در روغن داغ گذاشته که گویا سم_کش و اسبانش  نعش

میم گرفتم که بنویسم، فقط برای این است که تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حاال تص هک دمیفهم»

تر  نویسم، با اشتهای هرچه تمام ای که روی دیوار خمیده و مثل این است که هرچه می ام معرفی بکنم؛ سایه خودم را به سایه

 (41 :4933هدایت، . )«خواهم آزمایشی بکنم، ببینم شاید بتوانیم یکدیگر را بهتر بشناسیم برای اوست که می. بلعد می

 یوزه و هستکگرفته تا  یریدختراث است؛ از مردچه از آن  ه هرآنکرمرد داستان است ید همان پی، شایرسد که خود راو به نظر می

شد و به آن، مجال ک یتا انتها به درون م، ، عشق راش رایخو یه زندگکخود مرد است  شاید،! بلعد ی، همه و همه را ماش یو زندگ

! های مرد باشند ای از سایه توانند سایه می ،هایی که در داستان وجود دارند تمام گوژپشت رسد، یبه نظر من، یهمچن !دهد جوالن نمی

اندازد که طی  هایی می ما را به یاد همان گوژپشت، -اش است خوشی که گویا تنها دل–اش  های مرد، توسط سایه بلعیدن نوشته

اش برقرار  بین خود و سایه ،به قصد شناخت مرد،آیا آزمایشی که ! نندک یم بلعند و نابود خوشی و لذات مرد را می، داستان

، یعنی مادرش، بین شوهر و برادرشوهر، برگزارکرد؟ شاید او هم یداس تا حدی شبیه به آزمایشی نیست که بوگام است، کرده

کسی که از آزمایش زنده بیرون  بود، آن بستهگویا، زن، با خود عهد ! خواست، با آن آزمایش، شوهر را از برادرشوهر، بازبشناسد می
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ای که خواهیم آورد؛ کسی  البته طبق فرضیه! ه عمو به سزایش برسدکمنتظر بود  یداس د بوگامیشا. جهد، همان همسرش است یم

 !تواند شوهرش باشد آید، می که سربلند از آزمایش بیرون می

وقتم، وقف نقاشی روی جلد قلمدان و استعمال مشروب و تریاک ۀ همتمام روز، مشغولیات من نقاشی روی جلد قلمدان بود؛ »

. «که وقت را بکشم که خودم را گیج بکنم؛ برای این بودم، برای این شد و شغل مضحک نقاشی روی قلمدان را اختیار کرده می

 (42: 4933هدایت، )

نیت خاصی در ناخودآگاه، دستان او را هدایت  کشد؛ ولی درحقیقت، گرچه دست مردجوان، ناآگاهانه بر روی قلمدان نقاشی می

است اما نقاشی  کشی، اختیار کرده کردن خودش و برای وقت کند که این شغل مضحک را برای گیج گرچه مردجوان ادعا می. کند می

 (63: 4951صنعتی، . )کند او، این بازی مداوم، نه تنها برای او معنایی دارد، بلکه هدف مشخصی را دنبال می

واقع شده، اطراف آن، کامال  -دور از آشوب و جنجال زندگی مردم -ام بیرون شهر، در یک محل ساکت و آرام ز حسن اتفاق، خانها»

: 4933هدایت، ). «شود های گلی توسری خورده پیدا است و شهر شروع می فقط از آن طرف خندق، خانه. مجزا و دورش خرابه است

42) 

کوزه یا گلدان لعابی را نیز خارج از  -سپارد ب یجسد دختراثیری را خارج از شهر به خاک م -الف: جوان، بیرون شهر است مردۀ خان

ه محل دفن کتوان پنداشت  ا مییدختر است، آة روح، همچون مرد یجا که نقش روی قلمدان، سرد و ب از آن! کند یشهر پیدا م

نویسنده دارد مکان را نیز » -ج. توان تکرار کرد دان لعابی نیز میاین سوال را در مورد نقاشی روی گل! همان قلمدان است؟، دختر

میرعابدینی، . )«بخشد ای استعاری به آن می ای بین خیال و واقعیت، جنبه کند، و با تلفیق هوشمندانه ها، ذهنی می چون شخصیت

ها و  که تجلی ظاهرا بیرونی آن، همان خانهاحوال، در زمان، مکان ثابتی قرار دارد ۀ راوی، در هم»همچنین، ( 415/  2و 4ج : 4959

ها، و همان جاهایی است که گویا پای هیچ کس به آن نرسیده؛ و انعکاس درونی آن، انزوا و غربت و خالء مطلقی است  همان درخت

 (52: 4969کاتوزیان، ). «خورد کند، و دردهایی که روحش را مثل خوره می که راوی، حس می

هایش  سوراخ سمبهۀ بندم نه فقط هم سلیقه در عهد دقیانوس ساخته، چشمم را که می کدام مجنون یا کج دانم این خانه را نمی»

های قدیم، ممکن  ای که فقط روی قلمدان خانه. کنم ها را روی دوش خودم حس می شود، بلکه فشار آن پیش چشمم مجسم می

 (42: 4933هدایت، . )«باشند است نقاشی کرده

 یکجز  یزیای که خواهد آمد، شاید خود مرد هم، چ طبق فرضیه. گونه است ز همینیاتاق و قبر و قلمدان ن. داردخانه، چهار دیوار 

هایش، عرصه را بر مرد  شکافۀ قلمدان، با همۀ فضای جلد چهارگوش! شود جا پررنگ می ای، در این چنین فرضیه. نقاشی نباشد

 همان -الفتواند  یم ،ن خانهیان، یند؟ همچنک یم میلوفر تقدین، به او گل نه زک یرمرد گوژپشتیهمان پ! است گوژپشت تنگ کرده

. سازد یخودش مه کباشد  ید همان جلد قلمداننتوا یم -ب. زند ین میمشابه ا ییها حرف ،اش سازندهة ه بعدها دربارکباشد  یا وزهک

امال به هم ک ایعنصر است و  یکفقط   زین تانن داسیا عناصرۀ داستان، هم یها تیبودن شخص یکیرسد، عالوه بر  یبه نظر م

 ! اند دهیمرتبط و در هم تن

ه کاست  یاو، همان دخترو  است، هردک یزندگ، مرد یگلۀ ها در خان جلد قلمدان بود؛ پس، دختر، سال یرو ،یریر دختراثیتصو

 .جان داد ،ز عشق نافرجاما ایعشق  یرنگ شد و ب ید و بیرد و پوسک یشد، زندگ کح ،یلعابة وزک یش رویها پ قرن

کشیدم که زیرش پیرمردی قوزکرده، شبیه جوکیان هندوستان عبا به خودش پیچیده، چنباتمه  همیشه یک درخت سرو می»

روی او، دختری با  روبه. بود دست چپش را به حالت تعجب به لبش گذاشتهۀ بود و انگشت سباب نشسته و دور سرش شالمه بسته

آیا این مجلس را من سابقا …ها یک جوی آب، فاصله داشت کرد؛ چون میان آن ده به او گل نیلوفر تعارف میلباس سیاه بلند، خم ش

اش همین مجلس و همین  کردم، همه دانم که هرچه نقاشی می دانم، فقط می ام، یا در خواب به من الهام شده بود؟ نمی بوده دیده
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شد و حتی به توسط عمویم،  که برای این نقش، مشتری پیدا می تر آن ید و غریبکش موضوع بود؛ دستم بدون اراده، این تصویر را می

 (49: 4933هدایت، . )«فرستاد فروخت و پولش را برایم می فرستادم که می از این جلد قلمدان به هندوستان می

ست ین ین معنیا به ایرساند؟ آ یم ب و آشنا بودن آن رایآیا دور و نزدیک بودن مجلس، غر؟ است دهین مجلس را دیا چرا گفته سابقا

ا یعشق ۀ حادث ریبشر از ابتدا تا انتها، همواره درگۀ هم، یدهد؟ به عبارت ل بشر، از ابتدا تا انتها رخ میک یان، براین جریه اک

ۀ هم چرا موضوع مجلس !؟ستا ل بشر، از ابتدا تا انتهاکة ندینما ،مردجوانا یآشوند؟  یاند و م مرگ عشق شده یتاتوریکد

کهن در بطن وجود افراد  ییچون الگو ه همکست ین یزیچ شکل است؟ این طرح و تصویر، همان جور و یک هایش، همیشه یک نقاشی

از »دکترکاتوزیان بر این باور است که، . بشر باشدة توانند ناشی از الگویی کهن در خاطر ها، می گونه از تکرارها و عادت نیبشر است؟ ا

به شکلی از اشکال، و در سطوح  –جوامع ۀ رو هستیم که از هبوط آدم تا امروز در هم کور، ما با مسائلی روبه بوف نظر معنا و معانی

کاتوزیان، ). «کور، شرقی یا غربی نیست، بلکه تاریخی و بشری است به عبارت دیگر، مسائل اساسی بوف. اند مطرح بوده -گوناگون

شود و سپس او، دست  اری، همان داستانی است که از تصاویر، به مردجوان منتقل می، شاید این مجلس تکریاز طرف (446: 4969

فرستد؟ آیا  است، قلمدان می ه او، برای عمویی که تا به حال ندیدهکاما چگونه است ! زند به آفرینش و روح دمیدن بر پیکر نقاشی می

ا جز این است که راوی، یخاصی برقراراست؟ آ یتجارۀ رابطدو،  ست و به جهت قرابت پدر و فرزندی، میان آنیعمو، همان پدرش ن

چرا بود، دادوستدی دردناک را با پدر آغازید و باعث نابودی عشق میان پدر و مادرش شد؟  کوچکم و ک یا ه نطفهکاز همان زمان 

ا او در خواب و یآ فرد باشد؟ة ده به اراکهست  یزیچ ،در عالم خلسه و خوابا یآ؟ دشک یر را میآن تصو ،بدون اراده جوان، مرد دست

خواهان عشق ه کافت یتوان  یرا م یسکمتر ک یبه راست شد؟ یدا میپ یمشتر ،ن نقشیا یچرا برادهد؟  یار را انجام مکن یخلسه، ا

سنت  یک! گر، همه عادت به شنیدن و دیدن یک سنت دیرینه دارندید یریبه تعب. نباشدعاشقانه  یها دن داستانیشن مشتاقو 

شود همان تمایل زن به مرد و نیاز زن به مرد یا تمنای زنی گناهکار،  یو سرنوشتش را در نظر آوریم، م یداس اگر بوگام! شندهکُ

شاید فکری سنتی و ! ، از معبد برای بازگشت به ادای عهدی که از دیرباز و از کودکی، ملزم به انجامش بوده استیداس بوگام

، را ربود و تقدیم معبد کرد و اکنون چه کسی گناهکار است؟ پدر و مادر یداس های دختر، بوگام کودکی -فکر پدر و مادرش -مذهبی

 دختر یا دختر؟

ار پدر کو البته  ران و هندوستان استین ایار عمو، تجارت بک رساند؟ یعمویش به فروش مۀ ش را به وسیلیها جوان، قلمدان چرا مرد

ه انگار ککند  برخورد می یا زند، به گونه یش حرف میه از عموکداستان، هر بار  یتا انتها، از ابتدا یراو. ن استیز همیمردجوان ن

! ستین نیاما، فقط ا! است دانسته یعمویش نمة دربار یزین، چیش از ایا تا پیاو حرف بزند و ة خواهد دربار ه میکن باری است یاول

ن رفتار او، یند و اک یاش برخورد م یموجود در زندگ یرارکراد و عناصر ت، با افیعمد یه به جهالتیشب ی، همواره با حالتیه راوکچرا

ن، در داستا یرمردهاین روش را در برخورد با تمام پی، هماو. ندک یان مینما یگریز دیش از هرچیش را بیها یو سردرگم یجیگ

حس  یدهد، فقط گاه یش رخ میبراه ک یرد و حوادثیگ یه درونشان قرار مک یینسبت به فضاها طور، نیو هم! ردیگ یش میپ

 !ش نداردیبرا یحیه البته توضکاند  یرارکها ت صحنه ،ندک یم

نزدیک . که سر فارغ نقاشی بکنم اتاقم را بسته بودم، برای اینۀ هم. سیزده نوروز بود. گذرد دو ماه پیش، نه، دو ماه و چهار روز می»

 بودم، من، هرگز او را ندیده. وارد شد؛ یعنی خودش گفت عموی من است مرتبه در باز شد و عمویم غروب، گرم نقاشی بودم؛ یک

 (41: 4933هدایت، . )«بود رفته یبه مسافرت دور دست یجوان یچون از ابتدا

این، نخستین دیدار، کجا بود؟ کدام سیزده به در؟ سیزده به در، در خواب، روزی که عمویش به »کند که  دکترصنعتی، مطرح می

ه داغ کن روز است یدر هم. شاید به نحسی سیزده اشاره دارد -الف! اما، چرا سیزده به در؟( 33: 4951صنعتی، )؟ «بود هدیدار او آمد

ترین و  بیند، اما بیش گرچه او بعدها، باز هم دختراثیری را می. ماند یآشنایی و جدایی زودهنگام با دختراثیری، بر دل مردجوان م

سیزده به  -ب! است یریدار، مصادف با مرگ عشق و روح دختراثین دیگردد؛ چراکه دوم یار برمدین لذتش به نخستین دیتر قیعم
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از چون زندگی مردجوان را  ؛بالذات فرد شومی است یابیم که عمو، در سیر توالی داستان، درمی! شود پیدایش می ،در است که عمو

اگر عمویی در  هکب ین ترتیبه ا. شود میجا تعبیر  همین ،سیزدهشومی  ،پس. است متأثر کردهآور،  عذاب یا ، به گونهکیودکهمان 

و  اصل و نسبهمان ماند و پدر یعنی  باقی می شبرای کودک ،شاید پدر ،داسی را تصاحب بکند کار نبود و هوس او نبود که بوگام

هنگام غروب است که نگاه مردجوان با  ر باز، از آن عشاق نیست؟یآیا غروب، از د. تواند یک نماد یا نشانه باشد غروب هم می !تیهو

ه دختراثیری، مثل که او در پی دختر است، و باز هم هنگام غروب است کها است  غروب. کند پیکر دختراثیری، تالقی پیدا می

در  ه شب است، اماکند ک ی، اشاره میریدارش با دختراثین دیگرچه مردجوان به هنگام دوم. آید مرد میۀ خوابگردها به سمت خان

جا، منظورش از شب، همان هنگام  نین، در ایبنابرا. 'گشتم هر روز طرف غروب اطراف خانه را می'ه کصفحات قبل از آن گفته است 

مردجوان، روح عشق ۀ چراکه، به محض ورود دختر، به خان! شدک یاد مین را فریخون یغروب است، و رنگ سرخ شفق، عشق

 .نهد یز، رو به تباهی میهمه چشود و  یم یرد، جسم دختر، سالخیم یم

ه پدرش با وصال و کگونه  همان! مرد، باعث این نابودی است؛ چراکه نقاش نقش و خالق و روح دمنده بر پیکر نقاشی، هم اوست 

ش یزماآ ییرد و باعث برپاکتر هم  کرا دردنا ین تراژدیه عمو، اکگونه  زن شد و همان یزندگ ی، باعث نابودیداس ردن بوگامکباردار 

قدر  رد مرد، چهکن عملیا. اند زن و مرگ عشق شده یزندگ یهر سه مرد، با وصال زن، منجر به نابود! یچه شباهت. چال شد اهیس

م؛ حضور عمو، مزاحمتی برای مردجوان ایجاد کرده، آن هم درست ینک یفرض م! مردساالرانه است یسنتۀ رد جامعکه به عملیشب

ها نیز  اندازد که در آن ای می این موضوع، ما را به یاد دیگر موارد مشابه! است جانش روح دمیده ی بیکه او، به نقاش یدر آن لحظات

خشک ة در این صحنه نیز عمو، ناگهان، همانند خند! ندک یپیرمردی قوزکرده، نقش مانع و مزاحم را برای لحظات خوش مرد، ایفا م

ن فرو یسنگ یا ه مرد، در خلسهک یرود؛ آن هم در لحظات یزند و ناگهان م میآید و آرامش مردجوان را بر هم  معروف داستان، می

در . زند؛ چراکه اساسا شخصیت باثبات و قابل اعتمادی ندارد راوی، در هیچ جای داستان، مطمئن و با ثبات حرف نمی. است رفته

همان، همان پدر یه آیا مرد مکم یپرس یاز خود نم د بزرگ،ین تردیدر پس ا! ا پدریهمان، عمو است یه فرد مکد دارد یجا هم ترد این

رمرد یرودخانه، پ یعنی، دن عناصر مرتبط به همیها و د تیر شخصیبه زن و سا یبخش جان یبرامرد، درحقیقت،  !ست؟یمردجوان ن

مرد،  !د برودیعمو هم باده شود، یروح دم ،زن یر نقاشیکپز دارد و اگر قرار است بر کاز به تمرین لوفر،یو گل ن یریگوژپشت، دختراث

است تا باالخره  ن بودهکها سا رده و در دور دستک یاو، همواره دور از مردم، زندگ. ب شودکتش را مرتید تنها باشد تا جنایبا

ا یدن یها ز در دور دستی، را نیداس اند و مادرش، بوگام ردهک یها تجارت م ز در دور دستیاو ن یپدر و عمو. فرا برسد ین روزیچن یک

ه دور از کمردجوان  یبا زندگ اش، یآن هم در دوران جوان ،دور دست عمو یان سفرهایم یچه ارتباط !چه شباهتی! ندک یتصور م

 ! رود؟ ینم یذهن یا مرد، مدام به سفرهایو آ وجود دارد؟ ،ندک یم یدسترس مردمان زندگ

ای روی دوشش بود و سر و رویش را با  عبای زرد پارههندی، دور سرش بسته بود، ۀ عمویم، پیرمردی بود قوزکرده که شالم»

شد،  بود، می گردن، بیرون آمده اش را که از زیر شال ریش کوسه. شد آلودش، دیده می پشمۀ اش باز و سین گردن پیچیده بود، یخه شال

دق ۀ عکس من روی آین که های ناسور و لب شکری داشت؛ یک شباهت دور و مضحک با من داشت، مثل این دانه دانه شمرد؛ پلک

هدایت، . )«به محض ورود، رفت کنار اتاق، چنباتمه زد. کردم جور تصور می من، همیشه شکل پدرم را پیش خودم همین. باشد افتاده

4933 :41) 

ه مقدم یعمو، ناگهان و بو، است؟  دهیجلد قلمدان روح دم یردن است به نقش روک یه مشغول نقاشکمردجوان، در همان حال ا یآ

ان یتفاوت م کنشان دادن اند یه مردجوان براکاست  یوتاهکدق، وصف ۀ نیآ !!هرگز یدا شد؟ آن هم  پس از روزهایجا پکاز 

از ! همانش استیمة ه چهریپدر خود دارد؛ درست شبة ه مردجوان، همواره از چهرک یتصور. ندک یش استفاده میخود و عموة چهر

ه حالت نشستن پیرمرد گوژپشت روی جلد یامال شبکزدن،  ل چمباتمهکآن هم به ش ، حالت نشستن عمو در کنار اتاق،یطرف

ن، هر دو یچن هم! وجود دارد؟ یچه ارتباط یرمرد گوژپشت نقاشیان عمو و پیه مکشود  یر میب، ذهن، درگین ترتیبه ا. قلمدان است
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. میشو یرمرد گوژپشت میان عمو، پدر و پیم یکباط نزدچنین، متوجه ارت و این! اند چپشان را به سمت لبها بردهۀ نفر، انگشت سباب

، آن یریبه تعب! مردجوان استة دق چهرۀ نیعمو، آة ه چهرکن تفاوت یبا ا! داند یه به خود میش را شبیعموة ز چهریمردجوان ن

نگرفته است، اما به ل کبان مردجوان را به آن شیافته، هنوز گریآن سه نفر تسلط  یه ظاهرا بر هستک یو غم و باد دبور ینحس

ند؟ کدا یش پیباب دندان عمو یزیتواند چ یاما، مرد، چگونه م! ندک یش احساس میخو یدق را همواره در زندگۀ نیز آی، او نیزود

داشته  یشناسد، آگاه یه نمک یسکق یتواند نسبت به عال یپس چگونه م! ا نهیش است یهمان، عمویه فرد مکد دارد یترد یاو، حت

با این تعبیر که مردجوان، شراب را مرهم درد !! زند جا که به عالیق خودش نسبتا آشنا است، این حرف را می د هم از آنباشد؟ شای

ا به یکند آن چه باب دندان عمویش  ه حاال احساس میکن قرار است یاز ا. داند و آن را همدم همیشگی خود ساخته است درون می

ش یدایه ناگهان پک ییه مردجوان، همان عمو است، پس چرا عموکم ینکاگر تصور ! ست، خودش، است؛ چیزی جز شراب نییریتعب

ن یشود و به ا ید میرود و ناپد یه مکن، مردجوان است یقت ایرود، در حق یم، اگر عمو مید بدانیرود؟ با یشود، ناگهان هم م یم

ه کجلد قلمدان  یشده بر رو یوژپشت نقاشرمردگیست جز همان پین یسکند؛ ک یرا مشاهده م یریه دختراثک یسکب، یترت

ا او هنوز جوان است یه آکافت یتوان در ی، نمیریدار مرد با دختراثیپس از د! دیش از آمدن عمو، بر آن روح دمیپ یقیمردجوان، دقا

هایی از  صورتکمردها، ۀ نمایاند که هم سیر وقایع رمان، می»به راستی، ! است پس از مرگ عشق گشته یستگکو ش یریا گرفتار پی

ای از یک زن؛ زنی که در داستان، ساکت است و بر خالف راوی، امکان بیان درونیات خود را  ها، جلوه زنۀ یک مردند و هم

 (441/ 2و 4ج : 4959میرعابدینی، . )«یابد نمی

نم، کدا یباب دندان او پ یزید بتوانم چیردم تا شاک یم یاتاقم، هر گوشه را وارس یکتار یردم، رفتم در پستوکچراغ را روشن »

 (41: 4933هدایت، . )«رسد یبه هم نم یزیچ ،ه در خانهکدانستم  یاگرچه م

ن یا .ها یکیدرون تار ،اتیردن آب حکدا یدرست مثل پ .ندیب یپشت خانه م ییرا در روشنا یریدختراثاو، ه کاست  یکین تاریدر هم

 نشان دادنآلود  و ابهام و مه یه باعث سردرگمک یکیهمان تار ؛تاس خود مرد ارکافذهن و  یکیه تاریقدر شب هچ یکیتار

 . شود یم داستان یها تیشخص

گویا به مناسبت  –بود  ناگهان نگاهم به باالی رف افتاد، گویا به من الهام شد؛ دیدم یک بغلی شراب کهنه که به من ارث رسیده» 

بود که چنین  بودم؛ اصال به کلی یادم رفته وقت من به این صرافت نیفتاده هیچ. باالی رف بود -بودند تولد من، این شراب را انداخته

 (43: 4933هدایت، . )«چیزی در خانه هست

ه در ناخودآگاه کاست  یزیا عمو، چیرسد، الهام شدن، چیزی است که از ناخودآگاه او سر زده است، و شراب دادن به پدر  به نظر می

تر ناخودآگاهش هست که آن شراب، آغشته به زهرناگ است؛ پس باید عامل نابودی  پنهان های د در الیهیو شا. وجود دارد یو

آبستن شدن زن، شراب زهرآلودی به ! آیا جز این است که تولد بچه، شراب زهرآلودی در زندگی مادر شد؟! خانواده را از میان بردارد

! شاید و شاید! شاید بچه، همان شراب زهرآلود باشد! ق، نفرت شد، از معبد، رانده و سرانجام عشیداس بوگام. اش بود جان خوشبختی

ها به یاد آن بغلی  شود پس از سال ابد؟ چه چیزی باعث مییشراب را ب یه حتما بغلکاما چرا، به صرافت و هول و وال افتاده است 

، اوا یآ .شود یاهده مداستان مش ختلفم یها هدر جا ،یفراموش ن نوع ازیاشراب کهنه بیفتد؟ چیزی مبهم که در ناخوآگاهش هست؟ 

 ؟ندک یم یفراموش وانمود به

که نگاه  آن کرد، بی نگاه می. شد آمد که هیچ متوجه اطراف خودش نمی دختر، درست در مقابل من واقع شده بود، ولی به نظر می»

جا بود که  از آن. شخص غایبی بوده باشدکه به فکر  ای کنار لبش خشک شده بود، مثل این اراده کرده باشد؛ لبخند مدهوشانه و بی

های مضطرب، متعجب، تهدیدکننده  زند، چشم هایی که مثل این بود که به انسان سرزنش تلخی می های مهیب افسونگر، چشم چشم

 (43: 4933هدایت، . )«.های براق پرمعنی، ممزوج و در ته آن جذب شد او را دیدم و پرتو زندگی من روی این گودیة دهند و وعده
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ای نیست که  ند، ناشی از حادثهک یمشاهده م یریه در چشمان دختراثک یب، خود مرد نیست؟ آیا سرزنش تلخیآیا آن شخص غا

، نقاشی روی جلد یا به عبارتیمرد، از سر عشق، دختر را خلق کرد، ! وصال و مرگ عشق و روحۀ همان حادث! قرار است اتفاق بیفتد؟

نده را یدختر، نسبت به اتفاقات آ یای، آگاه صفاتی که به چشمان دختراثیری نسبت داده است، به گونهتمام . قلمدان را روح دمید

حتی وقتی . اثیری، اصال به هیچ معنای عادی کلمه وجود ندارد، و در دسترس نیست زن»البته الزم به یادآوری است که، . رساند یم

 (33: 4969کاتوزیان، . )«میرد انگیزی می حیرتجا به طرز  آید و در آن راوی میۀ که ظاهرا به خان

هایی که مثل این بود تازه از یک  باز، لب های گوشتالوی نیمه های برجسته، پیشانی بلند، ابروهای باریک به هم پیوسته، لب گونه»

 (46: 4933هدایت، . )«بود گرم طوالنی جدا شده ولی هنوز سیر نشدهۀ بوس

م، ذهن را به سوی مادر، ینک یاندام دختر، مشاهده مة آن شده است، همچنین، توصیفاتی که دربار که از یهای نیمه باز و وصف بل

 .بیند برد که هنوز از عشق شوهر سیر نشده، فرجامی نافرجام را بر عشقش می ، مییداس بوگام

هند ممکن بود ة ختر رقاص بتکدفقط یک د. کرد اعتنایی اثیری حرکاتش از سستی و موقتی بودن او حکایت می لطافت اعضا و بی»

. «داد که او مانند مردمان معمولی نیست ها، نشان می اینۀ انگیزش، هم حالت افسرده و شادی غم. باشد حرکات موزون او را داشته

 (46: 4933هدایت، )

رگ عشق و روح پذیرش مة ه ذهن خواننده، آمادکجا است  از همین. حضور موقتی اوستة حرکات خاص دختراثیری، نشان دهند

، به یداس ه بوگامک یاندازد؛ زمان یاد سرنوشت مادر مردجوان میز دختر، ما را به یانگ غم یحالت افسرده و شاد. شود دختر می

ن ینند، و اک یطرد م از معبد ، او رادهد یاش را از دست م یرگکه باک همان زمانو ، ره استکبا ید، دختریآ یم استخدام معبد در

وصال را ۀ ه به زودی، حادثکداند  یش می، از پیریرسد، دختراث به نظر می. شود یبر جان دختر م کدردنا یو اندوه، حزن مسئله

ه جز کاست  یا ندهین از آیند و غمگک یشاد است چون عشق را تجربه م، دختر. شود ند و عشق و روحش نابود میک یتجربه م

 ؟برد یو خواب به سر مدر خلسه  ا او،یآ؟ زند یحرف م یونیاف یایرواز مرد چرا  یول. را با خود به همراه ندارد ینابود

وقت، پیرمرد زد زیر  آن. خواست از جویی که بین او و پیرمرد فاصله داشت، بپرد ولی نتوانست که من نگاه کردم، گویا می وقتی»

که صورتش  آمیز، بی آن ورگه و مسخرهسخت دة کرد؛ یک خند ای بود که مو را به تن آدم راست می خشک و زنندهة خنده، خند

 (46-46: 4933هدایت، . )«باشد ای بود که از میان تهی بیرون آمده مثل انعکاس خنده. تغییری بکند

ه بر کو لذت باشد  یعشق و مرگ روح شاد ی، همان نافرجامشود یاز عمق آن خارج م ،رمردیپة ه خندک ،ین تهیارسد،  به نظر می

مردجوان، پس از  !، سردرگم و سوگوارندآن یدر پو  ،از عشق یته همواره ،زن و مرد داستان! یآر !است هندکداستان، سیطره اف

ۀ شود که در آستان پیرمرد، چون نمودگار سنت پدرساالری، به مرور به کابوسی بدل می»! هراسد خشک پیرمرد، میة خند

در حقیقت، جدال روحی جوان با ( 441/ 2و 4ج: 4959، میرعابدینی. )«پراکند های جوان، کمین کرده و اضطراب می خوشی

/ 2و4ج: 4959میرعابدینی، ). دهد افکند و گسترش می فرهنگ ایرانی است، طرح داستان را میۀ پدرساالر، که چکیده و بن مای

441  ) 

یدم؛ یک نوع لرزه پر از وحشت لرز دانم چرا می نمی. من، در حالی که بغلی شراب دستم بود، هراسان از روی چهارپایه پایین جستم»

 (46: 4933هدایت، . )«باشم که از خواب گوارا و ترسناکی پریده و کیف بود، مثل این

دمیدن بر پیکر نقاشی  بخشی و روح جانۀ لش، تجربیند؟ آیا دلک یف مین دختراثیری را پر از وحشت و کیف توصددیۀ چرا لحظ

جان است که لرزه و  آیا شکوه به واقعیت پیوستن عشق به نقاشی بی! همراه استف و وحشت کیه با کنش یجان نیست؟ لذت آفر بی

 ...! ایخشک و خشن باشد و ة ر آن خندیدواند؟ شاید هم تاث ترس را در وجود مرد می

زگذاشته با ،در اتاق را مثل دهن مرده یم رفته و الیدم عمویشراب را برداشتم، وارد اتاق شدم، د یه به خودم آمدم، بغلک نیهم»

 (46: 4933هدایت، ). «ردک یگوشم صدا م یهنوز تو ،رمردیپ کخشة بود، اما زنگ خند
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زنگ  دیخواهد بگو یمجوان  مرد رسد ه به نظر میکاست  یا جمالت به گونه یفضا .است یاما آثار حضورش باقاست؛ رفته  ،عمو

ه با کاست  یزده به در، مردجوان، غرق در نقاشیس م؛ روزیگرد یبه قبل برم یمک! ردک یصدا م شگوش درون ،عمو کخشة خند

از  یکیم؛ حضور ینک یفرض م! رمردگوژپشت داردیبه پدر و خود مردجوان و پ یادیه شباهت زک ییشود؛ عمو یعموی خود مواجه م

اجزاء  یوجو ست، روح بدمد و سپس، به جیه او بر کالبد نقاشکمردجوان، باعث شد ۀ در خان -ل زندهکآن هم به ش -یعناصر نقاش

اش مواجه  پشت خانهة ه مردجوان، با منظرک یشود، و احتماال درست همان زمان ید میبعد، عمو، ناپد یقیدقا! اش بپردازد ینقاشة زند

الزم به !! مردجوان حاضر شودۀ پشت خانة د در منظریاو با! شود ید میق، عمو، ناپدیه چرا در آن دقاکامال واضح است ک! است

بینید؟ اگر  مرده، و رفتن عمو چه ارتباطی میۀ میان کلم. می، مردجوان، را همان عمو دانستیا هیتر طبق فرض ه پیشکست ا یادآوری

مرده، ارتباطی ظریف برقرار ۀ چالی واقعی مرده است و کلم م، میان عمو که در سیاهینکزنده ماندن پدر را درست تصورۀ فرضی

 .شود می

چندروز بعد هم که به سراغ ! گردد؛ دیگر از عمویش خبری نیست دارد و وقتی به سمت اتاق برمی یمردجوان، از شکاف، نگاه بر م

احتمال قوی این است که اگر به محض ناپدیدشدن عمویش، به سمت سوراخ ! رود، از پیرمرد و دختراثیری خبری نیست شکاف می

ارتباطی ناگسستنی ، یریبه تعب .شوند با هم گم و پیدا می ها نه، نشاکور در بوف. گشت، باز هم از آن منظره خبری نبود رف، بازمی

پیرمرد، دختراثیری، . کشاند در مسیرهای تاریک و روشن می ،تمام عناصر را با هم ،نخی نامرئی توگویی .وجود دارد ها میان آن

 .یابد میشدن قابلیت رویت  گیرد و هایی هستند که هرکدام از بودن دیگری رنگ می نهر، همه و همه نشانه و نیلوفرکبود

ة خند یند؟ ولکر بیثادر من ت یگریس دکن بود کا ممیس را، آک چیا عشق هیخواستم و  یا عشق او را میپست،  یاین دنیدر ا»

 (46: 4933هدایت، ) .«ردک ان ما را پارهیمشئوم، مة ن خندیا ،رمردیپة و زنند کخش

ه کح یتوضن یا اب .زند یو هوا را بر هم م و آن حال دیآ یمش یه ناگهان عموک استجلد قلمدان  یبه رو یدر حال نقاش ،مردجوان

ند و ک یجاد میخلل ا دارد، جلد قلمدان ینقش رو بامرد ه ک یاحساسۀ در رابط ،یا ساعتی یقیدقاة به اندازش، کخشة عمو و خند

ه باز هم کد یآ یش میمرد، پۀ پشت خانة منظر در یریدار دختراثیان دیزود، جر یلیالبته خ. شود یجوان م بر لذت مرد یمانع

! ، از آن عمو استکخشة ه آن خندکرد کتوان فرض  یم. گسلد یر دختر را از هم میکمرد، با پۀ ، ارتباط عاشقانکخش یا خنده

م؛ چون یا ه نرفتهرا یم، بیجوان بدان را از آن خود مرد کخشة اگر خند! میخود دانست ی، مردجوان را عمویا هین، طبق فرضیش از ایپ

به  یبخش قت، مردجوان، با جانیدرحق! روح او و عشقش است یاش از دختر و نابود ییه خود مرد، عامل جداکامال مشهود است ک

 . ریزد عشق را می یاش از دختر و نابود ییده است، اساس جدایها بر او عشق ورز ه مدتک یوصال، نقش یو رفتن به سو ینقاش

جلوی ة که پرد الخره با هزار ترس و لرز، تصمیم گرفتم که بغلی شراب را دوباره سر جایش بگذارم؛ ولی همینفردای آن روز، با»

چ یاصال ه .جلوی من بود -مانند همان تاریکی که سرتاسر زندگی مرا فراگرفته -پستو را پس زدم و نگاه کردم، دیوار سیاه تاریک

 (45: 4933هدایت، ) .«مسدود شده و از جنس آن شده بود یلکبه  ،واریدۀ چهارگوش ۀروزن. شد یده نمیبه خارج د یا منفذ و روزنه

دهد؟ آیا دیدن  خواهد بغلی شراب را سر جایش بگذارد؟ آیا تعمدی در کارش هست یا طبق عادت، این کار را انجام می چرا می

اورد؟ شاید هم بغلی شراب موروثی یخودش ب یبراای برای رفتن به سوی رف،  انگیز است که باید بهانه هراس یدختر، لذتة دوبار

دیوار ! اش را نوش کنند جرعه ها که باید، تلخی و درد جرعه قرار بگیرد و به وقتش، آن -همان جایی که از ازل بوده -باید سر جایش

است و  لمدان زندگی کردهها با تصویر روی جلد ق مردجوان، سال! ه جلد قلمدان استیند؛ چقدر شبک یاد میه از آن ک یسیاه تاریک

بنابراین او، باز هم مانند گذشته، دیوار . شود ین عنصر آن مواجه میتر یلحظاتی پس از جان بخشیدن بر پیکر تصویر، با مرگ اصل

ۀ جیزند؟ از نت یاش حرف م یزندگ یکیدام تارکاز مردجوان،  .ندیب سیاه جلد قلمدان را مانعی بر سر دیدن و رسیدن به معشوق می

پدرش  یان او و مادرش و حتیه مک ییاه جدایوار سیا دی؟ شد و معبد داسی بوگام انیم یاهیوار سیه دکممنوع پدر و مادرش ۀ رابط
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گذارد تا پایان خونین  انگیز، پا به دنیا می ممنوع و شگفت...عشقیة زاد»ن؟ در حقیقت، مردجوان، ینبودن والد یاهیا سیقرار گرفت؟ 

  (61: 4951صنعتی، . )«انجامد، ببیند ا بدفرجام را که به مرگ پدرش مییافته ام آن عشق کام

 یا خلسها یآ! ؟شود ینم جلد قلمدان یرو یاحتمالۀ روزن  ا ذهن، متوجهیآشاند؟ ک یدام سو مکذهن را به  ،اتاقۀ چهارگوشۀ روزن

ة دار شد جان یها نقش یدن از خلسه، در پرون آمیپس از ب ،وا دار پندارد؟ ر را جانیه مردجوان، تصوکشود  ن، باعث مییسنگ

قلمدان،  یرو یشاه نقک یا تمام گذشته !اش یزندگ یکتارۀ مثل تمام گذشت درست. ابدی یم روح یها را مرده و ب ش است، اما آنیخو

  ! بود یپنهان ز هموارهیلذت مرد ن ،یآر!! داشت یپنهان یرد و به دختر، عشقک یها زندگ مردجوان، با آن نقش یول! جان بود یب

که یک دیوار سنگین، یک سد نمناک بدون روزنه به سنگینی سرب، جلوی من و او کشیده شد،  از وقتی او را گم کردم، از زمانی»

 (21-43: 4933هدایت، . )«ام برای همیشه بیهوده و گم شده است حس کردم که زندگی

مردجوان ۀ پشت خانة قلمدان و منظر یرو ینقاشة عناصر سازند کند که یکی از ای می ن سد نمناک، ذهن را متوجه رودخانهیا

 ؟دینیب یمرمرد و مردجوان یان پیم ینسبتچه ! ای که مانع رسیدن دختر به پیرمردگوژپشت شد همان رودخانه! است

گردش بروم،  بودم که به باشم؟ هر روز تنگ غروب عادت کرده توانستم آسایش داشته طور می بود، چه آسایش به من حرام شده»

طوری که به تریاک عادت  گل نیلوفر را پیدا بکنم؛ همانۀ خواستم و اصرار داشتم که جوی آب، درخت سرو، و بت دانم چرا می نمی

 (24-21: 4933هدایت، . )«کرد که نیرویی مرا به این کار وادار می طور به این گردش عادت داشتم، مثل این بودم، همان کرده

روز سیزده به در، هنگام . میبه قبل بازگرد یمکدختر برود؟ بهتر است  یوجو ت دارد غروب هنگام به جستچرا مردجوان، عاد

، یبه عبارت! گرید یها د مثل تمام غروبیقلمدان بود، و شا یاو، در آن لحظات، گرم نقاشی رو! غروب بود که عمو به دیدن مرد آمد

اش یعنی  پشت خانهة و باز، در همان لحظات بود که مرد، با منظر! لمدان بودق یروة نقش احتماال زنده شد یاو، غرق در تماشا

 یها و اجزاء مختلف نقاش ه تمام نشانهکق بود یقت، در همان دقایدرحق! رودخانه، درخت سرو، دختراثیری و گل نیلوفر، مواجه شد

ه کاست  یا متحد منظره یها هکت یوجو ب، در جسته چرا او، هنگام غروکافت یتوان در ینون مکا! افتیل زنده کقلمدان به ش یرو

پشت ة منظرة ل دهندکیعناصر تش یوجو ، عادت به جستکایمردجوان، همانند تر! دیاش د وار خانهیزده به در، پشت دیروز س

ویژه اگر این فرضیه  به! اند؟ ا نبودهیستند یزندگی او نة دهند بخش و آرامش چرا؟ آیا این عناصر، همانند تریاک، نجات. اش دارد خانه

ه او، با سرو، پیرمرد، کم ینکد باورین اساس، بایبر ا! است دهیشکدختری است که خود، روی جلد قلمدان  یرا قبول کنیم که او در پ

 .جوی آب و دختر، الفتی دیرینه دارد

و مثل این بود که باران، ...ه بودشب آخری که مثل هرشب به گردش رفتم، هوا گرفته و بارانی بود و مه غلیظی در اطراف پیچید»

های تنهایی، در این  زدم ولی در این ساعت اراده، پرسه می چه نباید بشود، شد؛ من بی در این شب، آن. شست افکار تاریک مرا می

 که از پشت ابر و دود ظاهر تر از همیشه، صورت هول و محو او مثل این ها که درست مدت آن یادم نیست، خیلی سخت دقیقه

کبریت زدم که جای کلید را ...های روی جلد قلمدان جلوی چشمم مجسم شد حالش مثل نقاشی حرکت و بی باشد، صورت بی شده

پوش متوجه شد و دو چشم مورب، دو چشم درشت سیاه که میان  اراده، چشمم به طرف هیکل سیاه دانم چرا بی پیدا کنم ولی نمی

 (24: 4933هدایت، . )«که نگاه بکند، شناختم شد، بی آن ا که به صورت انسان خیره میهایی ر همان چشم -صورت مهتابی الغر بود

به نظر ! چه نباید بشود، شد؟ آن: گوید دن دختر، مییدختراثیری است، پس چرا به محض د یوجو مردجوان، روزهاست که در جست

ن یتر یتولد لکاته، اصل. شود یوصال، باعث نابودی عشق من یداند که ا یند و مک یم ینیب شیرسد که او، از قبل، وصال جسم را پ می

ن ین، در ایالبد دارد؟ همچنکه روح در کست یجلد قلمدان ن یروة شد ی، همان زن نقاشیریا دختراثیآ! عشق است یامد نابودیپ

شاند تا یک انسان ک یجان م حرکت و بی یک نقاشی بی یتر به سو م که ذهن را بیشینیب یاثیری م زنة دربار یفاتیقسمت، توص

 !روح یدارا



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

168 
 

 یعنیخواهد ماهیت اصلی دختر،  آیا می. اثیری، مثل نقاسی روی جلد قلمدان بود حس دختر بیة کند که چهر مرد، اعتراف می

ست و ین یکند؟ شاید هم اصال روحی در پیکر نقاش بار فاش همان، نقاشی بودنش، طرح بودنش و قالبی بودنش را برای چندمین

از طرفی، چرا یکی از عناصر نقاشی، به ! کشد ن، غرق در تصویر چشمان زن روی جلد قلمدانی است که هر روز و هر شب میمردجوا

شدن از معبد، از سر  داسی، پس از رانده رسد که بوگام یمعبد، به نظر مۀ یاست؟ طبق فرض تنهایی و جدا از سایر اجزا ظاهر شده

مرده و  یرود و خود را همراه با عشق همان فرزندش، می یعنیشدنش از معبد شد،  نومیدی به سوی عشقی که باعث رانده

قت، مردجوان، ی؟ درحق!گذارد یت پنهان و عذاب وجدان، تنها میکند و او را با حس جنا خورده، در بستر فرزندش، رها می ستکش

از داشته یه فرزند، همواره به او، نک یمادر! است دهیشک یمادرش را بر جلد قلمدان م یالیه نقش خکهاست  ها و سال روزها و ماه

مرگ پدر، محرومیت »چال مرده است، پدر مردجوان است؛ درحقیقت، برای او،  که در آزمایش سیاه کنیم کسی اگر فرض! است

پایان . ی با او نیز بودداس بوگامۀ داسی با پدرش بود، بلکه پایان رابط بوگامۀ پس نه تنها پایان رابط. همیشگی از مادر را در پی داشت

 (64: 4951صنعتی، . )«کند آن را حس میة او، که هنوز بو و مزة کار نخستین عشق نیمه

ستادم؛ یمات و منگ ا -تواند یدار بشود اما نمیخواهد ب یه خواب است و مکداند  یخودش م -ندیب یه آدم خواب مک یمن مثل وقت»

د را در قفل یلکمرتبه به خودم آمدم،  یکوقت  د؛ آنیم را سوزانیها انگشتت تا ته سوخت و یبرک. شدم کخودم خش یسر جا

گذشت، در اتاقم را  یکو بلند شد، از داالن تارکس یه راه را بشناسد از روک یسکدم، او مثل یشکنار کچاندم، در باز شد؛ خودم را یپ

 (22: 4933هدایت، ) .«رد و من هم پشت سر او وارد اتاقم شدمکباز 

 !دهد یجلد قلمدان را انجام م یرو ین اتاق، نقاشیدر هممرد، ه کها است  روزها و سال چون ،داند یراه اتاق مردجوان را م ،دختر

که از تماشای او، لرزه به اندامم افتاد و  آورد، به طوری های دیگر را برایم می های آدم صورتۀ همة صورتش یک فراموشی گیج کنند»

اندازه درشت او  های بی های درشت، چشم لحظه، تمام سرگذشت دردناک زندگی خودم را پشت چشمدر این . زانوهایم سست شد

 (29: 4933هدایت، . )«دیدم

هایی از یک  ها، سایه اینۀ ه؟ آیا همیا دایداسی؟ لکاته؟  کند؟ بوگام دختر، صورت چه کسانی را پیش چشم مرد، مجسم میة چهر

ور، پر از ک شوند؟ هرچه که هست، باید توجه داشت که بوف و یا حتی  یکی و متحد می وجود واحد نیستند که مدام جانشین هم

ه این کم ینک یباز هم فرض م! نفرند یکه همه کرسد  یاند و به نظر م هایی است که به شکلی عجیب، در هم تنیده ها و سایه صورت

شاید اولین و تأثیرگذارترین درد عمیق . شود یردجوان مر و دور، در ذهن مید یاست که باعث مرور دردها یداس زن، همان بوگام

 ! زندگی او، همان درد جدایی از مادر در عنفوان کودکی است

 (21: 4933هدایت، . )«بودند که دیوار بلورین میان ما کشیده سکوت او حکم معجز را داشت، مثل این»

، همان نقاشی روی گلدان لعابی یا جلد قلمدان باشد، به نظر اگر دختراثیری! ه به گلدان لعابی استیقدر دیوار بلورین، شب چه

ن است شکنندگی ک، ممیاز طرف! است میان دختر و مردجوان، فاصله انداخته یه گلدان و جلد قلمدان، چونان سد و مانعکرسد  یم

 .عشق هم مد نظر باشد

چیز  دانستم که هیچ اگرچه می -چیزی برایش پیدا بکنم اش باشد، رفتم در پستوی اتاقم تا به فکرم رسید که شاید گرسنه یا تشنه»

 -که از پدرم به من ارث رسیده بود -که به من الهام شد؛ باالی رف، یک بغلی شراب کهنه اما مثل این -رسد در خانه به هم نمی

خسته و ۀ م؛ دیدم مانند بچخواب رفت پاورچین پاورچین کنار تخت. چهارپایه را کنار گذاشتم، بغلی شراب را پایین آوردم. داشتم

سر بغلی را بازکردم و یک پیاله شراب از . بود های بلندش مثل مخمل به هم رفته بود و مژه او، کامال خوابیده. بود ای خوابیده کوفته

 (23 :4933هدایت، . )«اش، آهسته در دهن او ریختم های کلید شده الی دندان

شود که برای هر دو  او، موفق می. ان، برای پذیرایی از عمو، در پی یافتن چیزی بوداست که مردجو یقیاین صحنه، درست شبیه دقا

دختر ماند و شراب  یرد؛ ولک که عمو، پیش از نوشیدن شراب، خانه را ترکن تفاوت ینفر، یعنی عمو و دختر، شراب را بیابد، با ا
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اش آمده  نون به خانهکدجوان آمد، پدرش بود و زنی که امرۀ زده به در به خانیم کسی که روز سینک اگر فرض! بش شدینص یموروث

ریزد،  توان حدس زد منظور از شرابی که در دهان زن می است؛ مادرش است و خود مردجوان، عموی خودش است؛ به خوبی می

بی باشد که عمو تواند همان شرا پس، این مایع زهرآلود، می! معروف داستان است یاین شراب، همان شراب زهرآلود موروث!! چیست

ا آمدنش، زهر را به جان زندگی مادر یز همان کودکی است که با به دنیمردجوان، ن! برادرش ریخت یبه جان زن و عشق و زندگ

هنه را ارث مادرش خواند، ک عمو بود، آن شراب یافتن شراب برای یه مردجوان در پک یزمان! ریخت و باعث رانده شدنش از معبد شد

ن دو حرف یبودن تفاوت ا یا عمدی یست، سهویده نیچیچندان هم پ مسئله! داند یپدرش م کشراب را ماتر جا، نیاما در ا

داند و آن شراب زهرآلود را  یخود مقصر م یزندگ یاندازه در تباه یکدر هر حال، او، پدر و مادر را به . ستیمردجوان، چندان مهم ن

تر گفته  شیه پکگونه  همان! اند ختهیفرزند خود ر یاندازه زهر را به جان زندگ کیها به ارث برده است و هر دو به  آن یاز هر دو

 یگر، همان زهریخت و از طرف دیاش ر یاش و خوشبخت ی، به جان زن، زندگیه باردارکاست  ین شراب زهرآلود، همان زهریشد، ا

ه در ک یسک م آنینک ن صورت، بهتر است فرضیدر ا. و عشقش شد یزندگ یخت و باعث تباهیه عمو به جان پدر مردجوان رکاست 

گذارد تا  یفرزندش به ارث م یانت برادرش است را برایو خ یزندگ یه حاصل زجرهاکن شراب یش مرد، پدر بود و ایچال آزما اهیس

زده پیدایش یه روز سک یسکم، یردکقبال فرض ! رسد دیگر هم به ذهن میۀ یک فرضی!! ردیبه وقتش، با آن شراب، از عمو انتقام بگ

ه وارث شراب است در نظر گرفته ک یسکانتقام از همان  ین صورت، پدر، شراب را برایدر ا! جز خود مردجوان نیست یسکشد؛ 

خت و اسباب نفرت و انتقام آن دو یپدر و مادر ر یه با آمدنش، زهر را به جان زندگکمردجوان است  یعنیاست و او همان فرزندش 

هر ! جا ارث پدرش یکداند و  یجا، شراب را ارث مادرش م  یکه کن قراراست یپس از ا. ردکتمام، فراهم  یهگنا یاز خودش را با ب

گر را یدۀ یفرض یکپسر،  یبه ارث گذاشتن شراب توسط پدر برا!! اند ام فرزندشان بودهکانتقام و نوشاندن زهر به  یها، در پ آن یدو

 -به سبب زمانی-ترین  داسی، اولین و کهنه پدر، با آبستن کردن بوگام. است یکی، یبلقۀ یاش با فرض جهیه نتکپروراند  یدر ذهن م

ن فرض هم، آن یپس با ا! همان طردشدن و زندگی پر از درد و هجران و جدایی یعنیزهر را برای فرزندش به ارث گذاشت؛ 

نگاهش  ییبا جدا یشود؛ ول ید میناگهان ناپد د از شراب بنوشد امایه باکمردجوان آمد، خودش است و هم اوست ۀ ه به خانک یسک

. شود یرو م روبه یز مانند پدر، با حرمان و نابودیپسر ن یشود و زندگ ین مین وصال، زهرآگی، شراب نوشیریدختراث یعنیاز عشق، 

م ینکست اگر فرض ین راه یر، بین تفسیبا ا. شاندک ینابودۀ ها را به ورط آن یاست؛ عشق و وصال، هر دو یکیداستان پدر و پسر، 

جا، شوهر، زهر  نیاست و در ا یداس ز بوگامین فرض، مردجوان، پدر خودش است و دختر نیبا قبول ا! نفرند یکه پدر و پسر، ک

اند؛ چون او، گریزان  داسی، به هم قفل شده های زن، بوگام دندان. ریزد اش را به کامش می آبستنی  یعنیداسی از معبد  جدایی بوگام

ۀ این قهرمانان، همه، آیین»که واضح است،  چیزی! طردشدنش از معبد استۀ ، به منزلمسئلهداند که این  بستنی است و خوب میاز آ

 (19: 4966شمیسا، . )«مرگ یکدیگرند

 یو لذت مضاعف است، اما شراب موروث یشراب، باعث شاد! در خور توجه است یا مسئلهدر این قسمت، زهرآلود بودن شراب، 

ه مثل شراب ک یانجامد؛ لذت یزود به زجر و مرگ م یلیم، خینیب یم یه لذتکور، هرجا ک بوف یجا یدر جا! ن استیان، زهرآگداست

 !خوشی را در خود داردة جور خوشی که مانعی دردآور و از بین برند یک! است ین، توأمان با درد و تباهیزهرآگ

رد و یم یم -اند ختهیامش رکه به زور در ک –ن وصال یدن شراب زهرآگیبا نوش م، او،ینک، فرض یرین دختر، را همان دختراثیاگر ا

 !  اته شدن استکدر حال مسخ شدن و ل یریقت، دختراثیدر حق! یرختکو  یروزمرگ یعنیعشق،  یتباه

سالتونی که مرا که  های بسته شده، مثل این چون دیدم این چشم. بار، در زندگی، احساس آرامش، ناگهان تولید شد برای اولین»

صندلی خودم را آوردم، کنار تخت گذاشتم و . فشرد، کمی آرام گرفت کرد و کابوسی که با چنگال آهنینش درون مرا می شکنجه می

چون  –عذاب ۀ آیا ممکن بود که این زن، این دختر، یا فرشت! به صورت او خیره شدم؛ چه صورت بچگانه، چه حالت غریبی

 تکلف؟ قدر آرام، آن قدر بی باشد؟ آن آیا ممکن بود که این زندگی دوگانه را داشته -ش بگذارمدانستم چه اسمی روی نمی
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هدایت، ). «شد، ببوسم توانستم حرارت تنش را حس بکنم و بوی نمناکی که از گیسوان سنگین سیاهش متصاعد می حاال می

4933 :23 ) 

زند،  یها را م ن حرفی، ایه راوک یزمان! که بعدها به لکاته خواهد زدهایی است  دختراثیری، شبیه حرفة های مردجوان، دربار حرف

مهم این است که وصال، صورت گرفته و عشق و ۀ تکن. جوان است یاست و او ظاهرا هنوز مرد بخش دوم داستان، شروع نشده

ه قبال کگونه  همان. است ، تهی شدهاش از اکسیر عشق م، دختراثیری نمرده، بلکه هستییید بهتر باشد بگویشا! است دختراثیری مرده

د، ما یگو یه مکن زندگی دوگانه یا! گناه داستان است بیۀ ساز حضور لکات و زمینه یبا ورود به روزمرگ یگفته شد؛ مرگ عشق، مساو

رسد، در  یمبوسد و به وصال جسم  یدختر را م کسوران نمنایمرد، گ. اندازد دختراثیری، یعنی لکاته میة را به یاد صورت مسخ شد

این زن، چه اثیری باشد و ! رسد، اما چه دیر در بخش نخست داستان، مرد به وصال می! است گر، عشقش مردهیداند د یه نمک یحال

و وصال، لکاته را  یآغوش در انتهای داستان نیز، شوهر، هنگام هم. شود یراب نمیاست، مرد داستان، از وصالش س چه لکاته، تا زنده

ه از ک، همان شراب زهرآلود معروف داستان است یامکن نایو ا! ردکخواهد یرا سالخ یریجا، دختراث نیه در اکگونه  کشد؛ همان می

عشق، با وصال در ! ست؟ین عشق نیل بشر، از ابتدا تا انتها، وارث شراب زهرآگک یبه راست! است دهیپسر به ارث رس یپدر و مادر برا

ه در صورت کاست  یکالسکن، همان عشق یا! دوری یار، یا وصال و مرگ غمناک عشقیا عشق و . نه استیرید یجدال و جنگ

 !ننده استکهنه، آزاردهنده و نابودکخشن  یها هم مثل سنت یکالسکعشق ! ندارد یجز تباه یوصال، حاصل

هدایت، ) .«بود ه مردهکشت گذ یه چند روز مک نیمثل ا. امال سردکو سرد بود، سرد،  کبردم؛ نمنا انگشتانم را در زلفش فرو ،بعد»

4933 :26) 

اثیری،  زن»! ردیم یند، میب یپشت خانه مة او را در منظر ،ه مردجوانک یشدن و زمان خلقۀ همان لحظ ،یریدختراثرسد،  به نظر می

ها  ترین واقعیت رحمانه نماید و با بی ای رو می آلی است که لحظه نهد؛ زیبایی ایده شونده که حسرت به جا می مظهر عشقی است فنا

  (415/ 2و 4ج: 4959میرعابدینی، . )«شود زایل می

و یا اصال زندگی من مستعد بود که زهرآلود بشود و من به جز زندگی  -بود کسی بود که تمام زندگی مرا زهرآلود کرده این همان»

  26و  26ص. «اش را به من داد سایهجا، در اتاقم، تن و  حاال در این -باشم توانستم داشته زهرآلود، زندگی دیگری را نمی

زندگی ۀ کسی هم  اما چه! است ردهکاش تجربه  هایی باشد که مرد، در سرتاسر زندگی تواند همان زجر و مرگ و جدایی ن زهر، مییا

ماترک ن، تلویحا، اشاره به شراب آمیخته به زهری دارد که یاته؟ همچنک؟ لیریمرد را زهرآلود کرده است؟ مادر؟ پدر؟ دختراث

لکاته هم با . ز، زهری بر زندگی او شدی، به روی جلد قلمدان و نبودنش نیریدختراث یشگیتصویر هم! نبودن پدر و مادر شد

از سوی دیگر، بنا به تاکید مکرر . طبیعی نیست»گیری از مرده،  در هر حال، کام! زدن عشق همسر، زهر را به کام او ریخت پس

ای  ارائه و انکار، بر وجود رابطه، ولی رابطهة هنرمند، به شیو. است، نه ارتباط عاشق و معشوقها، نه معشوق، معمولی  نشانه

 ( 491: 4966غیاثی، . )«ورزد غیرمتعارف، تاکید می

اش، آهسته بیرون آمد، از میان  خورده ای با دنیای زمینیان نداشت، از میان لباس سیاه چین روح شکننده و موقت او که هیچ رابطه»

 (26: 4933هدایت، . )«مرا هم با خودش بردۀ های سرگردان رفت؛ گویا سای کرد و در دنیای سایه می که او را شکنجه میجس

رد؟ یم یز پس از مرگ عشق و دختراثیری، میبا این تفسیر، باید باور کرد که مرد ن. رسد، مراد از سایه، همان روح باشد یبه نظر م

اثیری، مرگی  مرگ زن»به واقع، ! نگذاشت یباخته از خود بر جا فاسد و رنگ یق شد و جز جسمامد مرگ عشیاو هم گرفتار پ! یآر

و این مرگ در روح، برای مرد داستان نیز   (442/ 2و 4ج: 4959میرعابدینی، . )«سازی است برای لکاته شدن او در روح است، زمینه

 !افتد اتفاق می
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در میان تاریکی شب جاودانی که مرا فراگرفته بود و به  -در اتاقی که مثل گور بود -من در این اتاق فقیر پر از نکبت و مسکنت»

به نظرم آمد که تا . اوة انتها در جوار مرده به سر ببرم؛ با مرد بود، بایستی یک شب بلند و تاریک سرد و بی دیوارها، فرو رفتهۀ بدن

 (26: 4933هدایت، . )«است حس و حرکت در اتاق تاریک با من بوده سرد و بیة ام، یک مرده، یک مرد دنیا دنیا است، تا من بوده

در ! از هرچیزی شبیه به گورستان است  است، بیش اش آورده ه مردجوان، پیش از این در معرفی خانه و محل زندگیکتوصیفاتی 

امد ی، گرفتار پیریمچون دختراثه مردجوان، پس از وصال، هکاست  یادآوریالزم به ! کند جا نیز اتاقش را به گور تشبیه می این

قت، عاشق، پس از مرگ عشق، جز جسمی فاسد نیست یدر حق. نماند یاز عشق باق یفاسد و عار یمرگ عشق شد و از او جز جسم

ها  ه اتاق مردجوان، جایگاه مردهکها است  مدت. فرسا است ه تمام هستی، بر جسمش چون گوری تنگ و جانکن جهت است یو از ا

ن، به یکشد، و همچن ن اتاق، بر روی جلد قلمدان مییش را در ایها یها است و نقاش ه سالیان سال است که نقاش مردهکاست؛ چرا

همان ة از عناصر سازند یکیچون دختر، . ت دختر بوده استکحر یبة نار جنازکند؛ همواره در ک یه احساس مکل است ین دلیهم

 -ولو در عالم خیال-که در این صورت باید  -زن، یا لکاته است»نگاه مردساالرانه،  از طرفی، از دید! نقاشی روی جلد قلمدان است

در نتیجه، کمال در عشق . شود می محو -ولو در عالم خیال -نابود شود و یا فرشته است، که در این صورت، وجود ندارد؛ یعنی 

 (33: 4969کاتوزیان، . )«ممکن نیست

که عادت به نقاشی چاپی روی جلد قلمدان  باشد، من لی باید تاثیر بکند و روحی داشتهنقاشی، هرچند مختصر و ساده باشد و»

بودم، حاال باید فکر خودم را به کار بیندازم و خیال خودم، یعنی آن موهومی که از صورت او در من تاثیر داشت، پیش خودم  کرده

 (23: 4933هدایت، . )«مجسم بکنم

او، درحقیقت، ! یابد دار و صاحب روح می ها را جان ده که باالخره آنیکش هایش را زنده می نقاشی رسد، مردجوان، به قدری یبه نظر م

ه چشمان دختراثیری، همان تصویر کچرا. خواهد طرحی جدید را بکشد کند که می فقط وانمود می. زند دست به کار جدیدی نمی

برد و طرح چشمانی مکرر را از نو  گر دست به سوی قلم مییبار د ن، مرد،یبنابرا! چشمان زن روی جلد قلمدان و گلدان لعابی است

روح و  یافتن گرمیچشمانی که پس از ! شدک یشگرف بر روحش دارد و عشقی خونین را فریاد م یکه تاثیر ریزد؛ چشمانی می

! آغوشی عشق است پی هم دهد که هنوز هم در داستان نشان می یمرد، در همه جا! تری بر روان مرد، گذاشت ، تاثیر عمیقیزندگ

او، در هر دو بخش داستان، با وجود از سر ! داشتن یاد عشق و معشوق همین نقاشی کشیدن از روی چشمان دختراثیری، یعنی نگه

در همان ! ندیب ین میورزی است؛ اما همواره شرابش را زهرآگ تلخ مرگ عشق، هنوز هم در لحظاتی به دنبال عشقة گذراندن خاطر

طور در  همین! رسد، هنوز هم امیدوار است دختراثیری را سخت در آغوش دارد و به نظر میة چمدان حامل جناز بخش نخست،

 !لکاته است  یبخش دوم، از ابتدا تا انتها، مدام در تمنا
های  ها، چشم چشمولی ! ها بودم من، تناسب مخصوصی داشت، نقاشی از روی مرده؛ اصال من نقاش مردهة نقاشی مردة موضوع، با شیواین »

 (23: 4933هدایت، )؟ «ها را ببینم، آیا به قدر کافی در فکر و ذهن من مجسم نبودند او، آیا الزم داشتم که دوباره آنۀ بست

به تعبیری، او مدام سنتی مرده ! جان است خواند؛ چراکه عادت دیرینش، نقاشی از روی تصویری بی ها می او، خودش را نقاش مرده

مرد، مدام یک سنت . است یکیمعبد، نزدۀ یر، به فرضین تفسیا! هنهکای  جامعهۀ سنت کهن! کند خسته را نقاشی می یا دلمرده و

او، از ! از عشق دختراثیری، نقاشی بکشد یروح و عار یبة خواهد از روی چهر است و اکنون می ردهکمرده یا تصویری مرده را نقاشی 

! است دهیشک یچون تصویری که همواره اسیر خیالش بوده و بر جلد قلمدان مکشد، درست هم دختر، نقاشی میة روی چهر

نفرند؛ در غیر این صورت، چگونه تصویر چشمان دختراثیری به قدر کافی در ذهن مرد،  یکجلد قلمدان،  یو زن رو یریدختراث

نقش چشمان زن روی جلد قلمدان زندگی ها با  است؟ مگر چندبار دختراثیری را دیده است؟ این در حالی است که سال مانده یباق

 !است کرده
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که  هایی که به حال سرزنش بود، مثل این ها؟ آن چشم بود ولی چشم من، مشغول تصویری بودم که به نظرم از همه بهتر شده»

ها  یادبود آن چشمزندگی و ۀ توانستم روی کاغذ بیاورم؛ یک مرتبه هم ها را نمی باشد، آن چشم ناپذیری از من سر زده گناهان پوزش

 (91-23: 4933هدایت، . )«بود از خاطرم محو شده

د همان گناه دمیدن روح بر پیکر نقاشی روی جلد قلمدان یمرد، به کدام گناه، اشاره دارد؟ شا! در نگاه دختر هست؟ یا واقعا مالمتیآ

ه در کاست ای  همسئلاست که احساس گناه،  رکالزم به ذ!! شاید هم گناه متولد شدنش! دیگو ینافرجام عشقی پرسوز را مۀ و قص

 . آزارد یداستان، وجود مرد را م یجا یجا

است، زنده شده، عشق من در کالبد او روح دمیده، اما از نزدیک،  بعد، از سر جایم بلند شدم، آهسته نزدیک رفتم؛ به خیالم زنده»

لولیدند و دو مگس زنبور طالیی دور او، جلوی  ر هم میهای کوچک د روی تنش، کرم. بوی مرده، بوی تجزیه شده، را حس کردم

 (91: 4933هدایت، ! )«کردند روشنایی شمع پرواز می

کند،  است و هرچه مرد، تالش می ر بودهیتصو یکدختر، از ابتدا، . شود تر می نقاشی بودن دختراثیری، پر رنگۀ یباز هم فرض

! ستین یرود و دائم یان میه زود از مکاست  یبدمد و این خاصیت عشق سنتتواند روح و عشقی ماندگار را در کالبد نقاشی  نمی

دختر و سوختن ة حضور مرد، کنار جناز! راندیم یند و مک یتواند بوی وصال باشد که عشق را فاسد م بوی تعفن و مردگی هم می

چه ارتباطی میان دختر و . ندک یبه ماش تجر عمهة ه مرد، در بخش دوم، در جوار جنازکاست  ییه به فضایشمع در کنار آن، شب

 های داستان وجود دارد؟  مرد وجود دارد؟ به طور کل، چه ارتباطی میان زنۀ عم

اول به خیالم رسید او را در اتاق خودم چال ! ای که تنش شروع به تجزیه شدن کرده بود توانستم بکنم؟ با مرده آیا با مرده چه می»

این ۀ اما هم –های نیلوفر کبود روییده باشد  بیرون و در چاهی بیندازم، در چاهی که دور ان گلبکنم، بعد فکر کردم او را ببرم 

 (94: 4933هدایت، ! )«قدر زحمت و تردستی الزم داشت قدر فکر، چه که کسی نبیند چه کارها برای  این

. است کرده جلد قلمدان نقاشی می یر آن روردن دختر، درون اتاق خواب است؟ این اتاق، همان است که دک حل، چال ن راهیچرا اول

 !جا پنهان کند است را همان رسد، تصویری که در اتاقش کشیده ها است و اکنون به ذهنش می او، نقاش مرده

بردم  گذاشتم و با خودم می خودم میۀ کردم و در چمدان، همان چمدان کهن تکه می اگر تن او را تکه: باالخره فکری به نظرم رسید»

 (92: 4933هدایت، . )«کردم ون؛ دور، خیلی دور از چشم مردم و آن را چال میبیر

ة این چمدان کهنه و وصفی که مرد، قبال از چهر. جا هم حرف از چمدان کهنه است این! دهد چیز بوی کهنگی می ور، همهک در بوف

وسایلش، ۀ اندازد، که هم اش در بخش دوم، می خودش داشت، ما را به یاد مرد قاری یا همان پیرمرد خنزرپنزر فروش جلوی خانه

از چمدان، به عنوان تابوت، ! سپارد؟ دختر را درون چمدان به خاک میة قطعه شد قطعهة از طرفی، چرا جناز! دهد بوی کهنگی می

 یابد یبه سفر دختر را یها کیا عشقش و پایاست؟ آ یرمز یا لمهکآیا چمدان، ! چمدان، یکی از ابزار سفر است. ندک یاستفاده م

! گر باشدیدة به هزار یا گر و هزارهیبه قرن د یگر و از قرنیبه سال د یحفظ دختر و سفر از سالۀ لید چمدان، وسیفرستد؟ شا یم

 !افتد کند و به دست مرد می گر سفر میید یها گر و قرنیبه قرن د یه گلدان راغه، از قرنکگونه  همان

تن او را با ۀ ها و پاهایش را بریدم و هم بعد دست...استخوانی که در پستوی اتاقم داشتم، آوردم دفعه تردید نکردم، کارد دسته این»

 (92: 4933هدایت، . )«اعضایش مرتب در چمدان جا دادم

کور، به معنای عادی کلمه، هیچ اتفاقی  در بوف»ذهنش دارد؟ چراکه  یه در پستوک یاستخوان ارد دستهکم آن ییطور است بگو چه

: 4953هاشمی، ! )قتل استة قطعه کردن جسد دختراثیری، تداعی کنند همچنین، شرح قطعه( 45، 4969کاتوزیان، . )«فتدا نمی

491) 
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ه کاستخوانی، همان است  ن کارد دستهیا! شود می یسالخدختر که سمبل عشق است،  زیجا ن نیا م،یبدانمسلخ عشق را وصال اگر 

. شود گاه از راوی جدا نمی استخوانی، یکی از ابزاری است  که هیچ گزلیک دسته: اتوزیانبه قول دکتر ک. ردیگ یاته را مکجان ل

 (55: 4969کاتوزیان، )

کمی ....از اتاقم بیرون رفتم تا شاید کسی را پیدا بکنم که چمدان را همراه من بیاورد. بود هوا، دوباره ابر و باران خفیفی شروع شده»

صورتش را با شال . آلود پیرمردی را دیدم که قوزکرده و زیر یک درخت سرو نشسته بود وای مهدورتر، درست دقت کردم از پشت ه

 (92: 4933هدایت، . )«آهسته نزدیک او رفتم. شد نمی گردن پهنی پیچیده بود، دیده

رمرد یرا به پدفن دختر  یارهاکشود  یه قبال با خودش زد، حاضر مک ییها ن و حرفیت خونیرت و حس جنایچگونه با آن همه غ

چه قرابتی  !دیافزا ین، بر تعجب میشود و ا یرمرد مواجه میه با پکاست  ین باریرسد اول ین، به نظر میش بسپارد؟ همچنک نعش

رمرد، یکی از تصاویری است که در ذهنش، ساخته و پرداخته یا پیباشد؟ آ کش وجود داشته ممکن است میان او و پیرمرد نعش

ج، یبه تدر! ش استیها یرمرد نقاشیاش و پ خانهة رمرد پشت منظریه همان پیش دارد، شبک رمرد نعشیهر په از ظاک یفیاست؟ توص

اکنون، جسم ! شود ها هم محو می آید و با آن ها می داستان است که با سایر نشانهۀ ه این پیرمرد، یکی از چند نشانکد یم دیخواه

سوم که پیرمرد گوژپشت است را در ۀ شود، پس باید نشان به خاک سپرده می روح دختراثیری، حضور دارد و کنار رودخانه هم بی

! لوفر و دخترین، )رودخانه (، چاه)رمردیپ)مردجوان ؛اند نار هم جمع شدهک ،عناصر مهم داستان! باشیم اد شده، داشتهینار دو عنصر ک

ه ک ییرمرد و فضایان پیم یبیچه شباهت عج! است یکه، تاریسا !رده استکده و قوزیخمز یمردجوان نۀ یساه کم یقبال متوجه شد

م، فقط یریبگ یت را جدیردن جناک رت و پنهانیبر غ یمرد، مبن یها م حرفیاگر بخواه !هستمردجوان ۀ یو سادر آن حضور دارد 

ن جلوه یغن فضا را مبهم و درویآلود است و هم هوا، مه! ش استک رمرد نعشیبودن مرد و پ یکیه وجود دارد و آن، یفرض یک

 !شود یت میدهد و باعث پنهان ماندن واقع یم

اگه حمال : که موهای تنم راست شد و گفت ای کرد به طوری خشک و زنندهۀ دو رگة بودم، پیرمرد، خند هنوز چیزی نگفته»

 (92: 4933هدایت، ! )«کش هم دارم نعشۀ خواستی من خودم حاضرم هان؛ یه کالسک می

پیرمرد، همچون ! سازد یابد، فضا را مکدر و سرگردان می یش، هرجا که حضور مکخشة رد، با خنداین پیرمدو رگه؟  کخشة خند

رمرد، یپ کخشة خند یصدا ،داستان یدر ابتدا !ندک ین میمرد را نابود و شراب را زهرآگ یو روح یه لذات جنسکمانعی است 

دخالت  ،مردجوان و دختر ییدر جدا دارد، کخش یا ه خندهک یرمردیپ ،زیجا ن نیدر ا .دختر شدر یکپنگاه مردجوان از  ییباعث جدا

 !ن را برعهده داردکش و گورک ند و نقش نعشک یم

عبدالعظیم خاک  برم شاه ها رو می من هر روز مرده! کش هم دارم نعشۀ خواستی، من خودم حاضرم هان؛ یه کالسک اگه حمال می»

 (92: 4933هدایت، ! )«زنه که مو نمی سی، تابوت دارم به طوریهرکة سازم؛ به انداز سپرم ها، من تابوت هم می می

هایی  های روی جلد قلمدان، شبیه مرده سازد؟ آیا نقاشی هایی نیست که مردجوان می آیا ساختار و شکل تابوت، شبیه قلمدان

ن دو مرد، به یقدر ا چه! است( دانجلد قلم)تابوت ة برد؟ مردجوان هم به نوعی، سازند کردن می نیستند که پیرمرد، هر روز برای دفن

 ! ندیکه و نزدیهم شب

کش کهنه و اسقاط، دم در است که به آن دو  نعشۀ دیدم یک کالسک. رفتم در اتاقم و چمدان مرده را به زحمت تا دم در آوردم»

ق بلند در دست داشت، ولی بود و یک شال بود؛ پیرمرد، قوزکرده، آن باال روی نشیمن نشسته اسب سیاه الغر، مثل تشریح بسته شده

 (92: 4933هدایت، . )«اصال برنگشت به طرف من نگاه بکند

ه به تنهایی و دور از چشم مردم، دختر را کبود  کند؟ مردجوان، با خودش قرار گذاشته کش، به مردجوان، نگاه نمی چرا پیرمرد نعش

و  یکنزد ینسبت یا حتیاسرار و  در حد محرم یزیچ! باشد داشتهبا مردجوان  یکیرمرد، باید نسبت نزدین، پیبنابرا! به خاک بسپارد

ن قرار، یش، خود مردجوان است و از اک رمرد نعشیه پکرد ک فرض کیتوان به طرز وحشتنا یبا این تفسیر که، م! تر یکنزد
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پس از  یقیدقا ،داستان یادر ابتداست؟  ب شدهکه مرتک یتیترسد؟ از جنا یچرا؟ او، از چه م! ه به خودش نگاه کندکگردد  برنمی

 ،عمو انگار! شود یمد ی، دختر هم ناپدرود یمعمو  یتو وق! شود یممردجوان ظاهر ۀ پشت خانة در منظر ،دختر هکاست  حضور عمو

ر و ، دویبرد و از زندگ یا همان مردجوان، دختر را با خودش میش ک رمرد نعشیا همان پیز، عمو یجا ن نیدر ا !برد میرا با خود  دختر

را  -است شده یآن نقاش یر دختر بر رویه تصوک-یها، گلدان لعاب یژگین ویبا هم یرمردیز، پیداستان ن یدر انتها! ندک یدورتر م

و  یهستۀ رمرد مرموز، همین پیقت، ایدر حق! باشد یاز زندگ یوزه، نمادکرسد گلدان، همچون  به نظر می! برد یدزدد و با خود م یم

هنه ک یه به سنتیشب یزیرمرد مرموز، چین پیا! مرد داستان است یزندگۀ و دختر، و همان عشق، هم! دزدد یمردجوان را م یزندگ

ه مردجوان، همان کم یردکچه قبال فرض  طبق آن! ردیگ یرا از مرد داستان، م یه همواره لذت عشق و زندگکشنده است کو 

آزاردهنده و در تضاد با عشق، لذات را از  یها رو رفتن در سنته با فکداستان است، الزم به ذکر است، هم اوست  یرمردهایپ

 !شود یخود و عشق م ین رو، باعث نابودیهنه است و از اک یها اما فرو رفته در سنت یکرمانت یاو، مرد! ردیگ یخودش م

تواند  یا او، واقعا میآ! ردبسپا که به خاکبرد  یاست را م ردهک یه سالخک یقت، عشقیرود و در حق یش مک رمرد نعشیمردجوان با پ

پس ! شود یعاشقانه و سردرگم م یل به نفرتیاست و در بخش دوم، تبد ن عشق، در اثر وصال، نابود شدهیبسپارد؟ ا کعشق را به خا

و خواهان عاشق ماندن است گرچه شراب  یورز عشق یه هنوز هم مرد، در پکم ینک ی، به وضوح مشاهده میریاز مرگ دختراث

با آلودن  ی، وصال، مساویه در عشق سنتکاست  یادآوریالزم به ! عشق است یده است؛ اما هنوز هم در پیوصال را نوشن یزهرآگ

هم  یریعشق، نابود شد؛ وجود دختراث یوقت! دارد یا، نگه میه عشق را زنده و پوکار است یهاست و فقط فراق و هجر  یعشق به زشت

ه ک یا اتهکل! گناه در بخش دوم داستان است یب یا اتهک، حضور لیریو مرگ روح دختراث امد مرگ عشقیپ. شد یته یاز روح و زندگ

 ! از عشق است یمرده و عار دل یزندگ یک یها یدیها و پل ثافتکو  یاته، گرفتار روزمرگکل! بود یریاث یتر، دختر شیپ

خودم هم رفتم باال، میان جای . بوت بودمن چمدان را به زحمت در درون کالسکه گذاشتم که میانش جای مخصوصی برای تا»

ام لغزانیدم و با دو دستم محکم  آن گذاشتم تا بتوانم اطراف را ببینم؛ بعد چمدان را روی سینهۀ تابوت دراز کشیدم و سرم را روی لب

 (99: 4933هدایت، . )«نگه داشتم

، از مرد، یریدختراث ید که پس از مرگ عشق و نابوددارد؟ نباید از یاد بر یمخصوص تابوت، چه مفهوم یدن مرد، در جایشکدراز 

چنین به . ندک یف می، او، همواره اتاقش را همچون قبر و مقبره توصیاز طرف! نماند یعاری از روح زندگی، باق یچیزی جز جسد

مردجوان، ! داند یم یا است، خود را چون مرده گذشته یعشق یست و بکمردجوان، توأمان با ش  یرسد که چون سراسر زندگ نظر می

. خواند یها م طور، خود را نقاش مرده نیند و همک یم یه تابوت است، نقاشیه شبک یجلد قلمدان یر دختر را به رویهمواره تصو

 !   ز جسد دختر، با واسطه در تابوت جای گرفته استینون نکا

ه کجنایتش بشود؟ یا از سر غیرت، مراقب است ۀ متوجه مبادا کسی کدارد اطراف را ببیند؟ آیا هنوز هم نگران است  یچرا مرد، سع

 عشقش نشود؟ ة جنازه کسی متوج

های  بریده، درخت  های بریده کوه: بودم مانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در بیداری دیده انداز جدید و بی اطراف من یک چشم»

گوشه،  های خاکستری رنگ به اشکال سه الی آن، خانه البه زده از دو جانب جاده پیدا که از عجیب و غریب توسری خورده، نفرین

های گیج کسی که تب هذیانی  ها به چشم شد؛ این پنجره می های کوتاه و تاریک، بدون شیشه دیده مکعب و منشور با پنجره

 (91: 4933هدایت، . )«باشد، شبیه بود داشته

آیا این ! تر شبیه یک قبرستان است تا خانه دهد، بیش ست میهای مسیر دفن دختراثیری به د تصویری که مردجوان، از خانه

های  های همان خانه مرد نیست که قبر یا مقبره است؟ آیا اتاق خواب مرد، یکی از اتاقکۀ همان خان -با دیوارهای سردشان -ها خانه

ه میان او و دختراثیری قرار ک سرد دارد؟ آیا آن دیوارهای سرد، همان سنگ سرد جدایی است یعجیب و غریب نیست که دیوارها

 ی، وقتیریبه تعب! ردکز رخنه یوجود دختر، در روح و جسم مرد ن یه روح عشق از جسم دختر، جدا شد، سردک یاست؟ زمان گرفته
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ه ایس یرد و رنگکرییز تغیچ پس از وصال، همه! سالت پس از آن شدندکو  یوصال انجام شد؛ دختر و مرد، هر دو نابود و گرفتار سرد

او، هم قاتل زن است و . است اثیری، خود را کشته قطعه کردن زن کند با قطعه حس می»مرد، . ننده به خود گرفتکمشمئز ییو بو

 ( 442/ 2و 4ج : 4959میرعابدینی، . )«هم قربانی عشق او

و  کیپا یش، در روزهاعشق یها کیودکام یکند، و در ا ها سفر می مردجوان، مدام به گذشته! ز مثل سابق نبودیچ چیگر هید

 !کیبود و پا کینبود و هر چه بود، پا یه هنوز از وصال خبرک ییهمان روزها! کند وغش، سیر می غل یب

ه مرد، در اتاقش کاست  یش از زمانی، بین سردیاست؛ ا پس از وصال، در امان نمانده یز از سردیه اتاق مرد نکرسد  یبه نظر م 

د داشت؛ یر مرده را امین، احتمال زنده شدن تصاویش از ایه پکچرا! دیشک یجلد قلمدان م یا روها ر ر سرد مردهینشست و تصو یم

 . ستین یدیچ امیگر هیاما حاال د

خشک ة چی خند کالسکه. تر توی جیبم نبود چی را بپردازم، دو قران و یک عباسی بیش کالسکهۀ من دست کردم جیبم کرای»

 :ای کرد و گفت زننده

 (91: 4933هدایت، . )«خونت رو بلدم. گیرم بعد می قابلی نداره،»

ه کر شود یشود ذهن، درگ زند و همین باعث می گرفتن پول نمیة دربار یاو، به طور واضح، حرف. «رمیگ یبعد م»: دیگو یرمرد میپ

خشکش، لذت و ة ندآیا همین پیرمرد گوژپشت نیست که چند جای داستان، با خ! را بعدا از مرد خواهدگرفت؟ یزیرمرد، چه چیپ

دزدد و از پیش چشمان او  مرد میۀ گیرد؟ آیا همین پیرمرد نیست که در انتهای داستان، گلدان راغه را از خان خوشی را از مرد می

شود؟ این پیرمرد، سنتی کهنه، یا همان پدرساالر  مرد داستان می یه همواره مانع خوشکست کین پیرمرد یاصال ا! کند؟ فرار می

جاد یعشقش را ا یزند و عوامل نابود یوپا م مانده، دست عقب یها ه در سنتکداستان است  یکمرد رمانتة ر و وازدیخود پ مستبد یا

 ه مرد، به خودش پولی بپردازد؟کدارد  یلین اوصاف، چه دلیبا ا! ندک یم

یک رودخونه، کنار درخت سرو، یه جا نزد بریم همین! سررشته نیستم هان؟ خجالت نداره که در قبرکنی من بی قدر بدون همین»

در ضمن کندوکاو . کاری مشغول بود پیرمرد، با پشت خمیده و چاالکی آدم کهنه...«.روم کنم و می چمدون برات میة گودال به انداز

 (96: 4933هدایت، . )«لعابی پیداکرد آن را در دستمال چرکی پیچیده، بلند شدة چیزی شبیه به کوز

او، خودش را نقاش بیچاره و ! خودش استة های مردجوان، دربار ه به حرفیقدر شب رد در قبرکنی، چهسررشته نبودن پیرم بی

او، . سررشته نیست اما کارش هم چندان خوب نیست گرچه چندان بی! دهد یانجام م یچاپ یها یه نقاشکداند  یاستعدادی م بی

ه کم ییست بگویبهتر ن!! ها به روی قلمدان است ر او، دفن تصویر مردهاکبه عبارتی، . ندک یم یها را بر روی جلد قلمدان، نقاش مرده

ه کخواهد  یمانه از مرد میصم یلکرمرد، به شیار، خجالت ندارد؟ پکدام کجلد قلمدان است؟ اما،  یمرده بر رو یها او، نقاش عشق

! دهد یرا م ین دلداریه به وجدانش اکت ن خود مرد اسیقت ایدرحق! شدکاست، خجالت ن ب شدهکه مرتک یتیردن، جناک بابت پنهان

 !گریزد ترسد و می کشد و می کش، خجالت می ا پیرمرد نعشیدر واقع، او، به خاطر جنایت پنهانش، از خودش 

: انگیزی کرد و گفت خشک چندشة دو قران و یک عباسی بیشتر نداشتم، پیرمرد خند. من، دست کردم جیبم که مزدش را بدهم»

 (96: 4933هدایت، . )«من خونتو بلدم هان؛ وانگهی عوض مزدم من یک کوزه پیدا کردم، یک گلدان راغه. ی ندارهخواد، قابل نمی»

ۀ پشت خانة م که تصاویر نقاشی شده به روی گلدان لعابی، همان تصویر روی جلد قلمدان و همان منظریشو یم متوجه مک مک

اگر پیرمرد، همان مردجوان است، پس ظاهرا ! برد ها را با خود می تمام نشانه درحقیقت، پیرمرد،! مردجوان در روز سیزده به در است

کنیم که همین  دیگر مشاهده می یدر جای. برد کند، اما واقعیت این است که معشوق و خاطراتش را با خود می دختر را دفن می

عشقش و ترس از ة یعنی وابستگی او، به خاطر گرداند و این باز هم باز می -اش صاحب اصلی-پیرمرد، گلدان را به مرد داستان 

ند و کعشق را فراموش  یخواهد نابود یه مرد نمکدهد  یرمرد نشان میپۀ لیردن گلدان و برداشتن آن به وسکدایپ! عشق ماندن بی

و او ! است ر شدهز، درگیر تغیییچ ه با مرگ عشق، همهکخواهد بداند  یا نمیداند  یه او نمکاما افسوس ! است یورز به دنبال عشق
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مرد، باز هم خواهان عشق است؛ ! است نمانده یباق یا اتهکهم نابود شده و از او، جز ل یریه پس از مرگ عشق، دختراثکداند  ینم

اش  روح را در زندگی ه باز هم یک نقاشی بیکاست  ین معنیدارد و به ا یاو، گلدان را برم! دارد ینه برمیپس باز هم نماد آن را از دف

از عشق در  یتواند روح یند، نمک یه هرچه مرد، تالش مک ینقاش یک! رو است روح روبه یب ینقاش یکن بار، واقعا با یا! واهدداشتخ

و ! است مانده یان باقینیزم یها یدیآلوده به پل ی، تنها جسمیریاست و از دختراث ردهکر ییز، تغیچ گر همهیوجودش بدمد؛ چون د

شود، اما جسمش  در واقع، دختر، زنده است و ظاهرا خاک می! ندیب یعشق، در وجود زن م یاز تباه ه مرد، پسکاست  یزین چیا

ن گلدان یا. ندک یفا میای تهی از عشق و احساس و طراوت، نقش ا ن دختر، به زودی به شکل لکاتهی، حضور دارد و ایدر زندگی راو

 !کنیم شاهده میز مین یچ رمرد بساطیدر بساط پ را بعدها یلعاب

کوه، آثار و بناهای  روی یک رشته. بود گیر کرده، های کبود ها و کوه کوچکی بود که میان تپهۀ جا محوط این: کردم دور خودم را نگاه»

 (96: 4933هدایت، . )«شد خشک در آن نزدیکی، دیده میۀ های کلفت و یک رودخان قدیمی با خشت

ر یتصو یکجلد قلمدان، فقط  یه دختر روکجا  از آن! د قلمدان، شباهت داردمردجوان و جلۀ قدر به خان کوچک، چهۀ ن محوطیا

ای خشک، کنار درخت سرو، گور  کش، نزدیک رودخانه پیرمرد نعش! ه جلد قلمدان، گور دختر استکرد ک توان فرض یاست، م مرده

! مردجوان، در این مکان حضوردارندۀ پشت خان ةمنظرة عناصر سازندۀ اند و هم ها، کنار هم جمع شده باز هم نشانه! کند دختر را می

ای که بر روی  اما، چرا رودخانه، خشک است؟ در تمام تصاویری که دختر حضور دارد، رودخانه، جاری و زنده است؛ به جز رودخانه

ی و طراوت تواند نشان زندگ یرودخانه و آب جاری درون آن، م! جلد قلمدان و گلدان راغه است، که مسلما خشک و مرده است

روح  ، جسم بییاست و به زود افتهیان ینون، ماجرای عشق، پاکا! و نشاط هم هست یزندگ یعنیعشق هست،  یوقت. باشد

روح  است؛ پس، رودخانه هم باید خشک و بی گر، عشق و زندگی، مردهیحاال د! شود ها سپرده می دختراثیری، به قلب سرد خاک

ل ککه دختر، به ش تا زمانی! است گر خشکیدهیهای رودخانه، جاری بوده و حاال د ق در آبی، پیش از این، روح عشیتو گو! باشد

زنده به  ید، اندک زمانیه مردجوان، در کالبدش روح دمک یای بیش نبود، ولی زمان بر روی جلد قلمدان و گلدان بود، مرده یریتصو

ة است و عدم مبارز ییو جدا ی، محصول دوریسنت یا هدر جامع یاما عشق سنت! اش، جان گرفت عشق شد و وجود مرده یروین

م که مردجوان، همان پیرمرد روی گلدان و جلد قلمدان یریاگر بپذ! زند یعشق و دختر را رقم م ین متعصب، نابودیمردجوان با قوان

ای  ز مردهیپس، او، ن !است خودش است، واضح است که او، پس از مرگ عشق و دختر، گرفتار پیامدهای آن شدهۀ پشت خانة و منظر

 ! ستین یگر از وجود سابقش خبریو د. بیش نیست

طبق ! سرو است ر درختیرمرد گوژپشت، زیگاه پیر معروف داستان، جایه در تصوک یشود، در حال یسرو دفن م دختر، زیر درخت

یا جز این است که پس از رانده داسی، در معبد به خاک سپرده نشد؟ آ معبد، آیا تمام هستی و شاید روزهای خوش بوگامۀ فرضی

است؛ او هم عشقش  یقربان یک، یریز همانند دختراثین یداس ه به مردش داشت، نابود گشت؟ بوگامک یعشقۀ شدن از معبد، هم

 ! شتکه به مردش داشت را در دل ک یمعبد را از دست داد و هم عشق

: رد و گفتک یزیانگ چندش کخشة خند ،رمردیتر نداشتم، پشیب یعباس یکدو قران و . ه مزدش را بدهمکبم یردم جکدست  ،من»

 یم ریگلدون راغه، مال شهر قد یکردم، کدا یوزه پک یکعوض مزدم من  یمن خونتو بلدم هان؛ وانگه. نداره یخواد، قابل ینم

  (96: 4933هدایت، ) !«هان

 یرمردیه پکل است ین دلید به همیشا .ربود جوان،مرددگان ید یش، دختر را از جلوکخشة خند و رمردیپه کزده به در بود یروز س

!!  زده به در باشد؟ی، همان روز سیرین است، روز دفن دختراثکا ممیآ !ن دختر حضورداردیدر تدف ،کخشة ل و خندیبا همان شما

 کو به خا عشقل گرفتن یمسئول تحو رمرد،یدر واقع، پ. است سپردنش کمردجوان و به خاگرفتن دختر از  لیمسئول تحو رمرد،یپ

ه کاست  ین درحالیا! ه در تقابل با عشق استکهن ک یها ست جز سنتین یزیرمرد، چین پیرسد که ا به نظر می! است سپردن آن

ن اشخاص چه نسبت یرمرد گوژپشت با این پیا! میمردجوان دانست یزندگ یه، عمو، پدر و مادر را عوامل نابودیقبال طبق چند فرض
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ش ک رمرد نعشیبا پ یادیه اتفاقا شباهت زکرد کف یرده توصکقوز یرمردیخود را پ یمردجوان، عمو! باشد؟ تهتواند داش یم یکینزد

، یداس ه، بوگامک نیتر ا بیو عج! رده استک یپدرش تصور م یرا برا یا افهین قیچن یکشه یه مردجوان، همک نیتر ا بیدارد و عج

ر یه تصوک -ردن گلدان راغهکدایبا پ ،رمردیپ! ر انتقام از عواملش افتادکمعبد، به فامال تحت تسلط معبد بود و پس از رانده شدن از ک

گر داستان، باز ید ین اتفاق، در چند جایا !برد یو با خود م ردیگ یم مردجواندختر را از  ،گریبار د یک –خود دارد  یدختر را به رو

ه کهنه است ک یرمرد، سنتیپ! ردیگ یم مرد داستان،از -ه باشدک یلبدختر را در هر قاهمواره رمرد، یپ، یریبه تعب .دهد یهم رخ م

قبال ! شود یبر سر لذات خود م یشد، همواره خود مرد، مانع ه قبال گفتهکگونه  شود و همان یمرد م یورز همواره مانع از عشق

 قت، او،یدر حق! آن هم از خودش. دیده دختر را دزکن، مردجوان بود یبنابرا! ش استک رمرد نعشیه مردجوان، همان پکم یردک فرض

 !!ربود شرا از خود دختر ر،یدن روح بر تصویبا دم

به فراخور  ییشد، جا یدار میب ینیاز خواب زم یوقت ،درشت یها ن چشمیردم اکرکش خودم فیاز ته دل خوشحال بودم و پ ،من»

ه در ک یطور گران باشد، همانیدة ردم، دور از مردر میه دور از ساک یستیبا یم ،یوانگه. ردک یدا میاش پ افهیساختمان و ق

 (96: 4933هدایت، ) .«گران بودید یدور از زندگ ،اش یزندگ

 یکب لاچه در ق ،دختر هکاست  یعیپس، طب. بوددور از مردم  مردجوان،ۀ ؟ خانگران بودیاش دور از د یدام زندگکدختر، در  

 !ه دور از چشم مردم استک یا خانه ؛ در هماناست ر داشتهحضو مردجوان،ۀ ، در خانگریهر جور دو چه  ،ینقاش

بود، دو  سیاهی به آن چسبیدهة آلود، پاره و خون لخته شد کارم که تمام شد، نگاهی به خودم انداختم؛ دیدم لباسم خاک»

 (95: 4933دایت، ه. )«لولیدند بود که در هم می های کوچکی به تنم چسبیده کردند و کرم زنبور طالیی دورم پرواز می مگس

دختراثیری، روی تخت ة که جناز ایم؛ زمانی های کوچک، مواجه شده زنبور طالیی و کرم ن مورد، قبال هم با این دو مگسیبه جز ا

زنبور طالیی، دور شمعی که کنار تخت و جنازه بود، پرواز  جسد متعفن دختر شد که دو مگسه بود، ناگهان مردجوان، متوج

بدن خود  یرا رو کیوچک یها رمکاست و مرد،  کدختر، در دل خا. لولیدند ی کوچکی هم روی جنازه میها کردند و کرم می

ن است که پس از مرگ یآیا جز ا! اند قدر این دو صحنه به هم شبیه چه. کنند زنبور طالیی هم در اطرافش پرواز می دو مگس. ندیب یم

و مرگ عشق؟ یا هر دو مورد؟ به  ییاز عذاب وجدان؟ یا تعفن ناشی از جداعشق، وجود مردجوان نیز گرفتار تعفن شد؟ تعفن ناشی 

 ! کنیم زنبور طالیی را در چند جای دیگر نیز مشاهده می رویم، این دو مگس تدریج که در داستان پیش می

دم؛ ناگهان صدای رفتم در قبرستان کنار جاده، روی سنگ قبری نشستم، سرم را میان دو دست گرفتم و به حال خودم حیران بو»

گردن پیچیده بود، پهلویم  ای، مرا به خودم آورد، رویم را برگردانیدم، دیدم هیکلی که سر و رویش را با شال خشک زنندهة خند

خواستی شهر بری، راهو گم کردی  حتما تو می»: زیر بغلش بود، رویش را به من کرد و گفتۀ بود و چیزی در دستمال بست نشسته

هاس، شغلم گورکنیس، بد  اما نترس، سر و کار من با مرده! کار دارم گی این وقت شب، من تو قبرستون چه خودت میهان؟ البد با 

دونی  جا رو بلدم؛ مثال امروز رفتم یه قبر بکنم، این گلدون از زیر خاک دراومد؛ می های این کاری نیس، هان؟ من تمام راه و چاه

: 4933هدایت، . )«باش دم، به یادگار من داشته صال قابلی نداره، من این کوزه رو به تو میگلدون راغه، مال شهر قدیم ری، هان؟ ا

95-93)  

ص یخود مرد هم قابل تشخ یگر برایلوفر، دین یها آیا این سنگ قبر، همان قبر دختراثیری است؟ پس از محو  قبر دختر با گل

که متوجه باشد، بر مزار  او، سرگردان است و بدون این! داند کجاست ه چرا حاال مرد، نمیکواضح است ! جاستکه قبر دختر کنیست 

ان کت ،از سر مزار دختر ه جسمشک ی، در حالدهیو چرخ هدیدر تصورات خود چرخ ،یه وکرسد  یبه نظر م! است دختر، حاضر شده

دختر را به مرد، ة جا، خاطر همان کش، گلدان لعابی را در محل دفن دختر پیدا کرد و باید ، پیرمرد نعشیاز طرف! !است نخورده

ش از یپ! تمامش را به سرانجام برساند مهیاست که کار ن رمرد، بازگشتهیرد؛ پکتوان فرض  یپس، م. ردکار را نکن یه البته اکداد  می

اوال در ه کوت ن تفایبا اهم دختر، در دامنش قرار دارد، جا  نیادر گذاشت، دامن دختر را در ة جناز یچمدان حاو ن، مردجوان،یا
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شباهت شغل ! گذارد یرمرد گوژپشت، گلدان را در دامن مرد، میا پیثانو  استان یوزه نماک یرو ،ریل تصوکدختر، به شجا،  نیا

ها است و خودش را  ار او با مردهکسر و ! ای شبیه شغل پیرمرد است مرد، به گونهۀ شیپ. کند پیرمرد و مرد داستان، جلب توجه می

شناسد؟ آیا واقعا  دهد که نمی چرا پیرمرد، گلدان به آن قدمت را به مردی می! ش استک ه نعشکرمرد هم یپ! داند یم ها نقاش مرده

ایم؛ مرد، با  جا با یک تکرار پرمفهوم مواجه شناسند و اولین باری است که با هم مالقات دارند؟ در این ن دو نفر، یکدیگر را نمییا

در دامانش قرار  -روحش با تصویر بی -گلدان. ش رو داشتیکردن دختراثیری، پ  برای خاکمواجه است که قبال یطیهمان شرا

، قبال هم جلد قلمدان و هم کن، بدون شیچن هم! دختر را در دامان داشتة گونه که قبال چمدان حاوی جناز است، همان گرفته

با عشق است؛  یآغوش هم یاست که مرد داستان، همواره در پگونه  این. اند جسم دختراثیری بر روی تخت، در دامان مرد، قرار گرفته

ن است احساس گناه کمم. توان این مورد را تفسیرکرد به شکلی دیگر هم می! شود یبش مینص ین موروثیهمواره شراب زهرآگ یول

ی ندارد و مدام با آن حس رود، از آن خالص باشد که هرجا می و عذاب ناشی از جنایت، به قدری وجود مرد را تحت فشار قرار داده

تواند دلیلی بر عذاب وجدان او  یشدن با دختر، یا تصویرش، م در این صورت، تکرار در مواجه. کند ، دست و پنجه نرم میکوحشتنا

روان  روح وۀ ای برای شکنج ه گلدان، فقط وسیلهک یم؟ درحالیهدیه بدان یکم گلدان راغه را واقعا یتوان یا مین اوصاف، آیبا ا. باشد

 ! مرد است

بیند که گرچه باطنا و حتی ظاهرا شبیه یکدیگرند، اما همواره  مرد، چندبار در بخش نخست، دختراثیری را در دستان مردانی می

دختراثیری، به شکل تصویر روی جلد قلمدان، همواره در دستان مردجوان است و . ها، افراد مختلفی هستند کند که آن وانمود می

مردجوان ۀ پشت خانة کنار پیرمرد خنزرپنزری در منظر. شود گیرد و دادوستد می ا پدر، قرار مییعمو  سپس در دستان

گیرد، سپس، در قالب تصویر روی گلدان، در دستان  شود، بعد از آن، باز هم به شکل انسانی مرده در آغوش مرد قرار می می دیده

 یک! گیرد ز در دستان مرد، قرار مییر دستان پیرمرد گورکن و در انتها نبعد، در همان قالب، د کیافتد، اند کش می پیرمرد نعش

اش است که توسط مردان، دیده یا  ست و تصویر یا جسم مردهیش نیب یا ن موارد، دختر، مردهیاۀ در هم: وجه مشترک، وجود دارد

ن یآن را از اة ند و جنازک یرا نابود مه عشق کاست  -مردجوان -رمرد داستانیپ کا همان تیرمردان یپۀ هم! یآر! شود حمل می

ة ای بیش نیست و درحقیقت، پدرساالر، خواهان مرد اثیری، مرده زن! بماند د زندهیعشق نبا! یآر! چرخاند یگر میدست، به دست د

 !  چرخاند اثیری است و او، را دست به دست می زن

 (11: 4933هدایت، . )«داد مرا فشار میۀ ای روی سین سد مردهآسایش گوارایی سر تا پایم را فراگرفت، فقط گلدان، مثل وزن ج»

دهد؛ گلدانی که تصویر دختر را بر خود  بار، حجم گلدان، آزارش می فشرد و این مرد را میۀ دختراثیری، سینة بار قبل، حجم جناز

این دو ! داد آزار می و روحش را رد ک یم ینیاش، سنگ دختر، به روی سینهة درست مثل بار قبل که جناز! یک تصویر مرده. دارد

اش  و مرگ عشق یا عذاب ناشی از جنایت را، بر سینه ییز، وزن سنگین جدایبار ن مرد داستان، این! اند به هم شبیه یلیتصویر، خ

رفته یا  دختر را بر روی خود دارد، در هر حال، یادآور یک احساس بر باد یدختر، یا گلدانی که نقاشة کند؛ چراکه جناز احساس می

 !جنایتی مخوف است

از . ندارد یآن خالصست و از اودائما با ه کاست  یزیت، چیدر واقع، حس جنا .را با خود داردر دختا همان یوزه کمرد داستان، 

با ه کست یآن ن یرمرد، در پیپس بدون شک، پند، کاف یم ییجدا ش،و لذات مردان یهمواره م ،شکخشة رمرد و خندیه پکجا  آن

ن ک، ممیاز طرف !و او را آزاردهد ندک زندهش ت را مدام در دلیناحس جخواهد  یه مکبرساند، بل یاو را به لذت، به مرد وزهکدادن 

روح  یر مرده و بیه تصوکوزه کرمرد، با دادن ی، پیبه عبارت. ن را به مرد بدهدیه اتفاقا شراب زهرآگکآن باشد  یرمرد، در پیاست پ

 . ادآور شودیآن را به مرد  یمرگ عشق و نابودۀ خواهد حادث یدختر را بر خود دارد، م

ۀ ه ساقکآمد  یبه نظر م یردند، ولک یهم فرار م یگذشتند و از پ یف، میرد فیدسته، رد دسته کیبه حالت ترسنا ،ها درخت»

 (14: 4933هدایت، ) !«خورند ین میچند و زمیپ یها م آن یپا یتو ،لوفرهاین



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

179 
 

 یها قت، آن ساقهیه در حقکم یابی یم، درمیاوریاد بیمعبد را به ۀ یم و فرضیبدان« کیپا»فرهنگ شرقی، نماد اساس را بر لوفریناگر 

ر یه زک کیهمان پا! ، مادر مردجوان، استیداس دختراثیری و همان پاکی بوگام کیچند، همان پایپ یه دور درختان مکلوفر ین

ه یآن ناح یها آن درخت و درختۀ شیه در تار و پود رکاست  یاسد بوگام کیپا! یآر! معبد، مدفون گشت یرات سنتکتف

ش را یخواهد صدا یزد و نمیگر یشد؛ اما معبد از آن مک یاد میمعبد، فر یاش را برا کی، پایداس با این تفسیر، بوگام! است دهیچیپ

 !بشنود

ه به رنگ کبنفش داشت  یمیلعاب شفاف قد ،زهوکردم؛ ک کنم پایآن را با آست یرو کرون آوردم، خایان دستمال بیوزه را از مک»

 (14: 4933هدایت، . )«بودرنگ داشتکلوفر یاز ن یا هی، حاشیل لوزکآن به شۀ طرف تن یکبود و  خرد شده درآمده ییزنبورطال

ة جناز یباال یها ییزنبورطال اد همانی، ما را به خرد شده ییدختر، مرده است و رنگ زنبورطال مانندز یوزه نک یر رویتصو 

 !اندازد یم یریدختراث

ای فرق  بودم، از توی قوطی حلبی بیرون آوردم؛ مقابله کردم، با نقاشی روی کوزه ذره تصویری را که دیشب از او کشیده»

فقط نقاشی من روی کاغذ بود، در صورتی که نقاشی روی کوزه، لعاب شفاف قدیمی داشت که روح مرموز، یک روح غریب ...نداشت

 (12: 4933هدایت، . )«درخشید روح شروری در ته چشمش میة بود و شرار به این تصویر داده غیرمعمولی

باری  اولین ست؟یحاصل چ نگاه،ن دو یا! ، روح شروریریاث شوند؛ روح یاته از هم جدا مکو ل یریه دختراثک باری است اولین جا نیا

ه چون کدا شد؛ واضح است یپ یریپس از مرگ عشق و دختراث ن گلدان،یا! برد است که صفت شرور را برای روح زن به کار می

چشمانش  یه مرد، صفت شرور را براکاست  شده یا اتهکل به لیست و او، تبدین یریگلدان، اث یزن رو یگر نقاشیاست، د دختر، مرده

 !ندیگز یبرم

 ،ن حالیه در من پنهان بود، در عک یتیجناحس ۀ به واسط یردم، ولک یزده گمان نم نین اندازه بدبخت و نفریخودم را تا ا ،من»

ه ک یم، نقاشین نقاش قدیا ایآ. ام داشته یمینفر همدرد قد یکه کدم یبه من دست داد، چون فهم یبیغر ی، خوشیلیدل یب یخوش

 ،ن لحظهیتا ابود؟  ردهکن ین عوالم مرا طیا همیبود، همدرد من نبود؟ آ ردهک یش نقاشید هزاران سال پیوزه را صدها شاکن یا یرو

ه با کران، یو یها یها و آباد ها در آن خانه وهکآن  یه روک یبردم زمان یپ یدانستم ول ین موجودات میتر من خودم را بدبخت

مختلف  یها د ذرات قسمتیده شده و شایها پوس نآه حاال استخوان کردند ک یم یزندگ یبود، مردمان ساخته شده ،نیوز یها خشت

نفر  یکد یشده، شا نینفر نقاش نفر یکزده،  کنفر نقاش فل یک، ن مردمانیان ایرد، مک یم یزندگ ،بودکلوفر ین یها ها در گل آن

ان دو چشم یه او هم در مکتوانستم بفهمم  یبردم، فقط م یساز بدبخت مثل من وجود داشته، درست مثل من، و حاال پ قلمدان

 (19: 4933هدایت، ) .«داد یم ین به من دلداریگداخته، درست مثل من؛ هم یسوخته و م یاه میدرشت س

در » !ن لحظهیامروز و هم یروز و حتیه دکباشد  یکقدر نزد همان ،شید هزاران سال پیشا .ستیانمند نکداستان، زمانمند و من یا

ن ناظر بر واقعیت شود تا بتواند از قوانی رویدادها، شکسته میۀ مداران سوررئالیستی، وحدت زمان و مکان و تسلسل واقعیتۀ قص

آغاز و »کور، معتقد است که  دکتر شمیسا نیز در مورد بوف( 96: 4951صنعتی، . )«پیروی کند( یا واقعیت ذهنی)درونی انسان 

اند و رمان، برخالف معمول و منتظر، بر روی  ها به صورت بسیار بغرنجی در هم مخلوط شده وسط و آخر رمان، یکی است و زمان

زمان، در عین حال، هم گذشته است و هم حال و هم آینده و . رود که متعارف ذهن خواننده است، جلو نمی مانییک خط مستقیم، ز

دکتر کاتوزیان نیز ( 95: 4964شمیسا، ). «طور است موقعیت قهرمانان ماجراها هم مربوط به دیروزند و هم امروز و هم فردا و همین

کاتوزیان، ). کور، زمان و مکان معینی شناخت توان برای بوف شناسد و اصال  نمی نمی کور، زمان و مکان، بر این باور است که بوف

4969 :63) 

 یکنزد مرد داستان، هقدر ب نیه اکست کی ،ن نقاشیا ؟!ندیآفر یخود م یبرارا همدست  یکت، یفرار از جنا یبرا مرد،ا ذهن یآ

 ینیو سرزم یریدختراث یذهن به سوباره،  یکبه باشد؟  لوفر رفتهین یها د ذرات تنشان در گلیه شاکدام مردمان هستند ک !است؟
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ا یا پدرش و یباشد؟  مردتواند خود  ینم ،ن هنرمند نقاشیاآیا ! رود یدا شد، میپ دختر،ۀ نیدفه در ک یا وزهکن دفن شد و آه در ک

رسد  یبه نظر من اوصاف، یبا ا ؟اند در عشق سوخته ،خیه در طول تارک یسانکن آۀ هم یو حت ؟!نجهاعشاق  یش و تمامیعمو یحت

روند و با  ها فرو می ی که سرانجام در روزمرگیعشاقة ندینده است؛ نماینما یک، هوزک یر روینقاش تصوا همان ی مرد داستانه ک

 !شوند شکست و مرگ عشق مواجه می

 گیرینتیجه

ب یرساند و هم آس یب میه هم آسک یسکند، اما آن ریگ یهنه قرار مکن ین قوانیسنگۀ ، تحت سلطیادین داستان، افراد زیدر ا

زن  یمر به نابودکدهند،  یل مکیوجودش را تش یها هیه ساک یمردانۀ او و هم! ند؛ خود راوی یا همان مرد داستان استیب یم

ه در کاست  ییجو رحم و سلطه یب یها ور، لگدمال سنتک بوف یاز وجود راو یادیو بخش ز ی، سراسر زندگیریبه تعب! بندند یم

و خشن، دامن همه را  کخش یها ن سنتیه اکور بر آن است تا نشان دهد ک ت، در بوفیهدا. شود یده میجوامع استبدادی د

رود  ین میند و از بک یم ید، زندگیآ یا میور، به دنک بوف یه راوکاست  یین فضایدر چن. شود یافراد م ییجو رد و مانع از لذتیگ یم

 ییدر فضا! ردکن یاش را زهرآگ یه سرتاسر زندگکاست  ییها به خود دارد؛ همان سنت یشگیهنه و همک ییه رنگ و بوک یزیو چ

خوش تاراج و طوفان  باشد و عشق، در جوامع مردساالر، دست یورز تواند نماد عشق و عشق یدهد، زن، م یت نشان میه هداک

ه عشق، با وصال کب ین ترتیاست؛ به ا یاصطالحا سنت یعشقن جوامع، یدر ا یورز است و اساسا عشق و عشق یو نابود یستین

ز همچون زن، به همراه عشق، یه مرد عاشق نکشود بل ینم یو روزمرگ ی، فقط زن، گرفتار تباهیین فضایاما در چن! شود ینابود م

دا با فقدان و نابودی عشق همان زندگی که از ابت! ور استک بوف یراو ین همان زندگیاست و ا یو نابود یستیوم به نکمجرم و مح

 یها باق یها و روزمرگ کیها، ناپا یدینده از پلکآ یرد و از او، جسمیم ی، متأثر از مرگ عشق، میکور، راو در بوف! مادر، آغاز شد

مرد و ه زن، ک یا در جامعه. اند هنه و مطرود، فرو رفتهک یها ه در سنتکداند  یم ین را سرنوشت مردمیت، ایا هدایماند و گو یم

چشد و افرد، خود را گرفتار در  یده، طعم زهر را میان نرسیهنوز به پا یچ لذتیاست، ه یستیوم به نک، محیورز عشق

و  یداس ، بوگامیریدختراث-و زن یژه، راویه به وک ییها یاز همان دست، سرخوردگ. ابندی یق ناشی از آن میعم یها یسرخوردگ

رد و پس یم یشدن و وصال، م دتر از مرد، به محض عاشقیه روح زن، بدتر و شدکاست  ییفضا نیدر چن! تلخ دارند یا تجربه -اتهکل

ا یشود و  یعاشق نم یسکا یه کاست  یا غبارگرفته ین فضایدر چن! ندک یم یجیتدر یسرخورده، گذران مرگ یاز آن، با جسم

ۀ کور، صحن به تعبیری، بوف! شوند یبار مواجه م و غمن یخون یستکروند و با ش یعشق م ی، مدام در پیکزنان و مردان رمانت یبرخ

 .ای که در تار و پود وجود مرد، جاری است تفکرکهنه. جدال مردجوان با پدرساالر و شکست از این تفکرکهنه است

 :کتابنامه
 .، چاپ سوم، تهران، فردوسیداستان یک روح، (4966)شمیسا، سیروس، 

 .، چاپ سوم، تهران، نشر مرکز(کور بوفۀ شکنی روان تحلیل گران ساخت)راس از مرگ صادق هدایت و ه، (4951)صنعتی، محمد، 

 . ، چاپ چهارم، تهران، مرکزکور هدایت بوفة دربار، (4951)کاتوزیان، محمدعلی، 

 .، تهران، نیلوفر(زندگیۀ قص)کور  تأویل بوف، (4966)غیاثی، محمدتقی، 

 . ، چاپ دوم، تهران، چشمه2و  4، جلد سی ایراننوی صدسال داستان، (4959)میرعابدینی، حسن، 

 .، تهران، اشارهآور معاصر ایران های نام نویس داستان، (4952)میرصادقی، جمال، 

 .تهران، تیرگان ،(از دیدگاه سبک و ساختار)بررسی داستان امروز ، (4951)مهرورز، زکریا، 

 .، چاپ سوم، تهران، روزگارهای صادق هدایت نقد و تحلیل و گزیده داستان، (4953)هاشمی، محمد منصور، 

 .، تهران، جاویدانکور بوف ،4933هدایت، صادق، 

 مقاالت   

 .11-95، 1، شماره 4964، بهمن ادبیات داستانی، «(کور اثر صادق هدایت نگاهی به زمان بوف)زمان ة بوفی بر دایر»، (4964)شمیسا، سیروس، 
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منظومۀ ویس و رامین الگوی مادر در هنکشناختی تحلیل روان  

 محمود براتی

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان                                                        

 آزاده پوده                                                                                               

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان                                                                     

 یدهکچ

الگوهای  هنکمحل ظهور و بروز  -انیکعهد اش –هن دارد که خاستگاه کو رامین فخرالدّین اسعد گرگانی، به دلیل این ویس  منظومۀ 

الگوها حااوی تجاارب ارثی گذشتگاان  هانکاین . گوستاو یونگ است ارل کناس معروف، شرات روانکه زیربنای تفکمتعدّدی است 

توانند خود را طی فرایندی به خودآگاه برسانند و باعث ایجاد تعادل روانی در آناها می. ه در ناهوشیاار جمعای جاای دارنادکاست 

خصوص ه در این داستان بسیار قدرتمند تبلور یافته است؛ بهکازلی مادر است   های باستانی، صورتی از این سنخکی. فرد شوند

این صورت منفی در چهرة شهرو، مادر ویس و دایۀ . شودساز در سیر داستان میه باعث ایجاد تحوّالتی سرنوشتکسویۀ منفی آن، 

ار نیز چهاره کایی مانند سایه و مالگوه هنکمثاالی مادر، در  شخصیات دایه عالوه بر تجلّی در صورت. شیده شده استکاو به تصویر 

 . نمایاند و معنای مثبت این کهن الگو در مادر رامین و اسب و آتشگاه محل عبادت رامین مورد بررسی قرار گرفتمی

 .الگو، مادر مثالی هنکفخرالدین اسعد گرگانی، ویس، رامین، : هاکلیدواژه

 پیشینة تحقیق

خصوصا کهن الگوی مادر؛که در  وهای یونگ کاری صورت نگرفته است؛ر اساس کهن الگتا به حال بر روی منظومۀ ویس و رامین ب

در ( 4959)از آقایان اقبالی و قمری گیویای  ههیچ یک از آثار ادب فارسی به طور اخص به این موضوع پرداخته نشده؛ تنها مقال

اکی از آن که این منظومه به آراء یونگ نزدیک تر شناختی این منظومه صورت گرفته و در آن آمارهایی داده شده، حزمینۀ روان

 .اندسپس تحلیل کلیی از آن داده. رویداست و یا ف

 خالصه داستان

 ازدواج یشود و از او تقاضا می چهر به نام شهرو  یپر ییعاشق بانو یاو در بزم. مان قدرتمند زمانۀ خود استکشاه موبد، از حا

پس از گذشت . شود، از آن موبد خواهد بود یه اگر صاحب دخترکدهد  می قول یرد؛ ولیپذ نمی ه رااما شهرو خواستۀ شا. ندک می

ه ک یزمان. سپارد، تا دور از او در خوزان بپروراند ای می هیس را به دایو. شود می سیبه نام و یبارویز ی، شهرو صاحب دختریانیسال

ع یشود و با تطم می وند آگاهین پیشاه موبد از ا. درآورد –رو یو –برادر ویس  ه او را به عقدکرد یگ می میبالد، مادرش تصم می سیو

 ش زندهکیودکدن او دوباره عشق یرده؛ با دک یس سپریرا با و کیودککه دوران  -برادر موبد -نیرام. دیربا می س رایشهرو، و

دهد  می رخ یپس از آن، حوادث. ابدی می س دستیه وۀ ساحره بیدا کمکن با یبندد و رام می یه، شاه موبد را با طلسمیدا. گردد می

مان به ین نادم و پشید و رامیپا نمی یرین وصلت دیا یگردد؛ ول می ن با گل در گورابیآن دو از هم و ازدواج رام ییه باعث جداک

است با  یقصّه مساو نیان ایپا. یابد می س دستیو وصال و ین به پادشاهیشته شدن شاه موبد، رامکبا . گردد یس بازمیسمات و

 .گر به محبوبشید یاین در دنیوستن رامیو پ یزالین و طلب بخشش از قدرت الیس و عزلت رامیمرگ و

 مقدّمه

 یاثر ادب یکر یه تفسکن باورند یاز محققان برا یاریبس. رود می به شمار ینقد ادب یردهایکاز رو یکیاثر، تنها  یک یشناختنقد روان

ه کن دو قلمرو، با وجود آنیه اکن است یقی(. 4959:9، یاقبال)است  یشناختده شدن به قلمرو روانیشکن، ت آیاو در ماهکندوکو 

. ح استیدرنگ محتاج توضیه بکبس تنگاتنگ دارند  ی، با هم روابط(یلیتحل یشناسشعر و روان)ست یانشان نیم کیاس مشتریمق
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 یشناختروان یها هزیاز انگ ی، ناشیانسان یتیا فعالی یشناختت روانیفعالهنر،  یاربندکه کاست  یت مبتنین واقعین روابط بر ایا

 . (63 :4962ونگ، ی)ن باشد ید چنیاست و با یشناسعلم روان ین اعتبار، موضوع بررسیاست، و به ا

او در . ونگ استیستاو ارل گوکار مورد توجّه قرار گرفته، یات بسیاتش در حوزه ادبیر نظریاخهای  ه در سالک یشناساناز روان یکی

ر، یونگ در جهت عالقه به شناخت اساطی(. 4563-4364)رده متولّد شد کل یتحصای  هان خانوادیس در میشور سوئکدر ای  هدکده

 یروان یندهاید تا به مطالعه در فرایوشک می هان مسافرتیو انجام داد و در ایکزکومیزونا و نیآر، قایبه آفر یمتعدّدهای  مسافرت

عنوان نام او به. افت داشتیسفورد درکهاروارد و آ یها هاز دانشگا یافتخار یها هز و درجیاتش جوایح یاو در ط. ها بپردازدنانسا

 (.926 – 925 :4962، نکرکش)است ای  هژیگاه ویجا یدارا یعلم یشناسا آشناست و در روانیدن یقابل احترام برا یشناسروان

در . یار جمعیا ناهوشیو  ی، ناخودآگاه جمعیا شخصیو  یخودآگاه، ناخودآگاه فرد: ندک می میتقسرا به سه بخش  یونگ روان آدمی

 یکند به ک می هییونگ روان را در آثارش تشب. یرونیب یایارتباط با دن یاست براای  هقرار دارد و آن واسط« من»قسمت خودآگاه 

اره ین جزیه از اکت، هماان خودآگاه است و آنچه یاست و قابل روآب  یه در روکره یران، آن بخش جزک یب یایدر درای  هریجز

 یو بخشا یتار است را نااخودآگاه شخصا یکه به آب نزدک یآن سطحا. نامد می ار آب قارار دارد را ناخاودآگاهیداست و در زیناپ

ه کنیو خودآگاه است و به علّت ا یاه جمعن ناخودآگیب ی، پل ارتباطیار فردیناهوش. خواند می یار جمعایتر است را ناهوش اقیه عمک

ان بخش و یسوم. ن سطح روان برساندیبه اول یتواند خود را به راحت می یطاین آن در شرایار روان است، مضاامیتر به هوشیکنزد

مام تجارب ن بخش از روان شامل تیات ایۀ آن بنا شده و محتویونگ برپایرات کثر تفکه اکاست  یتر از همه ناخودآگاه جمعمهم

، صور یصور نوعهای  ه به نامکنهد  می هان الگوکن را ین مضامیونگ نام ایده؛ یه به شخاص ارث رسکن بشر است یشیپهای  نسل

 .آمده است. ..و ین، صور ازلی، صور آغازیباستانهای  پ، سنخیتا کی، آریمثال

 یمار از وجود آنها در طیه بکرد کبرخورد  ییهازها و سمبولن به رمرد و در ضمن آک یماران خود را بررسیب یاهایاز رو یاریاو بس

و  ین الگوها باعث رشد ذهنیهستند و ا یتجارب ذهن ی، نمادهایی براها هن نشانیه اکد یجه رسین نتیبود و به ا اطّالع  یبشر، ب  خیتار

 . شوند می تیند فردیدن به فرایطور رسنیو هم یروان

-ژرف یها هیرود و به ال می انسان خاص فراتر یکوب شدة کسر یسته و تمنّاهایز یها هنگ از تجربوی یشناسدر روان یناخودآگاه

 ین باقیند و تا به امروز به همان صورت آغازیکان در آن شریه همۀ آدمکخ روان است یش تاریه همان پکرسد  می از روان یتر

 :4961، یاوری)م یاردهک یار دور زندگیبس یه روزگارانکاست  م، همانینیب می خوابگر آنچه امروز در یبه سخان د. مانده است

411) . 

مترادف « یمُثُل افالطون»رفت و با  می ارکس بین قدّیش از زمان آگوستیست، پید نیجد یاصطالح یصورت مثال» :دیگو می ونگی

ه کده است ین عقیا یایند، گوک می فیتعر یثُلعنوان نور مُمتعلق به قرن سوم است، خدا را بهه احتماالً ک، «یآثار هرمس» یوقت. بود

 یرویپ یوة افالطونین شیلسوف بودم، از ایاگر من ف. است یازل و  یدة نور، اعلینسبت به پد یعنیتمام نورهاست؛ « ش نمونهیپ»او 

 ییها هدیسبت به تمام پده نکاز مادر وجود دارد  یرازلیا تصویش نمونه و یآسمان ها پ یفراسو یانکدر م ییجا: گفتم یردم و مک می

 . (45 :4965ونگ، ی)« است یو ازل یند، اعلک می یلمه در آن تجلّک ین معنایع تریبه وس« یمادر»ه ک

. ...ماند می جواب ین رو بیاز ا. است کیزیمتاف یپرسش، هاه پرسش در باب سرمنشأ سرنمونکند ک می ن موضوع اعترافیونگ به ای

افالطون آمده  ییۀ معرفت و شناسایه در نظرکانسان  _لۀ آنها یه ما به وسکستند یا مُثُل نی یازل یها هشیم اندکها در حسرنمون

 یا مُثُل به معناینه یو قر یر موازید تصاویل به تولیه مدام مکاند  یالت ذاتیرشته تما یکها سرنمون. مینکشناخت حاصل _ است

 ها ها نمونیگران  ها را سلطهن اثرش، سرنمونیونگ در نخستی. گذارند می اثر ار و احساسات ما مدامکه بر افکآن دارند،  یافالطون

 (.23-26 :4966، مورنو)د ینام



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

183 
 

 یگرید یالگوها هنکبرد، از  یها نام مت از آنیند فردیدن به فرایو رس یامل روان آدمکه در تک یاصل یالگوها هنکاز  یونگ جدای

مادر است   ، سرنمونین صورازلین ایاز مؤثّرتر یکی. پردازد می ل آنهایجداگانه به تحلبه صورت  یآورد و حت می انیز سخن به مین

 . یطانیو ش یه منفیو سو یجنبه مثبت و آسمان: ه استیدو سو یها داراگر سرنمونیه مانند دک

و  یمادرواقع: صور عبارتند از نیاهمّ ا. ندک می یتجلّ یباً نامتناهیگر در صورت مختلف، تقرید ی، مانند هر صورت مثالیمادر مثال

ای  ها جدّیه و یبا او برقرار است، مثل پرستار، دا یو ارتباط یشیه خوک یا مادرشوهر و پس از آن هر زنی، مادرزن یمادربزرگ، نامادر

 یمتجلّ ییزهایآن، در چ یر مظاهر مادر به مفهوم مجازیسا. ..مادر باشد یمعنا یدارا ین است به مفهوم مجازکز هرچه ممیدور و ن

ه احسااس ک ییزهایاز چ یااریوت خادا و بسکفردوس، مل: است؛ مانند ینجات و رستگاار یما برا یت آرزوین غایه مبکشوند  می

 (.23و  26: 4965ونگ، ی)زند یانگ یرا برم یو حرمتاگزار یارکفدا

 یمنیو اهر یمنف یابد، مادر مثالی می یشتریمود بالگو در داستان ویس و رامین، ن هنکن یصورت گرفته، آنچه از اهای  یطبق بررس

. مۀ نخست داستان استین یو نفسان یزیغر یو محتوا یلّک ین مدّعا، فضایا یل اصلیرسد دل می به نظر. مثبت آن یاست؛ تا الگو

و به . ت اوستیه فرددن بیان داستان، رسین و پایشود، شروع تحوّل رام می ن آغازیس به رامیه از ده نامۀ وکمۀ دوم داستان ین

 . بازد می رنگ یمنف یهن الگوکن یداستان ا یه در انتهاکاست  یروحان ین فضایخاطر هم

راً با ناام یه اخک یقیاثر تحق یکدر دانشگاه بوخوم آلمان در  یاجتماع یشناسروان یرسکرهوف، صاحب یورنر ب پروفسور هانس

ش از همه بر رابطه یند، بک می کماکرابطاۀ عاشقانه  یداریه به پاک ی، از عوامالافتاهیانتشاار « ندک می داریه عشق را پاکآنچه »

بهره  یافکاز محبّت مادر به اندازه  کیودکهای  ه فرد هرگاه در سالکشناسان معتقدند نه روانین زمیدر ا. ندک می دکیفرد تأ یریپذ

-نیر ایدر غ. ندکرابطۀ مطمئن برقرار  یکتواند با معشوقش  می رده باشد،کت و مهر را در آغوش مادر تجربه یبرده و اعتماد، محرم

ار را یبه  یکیسو نزد یکاز  ین فردیچن. خواهد بود یجه توأم با بدگمانیاش با معشوق از نوع رابطه نامطمئن و در نت صورت رابطه

ن، یس و رامیدر داستان عاشقانه و. ندکحمّل تواند ت نمی به او را یکیه دارد، نزدک ییها ل واهمهیگر به دلید یند و از سوک می طلب

س ید وینون باکو ا. ردکن ییش از زاده شدن تعیس را پیش سرنوشت ویمادر است، مادر با اقدام نامعقول خو یس از هر نظر قربانیو

 ین احوال هنگامیراش، در بدتنار شوهر جوان و مرد مورد عالقهکستن در یز یه مادر با شاه موبد بسته، به جاک یبه استناد عهد

ه کآن ین مرد تن دهد، بیبا ا ییفرتوت سپرده اند به زناشو یده و به دست مردیشکرون یشته و او را از حجلۀ زفاف بکه پدرش را ک

 .(63:نوش آذر، بی تا)داشته باشد  یتاکن شریترکوچکن سرنوشت  نامیمون یخود در ا

یونگ در این روایت در انواع مختلف، قدرت ظهور دارد، کوشش  این تحقیق  به دلیل این که کهن الگوی مادر بر اساس نظریّات

برآن بود که میزان تاثیر این کهن الگو در سیر داستان بررسی شود و مشخص شود که اگر حکومت این کهن الگو در بین سایر کهن 

 .است الگوهای اصالی یونگ حرف اوّل را نزند؛ الاقل در حد سایرین فرصت جوالن را یافته

د آن را تعبیر کرد؛ یاسطوره است و زبان اسطوره زبان نمادهاست، پس به ناچار با یکن یس و رامیه منظومه وکد گفت یان بایدر پا

و به دلیل این که به تعبیر یونگ از ... ز چون اسطوره زبان نمادهاستیا نیرا زبان رویز. کنند می ا را تعبیریه روکوه یبه همان ش

 (. 33: 4962، یزّازک)مده اند و نمادینند باید به تعبیر و تفسیر آنها پرداخت ناخودآگاه برآ

 4ی گوناگون کهن الگوی مادر در منظومه ویس و رامینها هجلو

ه شاه موبد در کشود  یگونه شروع منیآغاز داستان ا. بارو به نام شهرویاست ز ییت، بانوین روایمادر در ا یمثال ن صورتینخست -4

 :ار اویا یا جفت او شود و یه کبنده، تقاضا دارد یفر یاز شهرو یمجلس بزم

 (13: 4956،یگرگان)ا دوست یاجفت یدر برم  ییتو با وستیکام راندن با تو نک یتیبه گ

 شد از آن موبد خواهد یه اگر صاحب دخترکدهد  می خواننده، به او قول ین ناباوریدر ع یند؛ ولک می ن خواستۀ موبد را ردیشهرو ا

 :بود
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 ش نارمیو گر دارم چگونه پ    ه من دختر ندارمکبه جان تو 

 (16همان، )داماد من بس  ییم تویاگر زا    ن پسینون دختر وزکنزادم تا 

 ید و زندگیآ می ه بر سر دخترش در ادامۀ داستانکاست  ییها و بالهابتیجا و خودخواهانۀ شهرو، سرآغاز تمام مصهم نابین تصمیا

صاحب  یدر ادامه داستان پس از چند سال شهارو صاحاب دختر. شاندک می یآلودگ و یگناه را رو به تباهیم و بمعصو یدختر

 :سپارد ای می هایشود و در هماان لحظاۀ زادن، فارزندش را به دا می اسیجمال به نام و

 (15همان، )گان داد یمرو را مادرش با دا  ه از مادر فروزادکهمان ساعت 

ا آمدنش، یبعد از به دن کیمدّت زمان اند یس ندارد؛ حتیز نسبت به وین ین احساسیترکوچکنبرده و  ییوفت مادرانه بوشهرو از عط

سد و ینو می به شهروای  هس بعد از چند سال نامیۀ ویه داکنیتا ا. اورده استیا نیبه دن یاصالً طفل ییدارد؛ گو نمی او را نزد خود نگه

 :ز داردین یه دخترکآورد  می ادشیبه 

 هانکیبه  یست بدمهریه چون تو نک  رده فراوانکبه نامه سرزنش 

 گانساتیرا دا یه وکس کنه بر آن   نه بر فرزند جانت مهربانست

 (31همان، ) یروز نااز کایادار او یناه باار د  یرا ناواز یاازینه فارزناد ن

 یزنانه، فرازنگ ییشوق و شفقت مادرانه، قدرت جادو: ؛ عبارتند از(در وجه مثبت آن)در نظریّات یونگ  یصفات منسوب به مادرمثال

 پروراند و مراقبت می دهنده، هر آنچه مهربان است، هر آنچه یاریزه یزه و انگیل و برهان است، هر غریه برتر از دلک یو رفعت روحان

 (.26: 4965ونگ، ی... )ردیگ می را دربر یند، هر آنچه رشد و بارورک می

 یبرا یید، شهرو فاقد هر گونه مهربانی مادرانه است، تنها جایم دیداستان هم خواه یه گفته شد و در حوادث بعدک طورهمان

بالد، او را به نزد  می سیه وک یزمان. س مرده استین است، ویه گمانش بر اکنالد  می س رقم زده،یو یه خودش براک یسرنوشت

اورد؛ البته الزم یرو در بیس را به ازدواج برادرش ویه وکرد یگ می میش تصمیها ینیخودب ها و یطلب آورد و به خاطر تمام جاه می خود

ان یر ملل در میسا یخ پیس از اسالم و حتیاز تارای  هدور یکگر محارم در یا با دیه ازدواج برادر با خواهر و کح است یبه توض

 :رده اندک می یتلق یمقدّس و آسمان یان رسم بوده است و آن را ازدواجیدربار

 ه هستت خود برادرکرو یمگر و با تو همسر یست جفتیران نیدر ا

 (32: 4956، یگرگان)ن مرا روز کوند فرّخ ین پیوز تو را او جفت بااش و دوده بفاروز

. اند دهدا یو حفظ ثروت خانوادگی انجام م یطلب و قدرت یوند خونیحفظ اصالت خانواده، پ یها را برال ازدواجین قبیگذشتگان ا

 . 2ران مرسوم نبوده استیگونه ازدواج ها در انیه اصالً اکن اعتقادند یهم بر ا یسانکر است، کالبته قابل ذ

ن یدر مورد شهرو ا(. 463: 4963والتر، : کن)افته است ی می ل مادرساالر سازمانیونگ ازدواج با محارم در آغاز در قالب قبایاز نظر 

تمام . تنها دو بار از همسر او قارن سخن گفته؛ آن هم به صورت گذرا یراو. شود می دهیه به وضوح دت و نفوذ او در خانوادیمکحا

 .زند می ش رقمیهایه حوادث داستان را با تمام جاه طلبکروبه رو شود و اوست  یه با مخالفتکنیها با شهروست بدون امیتصم

بد و او دخترش را به خاطرآمال و یفر می میرو، شهرو را به زر وسیس و ویه شاه موبد شب ازدواج وکم ینیب می گرید ییدر جا

 :س را با خود ببردیند تا موبد، وک می شهر را باز یها هاو شب هنگام درواز. فروشد می شیآرزوها

 ...ادی یرد آن در دفترکه نتوان ک        به شاهرو خاواستااه چنادان فارستااد

 ناریبا و دیچه از گوهر چه از د        رن گونه گاون باااید چاندیچو شهرو د

 ( 66و66: 4956،یگرگان)رد ودختر رافراموشکپسررا         هوشیز بس نعمت چون مستان گشت ب

 :شود می انیر نمایزهای  مادر بد به صورت. شهرو در این حکایت نمادی برای آشکار کردن چهرة مادر بد است
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ن حال، روان از عکس العمل ید و در عیآ می هش به وجودیبر عل یالت مهاجمید، تماه در روان فرکزپا، یب و گریغا یمادر -4

خواهد از او جدا شود، در  می هکرو به رشد را  کودکه ک یمادر -9. گرهیننده، تنبکگر، منع وبکسر یمادر -2. ترسد می متقابل او

است  کخطرنا یها هخواست یبراای  هحضورش وسوس ، که9(پیعقده اود)ممنوع  یمحبوب ول یمادر -1. دارد می چنگ خود نگه

 (.446: 4954مپل، ک)

 ین موارد، عواملید او بر ایو پل یکت تارید و با توجّه به شخصیشکر یتوان به تصو می ز شهرو را در دو عامل اولیانگچهرة نفرت

 یه براک یمادر -6. ندک می رپا لهیرا ز خود، فرزنداناشهای  یطلب ه به خااطر جاهک یمادر -3: ردکد اضافه یرا هم با یگرید

 ...سپارد و می گانیند و به داک می ش و سالمت روان خود، فرزندانش را از خود دوریآسا

ن دام را سر راه یه او اک یرد در حالیگ نمی از فرزندش یست و او سراغیگر سخن از شهرو نیس تا اواسط داستان دیبعد از ربودن و

 یط، روزگار خوشین شرایبا چن یه عروسکداند  یم یر و فرتوت فرستاد و بالطبع هر مادریپ یخانه دامادس گذاشت و او را به یو

ه را به قصاد یس و داین مطلع شده و ویس و رامین بار از رابطۀ ویچندم یه موبد براکاند ینما می یاو رو یتنها زمان. نخواهد داشت

ند و به موبد اعالم ک می اش گل ه احساسات مادرانهکنجاست یرسد و در ا می س به شهرویآن خبر قتال و یزند و در پا می شتک

 :سیاز زبان شهرو در غم از دست رفتن و یاتیاب. دینما می جنگ

 اایبو کاا مشیرمویبتا زنج  ااایناگاارا ساروقاادا مااااه رو

 ه گسارمکنون اندوه تو با ک  غماگساار روزگاارم یتاو بااود

 (212: 4956، یگرگان. )..شتکبدترمرا همه زان نیکول  شتکه ترا کاشت آنکرا ب یجهان

ن سوزوگدازها را یس انجام داده، ایه شهرو در قبال وک یدادیل آن همه ظلم و بیرسد، به دل می اتین ابیه به اک یخواننده هنگام

 . ندک می یبر زبانش جارلمات به ظاهر دلخراش را کن ی، اییخودنما یز شهرو براین جا نیا ایگو. ندک نمی باور

از  یکی. شود یهن الگو محسوب مکداشته باشد، تمثیلی برای  ینندگک   تیه جنبۀ حماکر شد، هرآنچه که قبالً ذکگونه همان -2

ه او کتوان گفات  می جرئتار پررنگ ظاهر شده و به ین، بسیس و رامیه در داستان ویدا. ه استی، دایمادرمثال یها هرگونیز

محسوب  یمثال مادر یز وجه منفیاو ن. شود می ت محساوبین روایاستامدار ایگر، سید یاع داستان و به گفتااریة وقاچرخانناد

سپارد و آن  می هیشود، شهرو او را به دا می س متولّدیه وک یزمان. سیننده، و عاشق وکت یاست در ظاهر مهربان، حما یزن: شودیم

 :پروراند می س را در ناز و نعمتید و وبر می شیزن او را به خوزان، محل زندگ

 و خان و مانش یه آنجا بود جاک  اگاناشیباه خااوزان بارد او را دا

 (15همان، )را به صد ناز  یازیبپرورد آن ن  ارد و از گوهار همه ساازکبا یز د

. پروراند می س را در دلیه عشق وکت ابد و از همان زمان اسی می ه پرورشین داین برادر شاه موبد، نزد همیه رامکناگفته نماند 

ن واقعه از خود نشان یدر برخورد با ا یمادر واقع یکه کس را به مرو برده، آنچه یه شاه موبد، وکشود  می ه باخبریه داک یزمان

 :گذارد می شیدهد را در برابر خواننده به نما یم

 دود شد در مغز جانش یتو گفت  دگانشیشاد بر د یکجهاان تار

 ...یچ چاریه نبودش هیبه جز مو  یارکچ یه نبودش هیاز گربه ج

 (53همان، ) یتو بخواهم زندگان یاگر ب  یمباادا در جهاان از من نشاانا

شود و آن یه اختالل چندگانه هم گفته مک« یشیت پریا هویت یه هویاختالل تجز»وجود دارد به نام  ی، اصطالحیدر روانشناس

 یت اصلیهو یکدر اغلب موارد . ندک می نترلکه به تاناوب رفتاار را کز یات متمایا شخصیت یچند هوا یعباارت است از وجود دو 

اختالل ... در تضادند یت اصلیه با هوکهستند  ییها یژگیو ین، اغلب دارایجانش یها تیه هوکشخص وجود دارد  یبا نام واقع

 (.451: 4956مؤلف،  هیئت)است یاریت، حافظه و هوشیاگون هوگون یها هجنب یپارچه سازیکدر  یاز ناتوان کیت حایه هویتجز
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دهد، ولی  می دایه به غیر از این که خود را مادری در ظاهر مهربان نشان. ه در تمام اعمال او قابل مشاهده استیدا یشیپر تین هویا

 ییهن الگوهاکاز  یکی. گر استحیله ار وکتّی می، او دارای شخص(همخوابگی با رامین) زند می در عین حال از پشت خنجر به ویس

 .جلوه گر شده است ین داستان به خوبیا یه در مادر مثالکار است کبرد، م می ونگ نامیه ک

ش از ین را بیا. است یه هنوز آب در آن جارکرسد  می هن به نظرکای  هاز فرهنگ ها همچون بستر رودخان یاریار در بسکچهره م

خبر از او،  یب یه هرگاه انسان امروزکشود، بل یآن ظاهر نمای  هل اسطورکار فقط در شکه نقش مکافت یت ین واقعیتوان در ا می همه

و  یار به همان سادگکنند، مک می یه اراده و اعمالش را ظاهراً بدخواهانه خنثکابد ی ای می هنندکخود را در معرض حوادث ناراحت 

با ضد  ین موردیار در چنکم. راند می منحوس سخن یزهایا چیادو و جنبل و شود و آنگاه او از طلسم و ج می اصالت بر او ظاهر

ونگ، ی... )شود می انیابلهانه و پست نما یرتیت دوّم با سیشخص یموارد به صورت نوع یر ناخودآگاه و در بعضیدر ضم ییها شیگرا

4965 :435.) 

شاه موبد از او،  یدور یه براکخواهد  می هیس از دایه وک یزمان. نقش شخصیّت مکّار را در این روایت دایه به عهده گرفته است

ار و جهان کد و میۀ پلیه ساکابد و آن زمان است ی می دشوار یتیر ناخودآگاه خود را در معرض وضعیه ضمیشد، دایندیبای  هچار

س یدن ویان عمرش تنها به دیپا ماند و تا می میشه عقیهم یبندد و موبد برا می یشاه موبد را با طلسم. ندک می ارکدرونش را آش

 :ندک می دل خوش

 ردک یرا صورت یکیطلسم هر  اوردیو مس هردو ب یپس آنگه رو

 مکرد محکبه افسون بند هردو   به آهان هاردوان را بست بار هام

 مرد بر زن  یبسته ماند ز بندش  بناد آهان یتاا بساته ماناد یهما

 (39: 4956، یگرگان)

است و  یافته بشریز نایمطلقاً تما یخودآگاه یاس واقعکات خود، انعین تجلیدر واضح تر. هن استکار یبس یثُلساختمان مُ یکار کم

 (.436: 4965ونگ، ی) جدا نشده است یوانیباً از سطح حیه تقرکمطابقت دارد  یبا روان

 ه همخوابهیس با دایخاطر وصال ون به یه رامکم ینک یمشاهده م ییه را باز در جایت دایشخص یو چندگانگ یشیت پرین هویا

ه با همۀ یدا. به او دارد یه گوشۀ چشمیه داکداند  می آگاه است و یه به خوبیاش دایت شرور و عین از شخصیه رامکرا یشود؛ ز می

 :زشینفرت انگ یها هخواست یدهد برا می قرار یس را پلیس در ظاهر دارد، ویه به وک یا حس مادرانه

 ...اشتکتخم مهر اندر دلش  یتو گفت  برداشاتش یام خوکه زودیز دا

 (411: 4956، یگرگان)اراست یمارش بیه به تیدل دا  ه برخاستینار داکن از یچو رام

 :دیگو می نیند و به رامک می کس را از ذهنش پایاو به خاطر شهواتش، عشق مادرانه به و

 (411همان، ) یارون ناورم پیه از فرمانت بک  یبفرما ین پس هرچه تو خواهیاز ا

از  یرد و البتّه راویپذ نمی سیو یند؛ ولک می س در گوش او زمزمهین را به ویه دائم عشق رامین صحنۀ داستان به بعد، دایاز ا

م از دست دادن ین جهان و آن جهان، بیدر ا ییو رسوا یترس از خداوند، ترس از زندگ :آورد می انیس هم سخن به میاعتقادات و

 :خواند یه آگاه است و او را افسونگر و بداختر میدرون دا یو زنگارهاها  یدیس از پلیه خود وکن جاست، یابل توجّه هم اتۀ قکن. نویم

 نیس و مه رامیو مه و یمه تو باد  نیش به نفریبداند یبدو گفت ا

 (443همان، ... )د جز فسونگریایز تخم تو ن  د جاز باداخااتریایز شاهر تاو ن

، کند، مثالً بر مغاکاشاره  یکو تار یو نهان یز سرّین است به هرچک، مم1خود ی، در وجه منفیه مادر مثالکست ر اکالزم به ذ

 (26: 4965ونگ، ی... )سازد می ند و مسمومک می بلعد، اغوا یمردگان، بر آنچه م جهان
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ه عرق شرم را بر ک ییها حتینص. ندک می حتیس نصیه به ویه داکم ینیب می یرا زمان یمثال مادر یساز و مسموم ینندگکن اغوایا

ز یتو ن. ز دارندیار نینار شوهرشان، که زنان شوهردار در کدهد  می س پندیبه و یاتیاو در اب. نشاند می ینهاد کهر انسان پا یشانیپ

 :نیبگز یاری ی، پس نهانیت بهره نبردیاز زندگ ی؛ ولیردک یدو شو

 اار دارنادیرا  یگرید ینهان                  نام بردار دارند یاگرچه شو

 (446: 4956، یگرگان)اردلبر ی یش و گاهیام خوکبه         نغز در بار یدارند شو یگه

 ارکرنگ خود را بین نیه آخریدهد و دایه تن درنمیس به خاطر اعتقاداتش به خواستۀ داین آن دو، ویبهای  وجدال پس از بحث

 :ردکخواهد  کتر س رایه وکند ک می دیرد و تهدیگ می

 ...ن ماه با شهرو مرا بادیزم  ن مرو با موبد تارا باادیزم

 (421: 4956، یگرگان)نمینب ین همه تندیترا با ا  نمیشوم با مادرت خرّم نش

 اره،کته، ساحره، بدیاست عفر ی، مادریدر وجه منف یمادر یس مانند مادر است؛ ولیو یه برایه داکز معتقد است یداستان ن یراو

 :نامد می س او را مادر خودین بار وین منظومه، چندیر ایدر س. شهوت ران

 (423همان، )مادر یمرا همتا یه تو هستک  دریتو چون توانم بود ا یاب

س یۀ ویدا. نهند می طان صفات نامیاار آگاهناد و او را جاادوگر و شکرمیۀ پین داید این داستان، از دورن پلیاهای  ثار شخصیّتکا

دائم از . ار ابله ونادان استیاو بس. باشد می اگانین دایتارن و پساتیترن و آلودهیاز منفاورتر یکیات ما، یه در ادبکرسد  می ربه نظ

هن کشدن  ی، و درونایخاردیو ب یل ناآگاهیبه دل یست؛ ولیث نیاگرچه واقعاً خب. اندازد می یگریخود را به دردسر د یدردسر

س نزد یرفتن و یس را برایه و ویشاه موبد در شبستان سخنان دا یشب. دهد می ن اعمال را انجامیتررانهاار در او، شروکم یالگو

 :دهد می ه را مورد خطااب قرارین داکن عبارات ممیس العمل با بدترکشنود، و در مقاام ع می ن بر باامیرام

 ...بهاتر یزسگ رسواتر و زو ب  زتاو نااپاارسااتاار ینا یتایباه گ

 نبارد جااودان جاز سناگ بااران  زد گر ز آسمان بر شهار خاوزانس

 (494و492همان، ) بر جهان شوم یو شوخ یشرم یز ب          زد از آن بومیخ ین روسپیه چونک

ه را یاات دیز در خطابش، خصوصین نیبرد، رام می او یس را برایغام ویه پیبرد، دا می نار گل در گوراب به سرکن در یه رامک یزمان

 :شدک می ریبه تصو

 اش و باداخاتاریبادآماوز و باد اناد  او گوهارید دیپل یبدو گفت ا

 هوش و فرهنگ یچو مست یز من برد  رناگیصدره به ن یفتیمرا بفر

 (239همان، )مرا در راه گمراه  یه تا سازک  چون غول ناگاه یدگر بار آمد

از مادر  یریعت، تصویس، طبکعت و گاه برعیاز طب یریگاه، مادر همانند تصو: ددار یض جالبینق ضد وهای  یژگیمادر، و ینمادها

ل الهۀ سرنوشت کچهره مادر، در واقع به ش: دیگو یونگ می. ..ندک می ه بر مرگ داللتکاست ای  هچهر کاما مادر وحشتنا. است

ه جنبۀ که ناه تنها مرگ بلاکگوار است، ام سویرة مریکپ یهمتا که مادر وحشتناکند ک می یادآوریسپس . شود می نشان داده

 (.666: 4953ادواردو سرلو، )اند ینما می را یبشارهای  نسبات به رناج یاحساس یب -یخشان زندگ

. زند می ن را رقمیس و رامیر ویه تقدکاست  یسازرنگ سرنوشتیاوست، ن یها هلیت حین نهایند واک می فایه ایه داک ین نقشیآخر

ن را به ی، رامیاه با نگاشتن نامهکند ک می بیس را ترغیه ویروند، دا می ان به خارج از شهرین به همراه سپاهیامه موبد و رک یزمان

 :ردیومت را در دست گکسمت خود بخواند و در نبود پادشاه، ح

 ان دل باه خاون ماا شاتابادکیز   اابادیه ماوبد دسات کاش آنایز پ

 ...ن استیمکر اندر ین ما چو شکیبه   ن استکیه او را دل زما هرسه به ک
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 (932و934: 4956، یگرگان) نام یچاشت خور تا تو بر یتو بر و  ه او برتاو خاورد شاامکش آنایز پ

است که این بیماری روحی بر دایۀ داستان ما  یروان  ند و آن تورمک می الگوها بر فرد مطرح هنکح غلبۀ یرا در توض یونگ اصطالحی

باور  یعنیشود؛  یکی ییالگو هنک یها هاز چهر یکیه شخص با کدهد  می رخ یداد زمانین رویا. یه افکنده استبه طرز عمیقی سا

 یتورم روان یها هاز  گون ین نوعیشود؛ البته ا می یه شخص دچار تورم روانک، خود اوست و آن زمان است یه آن صورت نوعکند ک

 . است

ند و ک می دایالگو پ هنکآن  یت قدسیفکیخود با  یش به همسان پندارید، من گرایآیبه خودآگاه درم ییالگو هنکچهره  یک یوقت

، یروان ال تورم کگر اشیرا همچون دین است زین احساس، دروغیاما ا. شود می یو قدرت فوق بشر یاحساس آگاه یفرد دچار نوع

ست و یقت متعلّق به او نیه در حقکرده است ک را تصاحب یزیپندارد، چ می الگو همسان هنکنون به ناحق خود را با که اکمن 

روها بر منِ یدر واقع آن ن یره گشته است؛ ولیناخودآگاه، چ ییهن الگوک یروهایه منِ او بر نکند کن است فرد احساس کهرچند مم

 . (95: 4963والتر، )اند ردهکر یره شده و آن را تسخیاو چ

ت در او به ین خصوصیه اکنیا یعنیدر برداشتن آن را دارد؛  یرنگ سعیر و نکا مرد، بیگ می ه بر سر راهش قرارک یه هر مانعیدا

 ین همان تورم روانیا .است ناتمام و ناقصای  هیرنگ، دایر و نکه بدون میه داک ییشده است؛ گو یکیده و با او یرس یداریمرحله پا

 . دیگو می ونگ از آن سخنیه کاست، 

امالً محتمل کونگ، ی یشناسدگاه روانیاز د. ندک می مین داستان را ترسیخود تمام حوادث ا لهیح و رکه او با مکن است ین چنیا

زند  می دهد و جزء به جزء سرنوشت او را رقم می ر نفوذ خود قراریث زیالگو، انسان را از هر ح هنک یکا یر ناخودآگاه یه ضمکاست 

 (.411: 4966مورنو، )

رد؛ تا فرد بتواند یگ می به خود یه حالت تجسّمکنیا یعنیشوند؛ یم ینکفراف ین به راحتات ناخودآگاه روایونگ محتویدرنظر  

 یخود را سپر یامل روانکن شناخت بتواند تیتر ناخودآگاه خود را بهتر بشناسد و با ا پست یها هیمثبت و به خصوص سو یها هجنب

ت دارد، او نمودار یر شده او چند شخصکه قبالً ذکطور همان. روان است یمنف یروهایاز ن یکیه که داستان ما، یمانند دا. ندک

در شناخت ناخودآگاه  یاصل یالگوها هنکاز  یکیر، یاخ یالگو هنک. ه استیسا یالگو هنکار و کم یهن الگوکمادر،  یمنف یالگو هنک

روان را بشنااسد و آگااه  یکتار یها هیال تواند می اه، فرد بهتاریسا یرونین تجسّم بیبا ا. ونگ استیت یند فردیدن به فرایروان و رس

 . ه از آن آگاه شوندیه انسان شرم دارد بقکاست  یمنف یروان یانرژ یکه، یسا. گذرد می ه چه در دروناشکشود 

ده یتر به ما رسنییپاهای  لکه از شکاست  یراث نژادیت است، میشخص یوانی، بخش پست و ح(ما یکخود تار)ه یسا یالگو هنک

 ییارهاکه ما را به انجام یه ساکونگ نوشت ی. ، هوس آلود و منع شده استیراخالقیغهای  تیال و فعالیام یه، شامل تمامیاس. است

ه کنیم بر ایورز می گونه اعمال، معموالً اصرارنیپس از اقدام به ا. میده نمی خودمان اجازهه معموالً انجام آنها را به کدارد  یوام

 (.136: 4965شولتز، )ار واداشت کن یما را به انجام ا یزیچ

 یها ن جنبهین با شناختن ایس و رامیه وکداستانند  یها هیه از ساین شاه موبد و داین داستان، همچنیا ینیال و شهوات زمیام

ما یآن، نیامس و ریو. ندیو شناختن خود نائل آ یامل روانکو فرستادن آنها در اعماق ناخودآگاه خودشان، توانستند به ت یمنف یدرون

درونشان به  یمثبت و منف یالگوها هنکه بر سر راهشان بود و شناخت ک یالت و موانعکه پس از گذراندن مشکموس داستانند یو آن

ت یند فردیمردانه روان هر زن است و فرا یها هیموس سویزنانۀ روان هر مرد و آن یها هما جنبیآن یالگو هنک. دندیگر رسیدیکوصال 

آن را به  یست، برریهن الگاوها نکن یش رو، موضوع ایه پژوهاش پکنیل ایشوند، به دل یکیه آن دو با هم کنی؛ مگر اشود نمی املک

 .میگذاریدیاگر وام یمجال

و نه به  یلّکطور ها بهرا سرنمونیها فعّال شوند؛ زسرنمون یو قوا یه توانمندکگردد  یسبب م یشخص یه، زندگکنیگر ایتۀ دکن

شه نتوان از سرنمون مادر یهم یر مادر را در آگاهیمثالً ظهور تصو. ر از معنا مجهزندیر ناپذییتغای  هبه هست -آنها یواقع یلحاظ تجلّ
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 یگریشمار دیز بسته به عوامل بیمادران و ن یات آگاهانه و انضمامین امر بسته به تجربیه اکرد، بلکاستنتاج  ییبه تنها

ها را سرنمون[ متفاوت داستان بررسی شد و فضاهای ان مادر مثالی، در شرایط گوناگونعنوه بههمان گونه که شخصیّت دایا...]است

ان ما، کایات نیاز تجرب یره گرانباریه چونان ذخکده است، بلیگنگ و مبهم ذهن مأوا گز یایه در زواکدانست  یزیم چکد در حینبا

ه در هر قرن و زمانه به آنها تنوّع و تفاوت کاند  خیما قبل تار یدادهاین رویآنها طن. اندها سال گرد هم آمدهونیلیم یه طک یاتیتجرب

 (.26و23: 4966مورنو، )د یافزا می یزیار ناچیبس

. شینندگکت یثار اوست؛ خصوصاً جنبۀ حمایشتر مهر و محبّت و عطوفت و ایشود، ب می یآنچه در ذهن ما از لفظ مادر تداع -9

ر شد، که ذکگونه همان یول. داند می ها و خطرات اطراف، مادرخود را در برابر شرارت یشود تنها حام می ه متولّدک یانسان از زمان

ن قسمت سخن از یدر ا. قرار گرفت یآن مورد بررس یمنف یها هیه سوکدو جنبه است  یدارا یازل گر صوریالگو مانند د هنکن یا

گر رقم یدای  هاو نبود، سرنوشت به گون یها یگریانجیاگر سخنان و م دیه شاکمهربان  یاردان، مادرکو  کریخواهد شد، ز یمادر

اس یع، شاه موبد، ویاز وقا یا در بارهه. پ مادر استیتا کیمثبت آر یاو معنا. ن و شاه موبد استی، مادر رامیخورد و آن مادرمثال یم

ن یبرد و مادرش ا می ت نزد مادریاکه نزد او رفته، شز بین نیه رامکابد ی می یآگاه یند و پس از مدّتک می شور ماه رهسپارکرا به 

 :دیگو می به او پاسخ یاردانکن با یچن

 ...گریست دیترا چون او برادر ن    ه هستت او برادرکش او را کم

 بر جهان باشد خداوند یه روزک    چ  فرزندیزد  ندادست  ایترا  ا

 (413: 4956، یگرگان)گاهت یو بماند جابه دست ا               او بود پشت و پناهتکبمان تا 

همزمان موبد . ندک می انش مطلعکناگارد و او را از جا و ما ای می هان به مادرش نامینند، رامک می ن با هم فراریورام اسیه وک یزمان

نخواهد رساند و مادر او را  به آنها یند، آزارید اگر آن دو را ببیگو می ند وینش می س، با مادرش به گفتگویاز غم و اندوه عشق و یشب

 :هکدهد  می سوگند

 ن گفتار سوگندیبخور گفتا بر ا  ه فرزندیگرفتش دست آن پرما

 (469همان، ) یزیشان ستیز با اینه هرگز ن             یزینم نریس و رامیه خون وک

مادر  یالگو هنکر مجموعۀ ید را زیات مفوانیوانات به خصوص حیداند؛ از جمله ح می یننده را مادر مثالکت یز حمایونگ هرچی -1 

 یس تقاضایگردد، از و یس بازمیمان از ازدواج با گل به سمت وین نادم و پشیه رامک یهنگام. داند می خود یمجاز یدر معنا

 :ندک می هین حرف دلش را بازگوین گفتگو، با اسب رامین را بدهد در دو قسمت از ایه پاسخ رامکنیا یند و او به جاک یبخشش م

 ...ریکوه پکسمند  یبدو گفت ا  سریکن گفت یسخن با رخش رام

 (911همان، ) یگر گرفتیآخُر د یبرفت  یچارا دل زآخاُر مان بارگارفاتا

 :گرید یدر جا

 ...بر چشم من گام یرخشا هم ینه               دگر ره گفت با رخش ره انجام

 (944همان، ) یبود یبرجا ترا بر چشم من  یبود یان باد رایاگر با تو نه ا

 یمادر درون یعنیز انسان ین وجه اسرارآمیند اسب، مبک می دکیدرنگ تأ یاز مادر باشد و ب ید اسب، نمادیه شاکونگ برآن است ی 

 . (499: 4953ادوارد سرلو، )انسان است  یو اشراق یافت درونیا دری

ز که در آن مرک یند فردگردیرد، به فرایگ یقرار م یینوزا یلّکرعنوان یه زکروان،  یساختار یها یونگ در مبحث دگرگونی -3

 یت از من به سوکل و حرکنسبت من به خود نسبت جزء است به . دهد می اریت بسیشود، اهم می ت از من به خود منتقلیشخصّ

و  یخودآگاه رسند، می یت به شناخت و سازگاریگوناگون شخص یها هیه در آن سوکاست ای  هنندک خود، تجربۀ دگرگون

، یاوری)رد یگ یروان را دربرم یها هیرة بزرگ همۀ الیه چون داکد یآ می دیپد یروان یتیلکشوند و  می گانهیهمانند و  یناخودآگاه
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او معابد و . داند می یاز مادر مثال یلکاش ش نندهکت یرا به خاطر جنبۀ حما ه آنکد یگو می مانداال، رهین دایاو به ا(. 446: 4961

و . داند می دنیت رسیاز مانداال و به فرد یوار دارند را نماد رهیه طرح داکرا  یرمذهبیغ یو حت یمذهبهای  و ساختمان ها هاآتشگ

 .ندک می یر به مادر مثالیاست از آن تعب یدن به آرامش روانیدن به مانداال، رسیچون رس

ن یه رامک یدهد و مانداال در صورت آتشگاه می ت رخیتمام. سندر یگر میدیکموس به وصال یما و آنیه آنک یان داستان، زمانیدر پا

 ند و عدالت را برقرارک می دهش ن شروع به داد وین دو، رامیپس از ازدواج ا. گردد می انیشود، نما می در آن مشغول عبادت

ند و شروع به تضرّع و توبه در ک یم برپا ینار مقبرة او، آتشگاهکس در یماند و پس از مرگ و نمی یریچ فقیه هک یا ند، به گونهک می

 : اندینما نمی رخ یسکخواهد و سه سال به  می ش گناهانش رایند و بخشاک می همتا یگانۀ بیدرگاه آن 

 یبه دخمه شد به تخت آنجهان  یفارود آماد ز تخات خاسرواناا

 (964: 4956، یگرگان... )وستیزدان بپیزه با کیدل پا  در آتشگه مجاور گشت و بنشست

 :خواند می شی، او را به سمات خویاد و ذات بااریشو می شاگاه پروردگارش رخ به خونی، در پیشب هناگام

 شست یهمه شب رخ به خون دل هم  جست یاز دادگر پوزش هم یشب

 (962: 4956، یگرگان) ش خواندشیزدان پیر یشبگ گه  نامانادش ییچاو اندر تان تاوانا

عالقه به . شود می باشند، ساخته می زکگرفته و هردو متحدالمر یجا یه درون مربعکای  هریه از داکاست ای  هل هندسکمانداال ش

ره یمثلث، مربع و دا یکب ناهماهنگ کیخود از تر یاصل یها هه مانداال در گونکد یتوجّه داشته باش -یامل جسمکو ت یوحدت معنو

 (. 463: 4961ن، یدگور)ل شده است کیباشد، تش می 6و  1و  9ه معادل اعداد ک

ه نشان آن مربع کن، یشود و چهار نماد مادرِ زم می ل مثلث نشان دادهکه سه، نماد پدرِ آسمان است و به شکح است یالزم به توض

اره نشان از یاره است، و داین اعداد و نماد دایتر املکاز  یکیعدد  نیه اکد یآ یدست مه دو عدد، هفت ب نیب اکیه از ترکاست 

شود و رامین  می آشکار( آتشگاه)مانداال ( 9عدد )و رامین( 1عدد )گونه که پس از پیوستان ویسهمان. 3ت و وحدت استیتمااام

 . رسد می بعد از مرگ ویس با اعتکاف در آن به تمامیّت

گنبد اغلب بر . استیاز دنه یناکها سوار شده، آن ه گنبد برک ییه از آسمان است و بناهایناکگنبد . هایی داردآتشگاه گنبد و ستون 

ه برحسب کم یشو می یکنزد ینیچ ییجا به نمادگرانیا. ردیگ می مربع قرار یربنایبا ز یساختمان یا رویباشد  می چهارستون استوار

 رارمربع قای  هیپا یگنبد اغلب بر رو. ..ن مربعیره است و زمین آسمان دایننده؛ همچنک یبانین پشتیآن آسمان پوشاننده است و زم

و  1/639: 4963ه، یشوال. )ن استیزد و نماد وحدت آسمان و زمیآم می ه را به همیم پایو خطوط مستق یرد، خطوط منحنیگ می

634.) 

 جهینت

 یعنیروان  یها هین الیتر قیالگوها را در عم هنکگاه یاو جا. ات اوستینظر ین مبادیتر یاز اساس یکیونگ ی ییالگو هنکۀ ینظر

ات یزمان با توجه به تجرب یات آنها در طینها تنها قالبند و محتویه اکد یافزا می زیته را نکن نیه البته اک. داند یم یجمع  اریناهوش

را ای  هفرد نقش عمد یامل روانکه در تکبرد  می ه و نقاب و خود نامیما و سایآن یهاالگو به نام هنکاو از چهار . ردیگ می لکبشر ش

ه به کمادر است  ین آنها، صورت ازلیتراز مهم یکیه کوجود دارد  یشمار یب یور، صور مثالکمذ یالگوها نهکنار کدر . نندک می فایا

ند یو فرا یدن به خودشناسیرس یبرا. یمنف یگریمثبت و د یکیه دارد، یدو رو یمثال هر صورت. شود می انینما یمتعدّد یهالکش

او . ستندیند چون آنها قابل حذف شدن نکتواند آنها را حذف  نمی یبشناسد؛ ولن صور را یمختلف ا یها هد جنبیبا یت، هر فردیفرد

و  یآسمان یها هند و جنبکناخودآگاه روان رهسپار  یکند و به اعماق تارک ییروبه رو شود، آنها را شناسا یطانیش یها هد با جنبیبا

 . شود یت حاصل میه فردکابد و آن زمان است ی یروانش آگاه یها هیند؛ تا فرد از همه الکت یمثبت را به خودآگاه هدا
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ه، اسب، یمتنّوع از جمله شهرو، داهای  لکه در شکمادر   یمثال مختلف است؛ از جمله صورت  یهن الگوهاکن قصّه محل جوالن یا

ان یه پاکجاست نیو جالب ا. قرار گرفت یمورد بررس ین سنخ باستانیا یمثبت و منف یها هرد و جنبکن و آتشگاه، ظهور یمادر رام

 . دیان رسین به پایدن رامیت رسیمانداال و به فرد یعنیمادر؛  یهن الگوک یمجاز یداستان با معنا

 هانوشتیپ

بخش  یدهندگان و زندگ یدهندة تمام روز ی، روزها هرندة تمام حلقیاو دربرگ. د استیرة جاوکمادر، خالق جهان و با یهن الگوک. 4

و  یهن سالک، بلوغ، ی، از تولّد گرفته تا نوجوانیتمام چرخۀ زندگ. رندگان هم هستین حال او مرگ همه میدر ع. تمام زندگان است

شود  می یکیبلعد، پس خوب و بد در او  می ش راکودکه کاست  یمادر: او رحم است و گود. ردیگ می لکمرگ در تاب خوردن او ش

 (.422: 4955مپل، ک)گردد  می انینما یهانکیل که به شک، یورت فردم، نه فقط به صیه ما در خاطر دارکو دو حالت مادرانه 

 .تا یان، بیکبانزد  ییزناشو اندر ردّ تهمت . باستان  رانیدر ا زن مقام (. 4934. )ریآذر گشسب، موبد اردش: کن.2

( او با پدر یسازو همسان شش پسر نسبت به مادرک)ن دو رابطه یا یمدت. سازد می پسربچه خود را با پدر همسان: پیعقده اود.9

در سر راه آنان  یتر شده و پدر همچون مانع ینسبت به مادرش قو کپسر یجنس یه آرزوهاک یرود، تا هنگام می شیگام پ به گام

به  یالت جنسیه به خاطر تماکبود  یپ نام پسریاود(. 415: 4961ن، یگورد)رد یگ می شهیپ ریب عقدة اودین ترتیبد. ندک می بروز

 .ردکشت و با مادرش ازدواج کش، پدرش را مادر

 (.96: 4965ونگ، ی. )..ابوس، لولو وکجادوگر، اژدها، گور، تابوت، آب ژرف، مرگ، : عبارتند از یگر مظاهر شرّ مادرمثالید. 1

 .463و  466صص: 4961ن، یگورد: کن.3

 :منابع

   www.itsat.org[4934آذر 26دسترسی ]، وب سایت شخصی ناپذیری داستان عاشقانه ویس و رامینرابطه (.تابی)حسین آذرنوش،.4

 .دستان: ، تهرانیز اوحدیترجمۀ مهرانگ فرهنگ نمادها،(. 4953)ادواردو سرلو، خوان.2

 .دیمؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دورة جد: ، تهرانلغت نامۀ دهخدا (.4966)برکا یدهخدا، عل.9

 .حونیج: ، تهرانیلی، ترجمه سودابۀ فضا1ج فرهنگ نمادها،(. 4963-4953)بران گر و آلن ه، ژانیشوال.1

 .سمت: ، تهرانو نقد آن یشناختروانهای  تبکم(. 4962)گرانین و دین، حسکرکش.3

 .دوران: گران، تهرانیف و دیبر سکا یترجمۀ علن، ینو یشناسخ روانیتار(. 4965)شولتز الن یدنیوس  یپ .شولتز، دوان.6

 .زکمر: تهرانا، حماسه، اسطوره، یرو(. 4962)الدین  ر جاللی، میزّازک.6

 .گل آفتاب: خسروپناه، مشهد یترجمه شاد قهرمان هزار چهره،(. 4955)مپبل، جوزف ک.5

 .معاصر، چاپ دوم یصدا: ه محمّد روشن، تهرانیح و تحشیمقدّمه و تصحن، یس و رامیو(. 4956)ن اسعدی، فخرالدّیگرگان.3

 .اطالعات: خواه، تهرانهنیترجمۀ زهرا م، ینقد ادب یردهایکرو یراهنما(. 4961)گرانیال ود .فردین، ولیگورد.41

 .زکمر: ، تهرانییوش مهرجویترجمۀ داران و انسان مدرن، یونگ، خدای(. 4966)و یمورنو، آنتون.44

 .ین: ب، تهرانیرضا طیترجمۀ عل است،یونگ و سی(. 4963)ریمی، ولودیکنیوالتر اودا.42

 .ام نوریدانشگاه پ: ، تهرانیعموم یشناسنروا(. 4956)أت مؤلف یه.49

 .رانیخ ایتار: تهران ات، دو متن، دو انسان، دو جهان،یوادب یاوکروان(. 4961)، حورا یاوری.41

 .توس: ، تهرانی، ترجمۀ جالل ستارینگرجهان (.4962)گوستاو  ارلکونگ، ی.43

 .یآستان قدس رضو یمعاونت فرهنگ: ، مشهدین فرامرزی، ترجمۀ پرویچهار صورت مثال(. 4965....... )........................46

 مقاله
، دو «نیس و رامیو مجنون، و یلین، لیریخسرو و ش»سه منظومه  یشناختروان یبررس(. 4959) یویگ ین قمریحس -میابراه ،یاقبال.46

 .4-46، شماره دوم، بهار و تابستان، صص دی، دور جدیات فارسیفصلنامۀ پژوهش زبان و ادب
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  شناختی در مثنوی مولوی بررسی مباحث روان

 (سه دفتر آخر)

 یبرج بتول

 احمد خانلری

 چکیده

ه غم شناسی مشخص از جمل ها و حاالت روانخصوص سه دفتر آخر، استفاده وی از ویژگی های مثنوی موالنا بهترین شاخصه از مهم

های مطرح در اشعار وی سو و از سویی حاالت ترس، خشم و نگرانی و اضطراب در رابطه با شخصیتاز یک و اندوه و شادی و طرب

، ضمیر ناخودآگاه بشر، وی ۀاوانکدر باور رواناز منظر موالنا و . اند، استهای حقیقی و مجازی شکل گرفته که در قالب شخصیت

و  تابیبی. آیدپیر بر می ةتنها از عهد عاطفی هایخوردگی شناخت گره مولویبه باور  .از اعمال و رفتار اوست منشأ بروز بسیاری

در این پژوهش به بررسی ابعاد و سطوح به . برداو را از میان می کادراة بخشد و در نهایت، قورا شدت می آدمی اضطراب، پریشانی

یم که در پنج مضمون نگرانی، خشم، غم، ترس، شادی، شناسی در سه دفتر آخر موالنا پرداختیم و نشان داد کارگیری مضامین روان

در این بررسی نشان داده شده است که موالنا در دفتر ششم . های مهمی اشاره داشته استآمیزی موالنا به ارائه تماثیل و حس

مربوط به خشم و شناسی  نسبت به دفتر پنجم و ششم از این مضامین بیشتر استفاده کرده و بیشترین سطح کاربرد مضامین روان

 .سپس غم بوده است

 .آمیزی، غم شناسی، خشم، نگرانی، حس مثنوی، مضامین روان: هاکلیدواژه

 :مقدمه -4-4

 ّه توج مورد رانیا از خارج در و داخل در حاضر عصر در که است فارسی کیکالس آثار نیپرطرفدارتر و نیتر محبوب از مولوی مثنوی

 و مساائل . اسات  باوده  «انسان» به مولوی خاص توجه ل،یدال نیا از کیی که گفت بتوان دیشا. است گرفته قرار خاص و عام اقبال و

 شناسای  روان و فلسافه  ات،یا ادب جملاه  از ؛یانساان  علوم مختلف های شاخه و است بشر ّدی ج توجه مورد زین اکنون هم که مییمفاه

 اناداز  چشام  کناد،  مای  حرکات  قیحقا وادی در الیخ مرکب بر سوار که لحظاتی در نگر، معنوی گرای انسان مولوی. است آن از متأثّر

 کامال  انسان از جامعی الگوی او، وجود اریهوش بخش هنگام، نیا در و دیآ می در شینما به دگانشید برابر در زییانگ شگفت و عیوس

 (33، 4963:موحد).است داده ارائه اشعارش در را

بود البته  یا مبتن  شد یشعور به عشق محسوب م ۀنشان یکه نزد و« سماع»بر  است و یاز خود ییکه رها« عشق»موالنا بر  قتیطر

را  قات یکه آنها اصال طر  شد یتوافق داشته باشد موجب م عتیسماع با شر نکهیفقها در ا دیهم نبود اما ترد سابقه یب هیصوف نیدر ب

قابل قباول   ریغ کرد یوالزام م هیو ارشاد خلق توص تیداه یبرا قتیطر یاو را در آنچه بر وفق اقتضا دامدر نزد او بدعت بشمرند و اق

 .ندینما یتلق

که به قول   عتیتمام آداب  شر تیبر عشق به خدا بود با رعا یمبن یبیترت وةیش کیدرواقع صورت  قتیصورت موزون و متعادل طر

 تام خلوت و عزلت در حد متعادل، کثرت صوم، قلّا کالم، احتراز از اختالط با انام، التز ادتیدر طعام، اجتناب از ز لیتقل ییموالنا جا

 (4969، 53:زرین کوب). جمله آداب بوداز آن الدوام ینوم و ذکر عل

 بایش  چاه  آن. آدمی جان و دل بر ربانی منتهای بی جمال و حسن از جاودانی اکسیری و نهانی است سری عشق موالنا، طریقت در

 ییها هنال و نغمه و حال و شور دانست، موالنا اشعار در معانی محور را آن توان می و دارد برجستگی شورانگیز اشعار این در چیز هر از

 و سااز  عجب عشق مطرب: است ببرده هوشیاران همه از دین و دل و زده عالم همه به آتش و برآمده «عشق» پاک گوهر از که است

 .دارد جایی به راه زد که پرده هر دارد نقش نوایی
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ختی اشعار موالنا به خصوص در سه دفتر آخر که مد نظر این پژوهش است، نشان داده است کاه موالناا باه منظاور     شنابررسی روان

داشته در ... امیدی وسترس، اضطراب، افسردگی، یاس و ناتبیین شرایط روحی و ورانی حاکم بر شعر از عناصری که نشان از شرایط ا

 .فشار، یاس و سایر موارد استفاده کرده است یی نظیر غم، چاره، ترس، تنها،ها هچارچوب واژ

 در دفتر ششم داریم که 

 خداش اندیه تخم است و، بروکمباش             زآن منیبترس، ا یردکه بد کچون

 تو را یمانیآخر زآن پش دیتا               آ   هک  بپوشاند   او ی گاه  چند 

 را به جالد و عوان یاد دزدمومنان               د  ریچون عمر، آن شاه و م 

غام و   زیا ن یالبتاه گااه   .گاذارد  می یبرجا یاست که بر روح و جسم انسان آثار ناگوار یروح یعیطب یها هدیاز پد یکیغم و اندوه، 

عادل ت یبرا یتواند عامل شگرف می اشاره کرده است ا  شیخو یگونه که موالنا در مثنوا همان  انجامدیکه به افراط ن یاندوه در صورت

را که بر تناه درخات    دیفرسوده و زاهای  یشاد یها هغم همچون باغبان، شاخ یموالنا، گاه ریبه تعب. انسان باشد یتیو شخص یروح

 . کند می کند، هَرَس می ینیسنگ وحر

. بخشاد  مای  دوبااره را جان  دهیخشک اهانیباران، گ زشیبار است که با ر نیو سنگ اهیها، غم، همچون ابر سوقت یدر نگاه موالنا برخ

 (99، 4969، ییرستگار فسا)

 :و در دفتر پنجم داریم که

 ار رفت که مرا و اهلل، دست از ک    بجو اشتاب و تفت              گرید یسکرو   

 رود آن ترس و گرم ؟  یکز حَد رفت جرم                 از دل من ک: با دل خود گفت

 مرگ و عدم  یتلخ دمیمن چش                آمدم    باز  و  ره   کی بمُردم  من 

 نم، تا جان شود از تن جداکخدا                     نش  با  قتیحق ردم ک  ای  هتوب

 یانساان از هسات   یموضوع هام در درک مااد   نیو ناتوان، ا فیضع ستیموجود یهست یکل قتیدرک حق یانسان برااز نگاه موالنا 

 .انسان آشکار شده است یبرا قتیاز حق یکوچکای  ههرگاه گوش. یاو از عالم معن یکند و هم در درک معنو می صدق

 :توان به ابیات زیر اشاره داشتو نیز در دفتر ششم می

 ات، خُرد است و فرودکادرا گِیزود               د     خُرد  ی گهاید    نجوشد   تا 

 ندکمام ِ حرفشان پنهان ند              در غک   بستانیس ه ک ی  سبحان  کپا  

 بو   ریغ دینا  بیز سک ،یپرده ا              یغمام ِ صوت و حرف و گفت وگو نیز

دارناد و باه دالیلای بایاد از     ای  هشوند و نیازهای برآورده نشد می هایی روبه روها در زندگی خویش با ناکامیهمه انساناز نگاه موالنا 

ی بارآورده نشاده و تغییار مسایر آن باه      ها هر چنین شرایطی، بهترین راه چاره، واالیش خواستد. ی فراوانی چشم بپوشندها هخواست

تخلیاه نشاده خاویش را در مسایری     های  گونه انرژیپسندد تا بدین می پذیرد و می سوی کارهایی است که عقل، عرف و شرع آن را

 .ان بماندی روحی و افسردگی در امها هدرست تخلیه کند و در نتیجه، از خطر عقد

ات باه  یا ات و ابیا اکر حکا ذ یدر اثنا یوجود آدم ینهان یها هین الیشناخت ا یبراای  هحرف یاوکهمچون روان « یمثنو»در  یولوم

جاه  یو در نت. ..هاا و گاران و رفاع نقاص   یشتر خاود و د یرا در شناخت هرچه ب ین روش، آدمیبا ا .پردازد می ارآمدکنغز و  یاتکنر کذ

 .ندک می تیهدا یروحان یندن به آرامش روایرس

شناخت گره  یبه باور مولو .از اعمال و رفتار اوست یاریر ناخودآگاه بشر، منشأ بروز بسی، ضمویۀ اوانکدر باور رواناز منظر موالنا و 

او را  کادراة ت، قاو یا بخشد و در نها می را شدت یآدم یشانیو اضطراب، پر یتابیب. دیآ می ر بریپة تنها از عهد یعاطفهای  یخوردگ

ات روان یا مطاابق نظر . گردند می روح بشر یاز گناهان مقدمه تعال ی، گاه برخیز در نظرگاه مولوین و نید یاوکروان . برد می انیاز م
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از  ینا کفراف. ..یرچنگیپ ت ازیاکاس به نفس و عوارض آن با طرح چند حیق مسئلهبه  یمولوۀ اوانکن باب نگرش روانیدر ا یمثنو -

 .کند می تیاکو ح یمولوۀ شناسانروان یپندارپرور -عوارض آن  یشناسان و بررسو روان یولوگاه منظر

 :مرور ادبیات و سوابق مربوطه  -4-1

ردن مقامات سیر کی ط، عرفان نشان داده است که و شناسیروان دیدگاه از مولوی ، در مقاله مثنوی4933رمضانی،علی، 

هرگااه ذهان و اندیشاه    . شاود برای اصول و حاصل آن نیاز به مجاهده احساس می ، محبت و معرفت، طلبی است حقیقی وکو سلو

و  کاریست بسا دشوار، برای این امر در راه سیر و سالو کاسیر و گرفتار عالم حیرانی و اوهام باشد، قدمی در جهت مجاهده گذاشتن 

راه طریقات   کمولوی برای راهارو و ساال   .ایی بخشیدثرت و اوهام رهکمقامات بعدی آن، الزم است ذهن و اندیشه را از اسارت عالم 

ه دو گاز عارض داشاته باشاد     کا ، در غیر آن با راهیکه، دل را عاری از اضطراب بسازد و اندیشه را از عالم اوهام پاکند ک می گوشزد

 .گذشتن آن با رفیق ِ مثل وهم محال است

به بیاان نکااتی دربااره بالنادگی انساان از      « د پنهان هوا آورده بودخو ةحکایت آن غالم هندو که به خداوند زاد»موالنا در بخشی از 

 .پردازد می طریق عزت و شرف

 فکر شیرین مرد را فربه کند/ تاخیال و فکر خوش بر وی زند

 آدمی فربه ز عزّست و شرف/جانور فربه شود، لیک از علف

 جانور فربه شود از حلق و نوش/آدمی فربه شود، از راه گوش

ترین وجوه ادبـی  در پژوهش نقش مسائل روانی در ادبیان کالسیک نشان داده که یکی از مهم: 4930عید،احمد پور،س

انسان از راه گوش، چااق و چلاه شاود، و حیاوان از طریاق خاوردن و       . شناختی استشعر موالنا، رویکرد به درک صفات روان

وجاه  . ح مصراع اول بر دو وجه ظاهر و باطن قابل بیاان اسات  توضی. در اینجا کنایه از مسائل روحی و روانی است« گوش». نوشیدن

این مطلب از مسلمات است که وقتی آدمی سخنانی مثبت و خوشایند بشنود و بر اثر آن سخنان، فکر و خیال آسوده و نشاط : ظاهر

خیااالت اضاطراب آور و   ار و و برعکس اگار شخصای باه چنبار افکا     . گردد می گیزی پیدا کند با کمترین طعام نیز سرحال و بانشاط

عرفاای عظاام غالباا باه     . ترین غذاها را بخورد باز تنی رنجور و روحی کسل خواهد داشتگرفتار آید چنانچه مقویای  هکنندپریشان

 کردند، چرا که نیروی نشاط و سالمتی جسمانی خود را از طریق عاروج روحاانی و آراماش درونای باه دسات       می طعام ساده بسنده

 .وت جبریل از مطبخ نبودق». آورند می

آن صایادی کاه   » موالناا در پایاان حکایات   تبیین کارده اسات کاه     شناسی در مثنوی معنویرواندر پژوهش  ،4933موذن زاده،

پردازد که انسان به این دلیل که مشمول اطعام و رحمت الهی قرار گرفته، بااز هام    می مسئلهبه این « خویشتن در گیاه پیچیده بود

گویاد کاه گرباه     می و بعد با ذکر مثالی در مورد دلیل نشستن گربه در کنار سوراخ انتظار آن جهان و لطف خداستچشم  مشتاق و

را شکار کرده، باز باا  ای  هیا گربه دیگری که بر پشت بام پرند. ماند می نشیند و منتظر غذا می جاچون از آن سو تغذیه شده، باز همان

درواقع گربه چون در مکانی معین تقویات شاده،   . شناسی به شرطی شدن معروف استدر روان این پدیده. رود می همین خیال آنجا

 .شود می رفتارش تکرار

 چشم جانت چون بمانده ست آن طرف؟/گر ز بی سویت نداده ست او علف

 که از آن سوراخ او شد معتلف/گربه بر سوراخ ز آن شد معتکف

من در گوش تشنگان همچون صدای آب هستم و همچون بااران  : گوید می ت حقگردد و از جانب حضر می سپس به اصل مطلب باز

مگر معقول اسات کاه صادای آب بلناد شاود و شخصای هام در آن        . ای عاشق از خواب برخیز و تالشی کن. ریزم می از آسمان فرو

در . دهد می ندای حقیقت جواب نزدیکی سخت تشنه باشد ولی به آب بی اعتنایی کند و بخوابد؟ یعنی طالب اگر حقا طالب باشد به

 .رود می صورت به خواب غفلت فروغیر این
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 چناین  اماروز،  شناساان روان و موالناا  اعتقاد بهمطرح ساخته که،  شناسی انتقاد و عیب جوییرواندر پژوهش :4936، پیری

 باه  دیگاران  در را آنچاه  درحقیقت،. کشد می نقد به و بیند می دیگران در را خویش نهفتههای  عیب بازتاب کار، این با بسا چه کسی،

 خاود  را آنچه تالفی کسی، چنین. کند می وجوجست دیگرهای  انسان در که اوست خود درون تیرگی از بخشی بیند، می عیب عنوان

 از و ناصواب یها هانگیز با که افرادی شناسیروان بیان در موالنا. آورددرمی دیگران سر بر نقد، قالب در است، عاجز آن دادن انجام از

 :است سروده زیبا چنین نشینند، می دیگران نقد به ورزیغرض روی

  فالن ای ایشان در باشد تو خوی  کسان از بینی  که ظلمی  بسا ای

  تو مستیّ بد و ظلم و نفاق از  تو    هستیّ  تافته   ایشان   اندر

  سیناکَ آن بود تو کز بدانی پس  رسی اندر خود خوی قعر به چون

 ماا  اگار . ماسات  روان در امنیات  و ایمنی فقدان انعکاس ،[حسد و ورزیغرض سر از] دیگران از انتقاد»: نویسندگان از یکی تعبیر به

 پای  در بیشاتر  باشایم،  تار نامطمئن خود از چه هر. است محال امری آنها ضعف نقاط و دیگران پذیرش بپذیریم، را خویشتن نتوانیم

 بادین  تاا  اسات  دیگاران  از انتقااد  خویشتن، نقایص گرفتن نادیده یهاهرا از یکی. هستیم دیگران از ضعف نقاط یافتن و جوییعیب

 .«گردد پوشیده و شود توجیه ما نقص گونه

 : اهداف مشخص پژوهش  -4-9

 :هدف اصلی پژوهش عبارت است از -4-9-4

 سه دفتر آخری در مولو یدر مثنو یشناختمباحث روانبررسی و تبیین 

 اف پژوهشبررسی سایر اهد -4-9-2

 یمولو یسه دفتر آخر مثنوشناسی در ی روانها هبررسی سطح آماری به کارگیری واژ -4

 یمولو یسه دفتر آخر مثنوشناسی در از شرایط روانای  هبررسی استفاده موالنا از کلمه غم به عنوان جلو -2

 یمولو یسه دفتر آخر مثنوشناسی در از شرایط روانای  هبه عنوان جلو و اضطراب یتابیببررسی استفاده موالنا از کلمه  -9

 یمولو یسه دفتر آخر مثنوشناسی در از شرایط روانای  هبه عنوان جلو یشانیپربررسی استفاده موالنا از کلمه  -1

 شناسی در سه دفتر آخر مثنویمضامین روان از موالنا استفاده بررسی سطح -4-1

 خاود  در عمیاق  باس  پیامی مثنوی آنکه حال ادبیات، و الفاظ سطح در ای هرابط محتوا،  بی و خشک است ای رابطه مثنوی با ارتباط

 کاه  انساانی  باه  اسات  هشداری مثنوی پیام. است خویش اصلی موطن از او غربت و آدمی اسارت و رنج شرح که پیامی دارد، نهفته

 .گذراندمی تضاد و رنج و ترس در را خود عمر و پیچانده هاصورت و الفاظ از مجازی هستی یکی تار در را خود

 باه  پنادارها،  و مجازها فراسوی هستی به "جان بحر" به برگشت و ها، نقش حصار از خروج و بیداری برای است فریادی مثنوی پیام 

 و جاان  بحار  این کجاست. نیست مجازی هستی این هایدلهره و ترس از نشانی و است سرور و وجد همه که آنجا ،"عشق سبز باغ"

 دریای بطن در هستی گوهری تو. افتی می دورتر آن از بروی جستجویش به بیشتر هرچه اما خودت، در گوید می شق؟ع سبز باغ این

 (21، 4953شعاعی، ).است ساخته جدا دریا این از را تو که است پندار صدف و وحدت،

 مساائل  از کنایاه  اینجاا  در «گاوش ». دننوشای  و خوردن طریق از حیوان و شود، چله و چاق گوش، راه از انسانبنا بر عقیده موالنا 

 وقتای  کاه  است مسلمات از مطلب این: ظاهر وجه. است بیان قابل باطن و ظاهر وجه دو بر اول مصراع توضیح. است روانی و روحی

 نیاز  طعاام  کمتارین  باا  کناد  پیادا  گیازی اننشااط  و آسوده خیال و فکر سخنان، آن اثر بر و بشنود خوشایند و مثبت سخنانی آدمی

 چنانچاه  آیاد  گرفتاار ای  هکنناد  پریشاان  و آور اضاطراب  خیاالت و افکار چنبر به شخصی اگر برعکس و. گردد می بانشاط و سرحال

 کاه  چارا  کردناد،  مای  بسنده ساده طعام به غالبا عظام عرفای. داشت خواهد کسل روحی و رنجور تنی باز بخورد را غذاها ترینمقوی

 .«نبود مطبخ از جبریل قوت». آورند می دست به درونی آرامش و روحانی عروج طریق از را دخو جسمانی سالمتی و نشاط نیروی
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 اساتفاده  تصوف تعلیمات بیان برای ابزاری عنوانبه «داستان» از  عمده صورت به صوفیانه، های مثنوی بیشتر همانند مولوی، مثنوی

 از تواناد  می ها داستان اصلی های شخصیت. ندارد مشخصی نظم ظاهراً کتاب این در گوناگون های داستان گرفتن قرار ترتیب. کند می

 .کنند می بازی ها داستان این در پررنگی نقش نیز حیوانات. باشد بردگان و چوپانان تا پادشاهان و پیامبران

 الطیار منطاق  مچاون ه نیشاابوری  عطاار  هاای  مثناوی  در عینااً  برخی. اند آمده تر قدیمی مختلف منابع از مثنوی در موجود حکایات

 و جهاود  سااختن  حلاوا  نامه، گنج ایاز، و محمود استر، و استر کمپیر، خانه و پادشاه لیلی، و خلیفه داستان همچون برخی. موجودند

 .اند شده استخراج شمس مقاالت از مسلمان و عیسوی

 شناخت هدف اگر ولی. باشد شمس کلیات تحلیل راه بهترین شاید شود، تحقیق مولوی عرفانی تفکرات باب در که شود خواسته اگر

 بهتاری  انتخاب مثنوی منظور این به. داشت نخواهد بر در اینتیجه هایششعر صفحه بررسی باشد، دین و زندگی از او هایبرداشت

، 4954وزانفار؛ فر. )آموزد می را نفس معرفت و خدا به وصول های راه و داشته اندرزگویی و تعلیم قصد اثر این تدوین در مولوی. است

262) 

 :شناسی در اشعار موالنای روانها هبررسی مولف -4-1-4

شناسی در اشعار موالنه در سه دفتر آخر، به بررسی هریک از این مضامین دراین بخش با توجه به سطوح به کارگیری مضامین روان

 .پرداخته شده است

 :بررسی به کارگیری کلمه اضطراب در سه دفتر آخر مثنوی -9-1-4

 باه  دسات  دیا با مضاطرب  شاخص ، احساس نیا براثر. لیدل یب شیب و مک و موهوم شیتشو و ینگران و ترس احساس یعنی اباضطر

. بماناد  فعاال  و ثابات  و یدائما  تواند یم و باشد گذرا و یموقت تواند یم اضطراب. بجنگد آن با ای و زدیبگر آن از ای یعنی بزند، نشکوا

 عبارتناد  یاضطراب یها اختالل. باشد تواند یم ردنک عرق ای ز،یآم یکتحر و شده یکتحر اتکحر زدن، حرف تند اضطراب یها نشانه

 .ناگوار عیوقا یبرخ از پس یها اختالل و( مارگونهیب) یکفوب یها ترس ،یعمل و یرکف وسواس: از

 را ماا  ایا  و ندکشا  یم را ها چوبچار نیا یمولو. دارد یم باز تیفعال از را خطر احساس نیا بشود، جذب هک یصورت در یمولو میتعال

 انساان  هکا  میباشا  داشاته  توجاه . دهاد  یما  وسعت را ما دید افق واقع در. اندازد یم دیترد و کش به آنها یدرست و اصالت به نسبت

 شادت  هکا  ناد ک یما  یساع . شاود  یما  متوسل یسازگار ای یدفاع یساختارها به بشود خالص اضطراب فشار از هکنیا یبرا مضطرب

 یتراشا  عذر ،یهمانندساز جبران،: یدفاع یها سمیانکم جمله از. برساند انجام به را خود روزانه یارهاک بتواند تا ندک مک را اضطراب

 یدفااع  و یسازگار یها سمیانکم نیا خالصه طور به. است وبکسر و انیهذ ،ینکفبرون د،یتصع ض،یتعو ،یبافیمنف، (یتراش منطق)

 رو روباه  یمثناو  باا  هک است یحالت نیچن در. شوند یم یزندگ در شرفتیپ توقف باعث و مضر هاآن در افراط، است دیمف یحد در هک

 م،یا ا دهیرسا  یزنادگ  یهاا  بسات  بان  باه  هک گاه آن. مینک یم یمثنو به رو میا دهیرس یالفگک و جنون سرحد به گرید یوقت. میشو یم

 :دهد یم انسان به را احساس دو نیا یمولو نشیب ای یمولو یمثنو. میخوان یم را یمثنو و یمولو

 رو آر رحمت آثار نیا سوى             انظروا ست گفته هک بشنو حق امر

  بس و است آثار آثار برون آن            الهوس بو اى است دل آثارش گفت

  روان آب در چو سشکع برون بر              جان نیع در   ها  سبزه  و    باغها

 (326دفتر چهارم، ص )  اضطراب آن آب لطف از ندک هک                آب اندر    باشد   باغ  الیخ  آن

 :و یا در شعر صفحه ذیل

   یت ز رستم ام بازى نیا رفت شیپ                  یدر   گفت  آن  از  او  شد مى  شاد

 ندفگ شکخا بر و ردک تف او بر پس                   ارجمند   اد یص  یک گرفتش   پس 

  اضطراب ردک همى احمق آن ماند                 آب اندر    پنهان  رفت  غلطان   غلط
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 (4129ص ، دفتر چهارم)  میگل برهاند شیخو جهد به تا                  میسل آن جست مى راست از و چپ از

 :همچنین

 گرد شیخو ماندود از آر بر هک                   ردک اندرز   بس    نامه   الهى در  

  گم گشت اضطرابش ز من دل هک                  سوم ى وعده بگو موسى اى نک بس

 عدو و خصم از خالص جهانى دو                 تو دو کمل سوم   آن   موسى  گفت

 (4429دفتر ششم، ص ) آشتى در نیا و جنگ اندر بد انک                  داشتى نون  کاک  کمل آن  ز شتریب

ند ترس و آشافتگی درونای   توا می شرایط روحی از افراد است که گاهی در این اشعار کاربرد مضمون اضطراب از منظر موالنا حالت و

اضطراب در یک مفهوم دیگر نشان دهنده تشویش ذهنی و شرایطی از سردرگمی است که تصویر گر فرد و یا افارادی  . را نشان دهد

 .تشاره قرار داده اساست که موالنا آنها را مورد ا

تواناد ریشاه دلهاره و نگرانای ظاواهر دنیاوی،        مای  از نظار موالناا اضاطراب   . شاود  می متذکر را معنا این مختلف های شکل به موالنا

تواند عمیق و در کال زنادگی هیمناه     می سرگشتگی در راه عشق و یا سیر و سلوک و عرفان باشد که در دو مورد آخر این اضطراب

 .دهدخود را نشان 

 :بررسی آماری سطح به کارگیری اشعار مرتبط با اضطراب در سه دفتر آخر مثنوی:جدول

 تعداد به کارگیری اشعار مرتبط با  اضطراب دفتر ردیف

 46 دفتر چهارم 4

 22 دفتر پنجم 2

 3 دفتر ششم 9
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 :ترس -9-1-1

 .خر به آن اشاره شده است استیکی از مهمترین ابعادی از شرایط روانشناختی که در مثنوی در سه دفتر آ

 .گیرد می خود در را نصوح عمیقی به زعم موالنا، ترس

  مصطفى هش بى گشت مهابت از              را غرب و  شرق  بگرفته  شهپرى  

 دیشک آغوشش در آمد لیجبرئ             دیبد هوشش بى ترس و میب ز چون

  گانیرا را دوستان تجمش نیو              گانگانیب   قسمت     مهابت     آن
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 (566دفتر چهارم، ص  )  دست به ها صارم و سرهنگان هول           نشست بر   زمان  را   شاهان هست 

  خداش اندیبرو و است تخم هکان ز           مباش منیا بترس ردىک بد هک چون

 ایح و مانیشپ بد آن ز دتیآ             تا   هک  بپوشاند   او   گاهى    چند

 (4165ص ، دفتر چهارم ) عوان و جالد به را دزدى داد              مومنان   ریام     آن    عمر    عهد

پندارد که در آن فرد راه گریزی نادارد و هماواره خاود را در     می هایییدن و بیمناک شدن را یکی از حالتدر این اشعار، موالنا، ترس

 .تواند مامن امنی را برای خود بیابد نمی آرامش را از دست داده و پندارد که آسایش و می شرایطی

 ندکبش را سبو ما سبوى بر              زند سنگى وک ستکی او گفت ریم

 حذر صد با بگذرد ترسان ترس               نر ریش میوک ز سازد  گذر   چون

 (4211دفتر پنجم، ص  ) خجل مهمانان شیپ را ما ردک                 دل آزرد     چرا  را  ما   ى بنده

 در هکا  ییهاا  یبااز  باه  نسابت  را انساان  ماچ  واقع در. ندک یم یریگ مچ انسان از ابتدا ند،ک ارکآش را انسان ارزش هکنیا یبرا یمولو

 بسااط ان و یگشاادگ  احسااس  مقابال،  در هکا  چارا  شاود،  یما  خرساند  یریا گ مچ نیا از انسان و ندک یم باز گرفته، شیدرپ یزندگ

 (31، 4965کشاورز، ).ندک یم

  چفساندش بر شب ظلمات مىترساندش مى  نور   ال یخ  آن 

  ار و دوستیاى بر  دهیه تو بر چفسک ر اوستیال دشمن و تصویاز خ

 (4143ص ، دفتر پنجم )   قت نداشتیل تاب تحقیآن مخ      ه فراشتکشفت لمع بر کا یموس

موالنا در تبیین اشعار خود از گاهآ و در برخی موارد از واژه آشفته و آشفته حال استفاده کرده که به صورت کیل اگر بخواهیم آن را 

 .توان آن را به نوعی یک حالت از اضطراب و ترس در نظر گرفت می مد نظر قرار دهیم

 ت و در آمد در نمازمرد بر جس جست آشفته ز ساز کزینکآن 

 دیدر هم و آشفته و دنگ و مردیبد  دهیپژول  را   کزینک  زن

 (4436ص ، دفتر پنجم ) زدر گمان افتاد زن ز آن اهتزا نماز   در  میقا  دید را   خود  شوى 

 :هراس -9-1-9

  ن دان و بسیحرب ا ال شجاعه قبل سک   دینهراس   حرب ال یخ از 

 ر و فرکند چون رستمان صد ک مىرکف   اندر  ز یحرب ه  الیخ بر 

 (4413ص ، دفتر چهارمدر هر خامى بوکف  قرن حملهحمامى بود به  ان کنقش رستم 

 :و یا

 تو فاش نه نک هیخف گنجش همچو               تو باش  هراسان    خوش زمان بر

 هال منکم آن در رو ترسان ترس                بال ناگه   وال    بر    د  یاین   تا 

 (4199ص ، ارتحالدفتر چهارم ششم است بیغ بام نارک آن ز                زوال از شادى وقت در جان ترس

 بدون. است یدرمان شناخت به معتقد یمولو. دارد یدرمان دارو به ازین شرفتهیهراس پ درمان یگاه. ندک ینم درمان هراس را یمولو

 و بدهاد  قرار ریثتأ تحت را مغز یسلول ساختار تواند یم یمعنو نشیب هک ندیگو یم هرچند. ستین درمان همه ،یدرمان شناخت کش

 .میافتا  یهاراس ما   ندرماا  صارافت  باه  ماا  هک دهد یم ما به ینشیب یمولو. ندک ازین یب یدارودرمان یکولوژیکپس یها درمان از را ما

 (91، 4936دشتی، )

  نىک مى خالى و خو بد را شیخو                 سنى  و حبر  را  ر یغ مر نىک تا

  شدن خالى از مهراس بگو نیه                 عدن آن با دلت شد چون متصل
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 (4945ص ، دفتر پنحم )    نیا استیدر بگو شد نخواهد مک                  نیراست اىک آمدش نیز قُلْ امر

 آن ریا غ در ،کپاا  اوهام عالم از را شهیاند و بسازد اضطراب از یعار را دل، هک ندکیم گوشزد  قتیطر راه کسال و راهرو یبرا موالنا

 .است محال وهم  مثلِ  قیرف با آن گذشتن باشد داشته عرض گز دو هک یراه با

 تفت ختیوش بگر وید الین خآ           هر که رفت  شیبه سو یترس یزآنکه ب

 گر گفته باشد مادرش نیچننیا            ووشید    الیخ   آن   :کودک   گفت

 (4369ص، دفتر ششم )    نم؟کز امر مادر، پس من آنگه چون           گردنم      اندر      افتد   ، آرم    حمله

 خو سیآن خائن ابل ریگو بم او؟               بهر  میخا  چه ی ژاژ   نیچننیا

 لطف خوش نیتا رود علت از او ز   دم دَهَش            مترس و، ین: گفت خواجه 

 (4611ص ، دفتر ششم ) سیر کیآن بار ابدیه صحت کهل              سینو  من    بر  ،دلبرا   ،را   او   دفع

. شاود مای  احساس مجاهده به نیاز آن حاصل و اصول برای و حقیقی است طلبی معرفت، و محبت ،کسلو و سیر مقامات ردنک طی

 امار  ایان  برای دشوار، بسا اریستک گذاشتن مجاهده جهت در قدمی باشد، اوهام و حیرانی عالم گرفتار و اسیر اندیشه و ذهن هرگاه

 .خشیدب رهایی اوهام و ثرتک عالم اسارت از را اندیشه و ذهن است الزم آن، بعدی مقامات و کسلو و سیر راه در

 :بررسی آماری سطح به کارگیری اشعار مرتبط با ترس در سه دفتر آخر مثنوی :جدول

 تعداد به کارگیری اشعار مرتبط با  ترس دفتر ردیف
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 موالنا در سه دفتر آخر شادمانگیبررسی سطح به کارگیری مضمون شادی و  -9-1-9

 به یشتریب سرعت با. ..و تجسّمات و االتیخ و تصوّرات یها نقطه باشد، تر عیسر آن انیجر و بزرگتر روح که چه والنا، هراز دیدگاه م

 و «گاذرد  یما  سرعت با بدهد، راه بخود یتوقّف نکهیا بدون اندوه و غم ،یاله مردان درون در جهینت در کنند، یم عبور و افتاده انیجر

 آورد  ینم دوام است، انیجر در یاله مردان روح سطح در که هم یعیبط یها یشاد» قیطر نیهم به

از ساعت و تلوین رسته است و ابن الوقت و بل میر اوقاات و   استه ماضی و مستقبل را سوخته و فردای نسیه را گردن زده کمولوی 

الل در ما  که خاشاا کدهد  می اجازتجا کردن و نو شوندگی و گذار مستمر است که جانش در عروسی و عید کاو . احوال شده است

 (239ص. قصه ارباب معرفت. سروش، عبدالکریم)". دلش بپاید
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 جنگ او بهر خداست نیکه اصل صلح هاست           شاد آن، کا یطرفه آن جنگ

 (4922دفتر ششم، )ب نگنجد در دهانغال نیشرح ا   جهان           در هر دو ریچ  است و غالب 

 :و یا

 ندکدر زمان از صد عجوزت بر ند            ک   جنبش   گر   هگرماب  صورت 

 از ضرر انیشاد از احسان و، گرشر              و  ریجان چه باشد؟ با خبر از خ

 (4963دفتر ششم، ) ا جان تر استه او آگاه تر  بکهر  جان  ُمخبر است            تیّچون سر و ماه 

 و دقیاق  نگااه  گوناه ایان  انجاماد  مای  وریساتی کاپیهاای   جوییلذت وها  یگذران خوش و مبتذل های شادی به اگر مولوی یها هاندیش

 :شود می منتهی خردمندانه و منطقی شادمانی نوعی به عارفانه افانهکموش

 را دهیهر بشن نیع ندیرا                   تا بب دهید دیگشا یگرم نیا کیل

 یفسحت یز آن تبش دل را گشادا                   یو حالت یاش را ضجرت یگرم

 (4263دفتر چهارم، ) شدم نایمن ب: هک دیور چون شد گرم از نور قدَم                   از فرح گوک

 :و یا

 و شاور  ایان . دارد می وا هلهله و رقص به و آورد می وجد را انسان، خود موسیقیایی ترنم در هنوز، متمادی قرون گذر از بعد او اشعار

ز رسانده و ان خود را به امروکزمان و م کتاریهای  از منازلگذار با، هاسال پس از هک چیست روحانی حال و وجد این و ارفانهع شوق

 :دهد می سر هلهله معشوق اشتیاق، در هنوز آن واژگان مترنم

 برداشتند یِ احمد نیآن به دبگذاشتند                       ایانبک   ی   هائختم

 بر گشود  "إِنا فَتَحْنا "از دَم ِ  بود                    مانده     ناگشاده     یهاقفل

 (4965دفتر ششم، ) و، آنجا در جنان نیجهان در د نیجهان و آن جهان               ا نیاست، ا عیاو شف

 سارور  و نشااط  باه  را خلاق  که ستا کرده سعی خویش آثار در موالنا .است قبض نتیجۀ اندوه و غم و بسط محصول نشاط و شادی

 و سارور  و ساکر  عرفان موالنا، عرفان» چافی پورحسین علی دکتر یاد زنده تعبیر به. دارد برحذر حاصلبی اندوه و غم از و فراخوانده

 ( 43 ص ،4956 چافی، پور حسین) «.شمرد بسط مکتب نمایندة ترین بزرگ باید را موالنا رو این از. است بسط

در ایان اشاعار،   . کناد  می اشعار مطرح شده در بخش باال، شادی و شادمانی را در دو بعد وصال یار مادی و معنوی جستجوموالنا در 

 ترین لحظاات شاادی و شاادمانی در خاود جساتجو     موالنا زمزو راز با حضرت دوست و ستایش پروردگار و نزدیکی به رب را از مهم

 .کند می

 :اشعار مرتبط با حاالت خوشی و شادی در سه دفتر آخر مثنوی بررسی آماری سطح به کارگیری: جدول

 تعداد به کارگیری اشعار مرتبط با  حاالت خوشی و شادی دفتر ردیف

 93 دفتر ششم 4

 14 دفتر پنجم 1

 10 دفتر ششم 9
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 :و غم از دیدگاه مولویها  یبه کارگیری مضمون نا خویشاوند -9-1-0

تاوان انادوه را باه دو ناوع محماود و       یدر مجموع متوان برداشت کرد که،  می در سه دفتر آخردر بررسی دیدگاه و نقطه نظر موالنا 

آن اسات کاه    یو غام صاورت، بارا    یشاد .دانند یا را ناستوده میشتر عرفا اندوه آخرت را محمود، و اندوه دنیب. م کردینامحمود تقس

نیمی از وجود خواجه اهل راز موالنا، موالنایی است و ، ه است کهموالنا مطرح ساخت. راهبر شود یو غم معنو یشاد یرا به سو یآدم

 .ی فلسافی خیاامی اسات   ها هاندیشموالنایی و ی عرفانی ها هی موالنا تلفیقی از اندیشها هیا به تعبیر بهتر اندیش ....نیمی دیگر خیامی

 (63، 4951، یقاسم)

مختلاف   حاوزه  دردو حداقل  غم در شعر موالنا .شعر موالنا افزودهای  نگیگاو دوها  یتوان بر دیگر تضادها یا دوگونگ می این تضاد را 

 .ار رفته استکهب

در این  ویرات عرفانی کتفگمان ه بیکشود  نمی الم خیام در شعر موالنا دیدهکحدت و شدت ، اندهای فلسفی موالنا، خیام گونهغم

 .است نبوده تأثیربیتوازن و تعدیل اندیشه 

 او غمگین است چون اساس و بنیاد هستی و شالوده آرزوها را ساخت سسات  . غم نیستی و فنای آدمی است، موالنا فیفلس هایغم 

شاراب   جاز چیازی  ، دوای این غام سایاه و یاأس آلاوده    . یابد می اسرار هستی عاجز کدر ازاو غمگین است چون انسان را . بیند می

 :ارغوانی نتواند بود

 شدک می را ید             بول زآنرو آتشجس  در هستش  آب   از ی کزیچ

 اتش غم را به طبع خود نشاندکطبعش بماند              نیگر نجس شد آب، ا

 (4264دفتر چهارم، ) اجتماع الیه در او باشد خکسماع                آمد   عاشقان   یپس غذا  

 :و یا

 یستیهلل آن تو نوا ن،یه منم اک        یستیب ی آئ  هک  صورت  هر  و به 

 تا به حلق یمان شهیدر غم و اند تو ز خلق        ی بمان  تنها   زمان  کی 

 (4435دفتر چهارم، )ی و سر مست خود بایه خوش و زک       یه تو آن اوحدک ؟یباش یکتو  نیا 

 :رفع و زدودن غم از دیدگاه موالنا -9-1-6

 نشااط  خون دمیدن پی در موالنا .امید به استعانت پروردگار تخفیف و تنزل یابد هابر غمتواند با صبر  می از دیدگاه موالنا غم و اندوه

 هاا آن بسااط  در انادوه  و غام  که ندهند اجازه هرگز که است آن خلق بر وی توصیۀ رواین از. هاستانسان حیات رگ در امیدواری و

 دالیال  از یکای  شااید . راناد  زباان  بار  را ماا  ناام  حتّی که نیست آن یارای را غم که آورد میبر بانگ جرئت تمام با موالنا. یابد حضور

 غام  لشاکر  یغماگر هجوم و دل قبض از گریز و  خاطر انبساط و رهایی و گشایش خاطر به، صوفیانه سماع و رقص به موالنا پرداختن

 کاه  اسات  آن تار  دردنااک . روبیاد  دل خاناۀ  از را غم غبار و کوبید را اندوه و غصّه سر باید که دارد اعتقاد موالنا. است بوده  اندوه و
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 و اسارار  درک از ارادهبی و همّت دون افراد موالنا نگاه در و دارد افراد دون و پست همّت از حکایت، انسان وجود در هاغم از بسیاری

 و گارد  مباادا  کاه  گویاد  می قخل بر ابرام و تأکید تمام با موالنا که است رهگذر همین از و گردند می محروم و نصیببی الهی معرفت

 غام بای  دل و اسات  غمیبی در دل فراغ و نشده کاسته خوردن با اندوه و غم که زیرا که زیرا ؛نشیند شماهای  دل بر غم و اندوه غبار

 .شود الهی اسرار محرم تواند می

 بو  ریغ دینا  بیز سک ،یپرده ا             یغمام ِ صوت و حرف و گفت وگو نیز

 (4369دفتر ششم، ) اصلت برد بگرفته گوش یبو را به هوش             تا سو نیش تو اکفزون ا ،یبار 

 :و یا

 م شناختک یبیعلتِ او را طب           گداختیم  او ی دق   ماریب  همچو

 (4143دفتر ششم، )تن در غم ِ دل باطل است یه رنجش از دل است        داروک یگفتیعقل م

 :و یا

 شیر نهیآمد از او در س می گر چه           شیدم نزد از حال ِ خو کآن غالم  

 (4365، دفتر ششم)اسمنیسرو و  کرش یمن          در غمت، ا چشم  از  شد   زاریب خوابها   

 :و یا

 ؟ یدر غم یرا بپُرس یناسزائ           یدم  گر  باشد  چه، قیال  میگر ن

 (4116دفتر ششم، ) درها گشود نیه بر او لطفت چنک       مر عدم را خود چه استحقاق بود؟     

 :و یا

 هنکان هست چون سم کم شنو کسخن                 نیریجاهل ِ ش یدوست 

 دتیجز غم و حسرت از او نفزو              دتیجان مادر، چشم ِ روشن گو

 (4966دفتر چهارم، ) د نزارتب بچه ام بس شکه ز مکآن مادر چهار                  دیمر پدر را گو

 :بررسی سطح به کارگیری مضمون خشم در سه دفتر آخر مثنوی موالنا -1-9-1

-ی روانهاا  هآمیزی و آوردن صور خیال در کنار اساتفاده از واژ گوی است که توانسته با حسفارسی موالنا از جمله شعرای کالسیک

 قارن،  چناد  ایان  نامی شاعران همه میان از .گر نموده استنها را زیباتر جلوهار خود نوعی عینیت بخشیده و آشناسی به اشعار و اشع

 است داشته دور به جبرگرایانه تفکرات تنگ دایره این از همواره را خود که برد نام موالنا از بتوان صراحتبه تنها شاید

  نوازش کرد همچون مادرش میف همی مالید بر پُشت و سَرشک 

  نی چشم غیر مِهر و رحم و آبِنی    خشم و   تیرگی  ذره   نیم 

 (4163دفتر ششم، ص ) ؟ بر خود چرا اِستم نمود طبع ِ تونبود  گیرم بر منت رحمی: گفت 

 :و یا

 دبر می آرد، سخا را می بخل            برد            می   را  رضا  آرد، می   خشم

 (4923دفتر ششم، ص ) یِبدرود عجز و عطا کارد هم                          یو صفا آرد هم  حقد  برد  که 

 :و یا

 گشته همچون جام ِ زهر یپُر از خشم و قهر                 تلخ و خون دید هشیچون فق

 (4163دفتر ششم، ص ) در طبعش آر  نیه ره؟یخ یچه نشست  گرم کار                 یاکاش، یبانگ زد بر ساق 

 در تان  اختیااری  جباری  باه  عارفاناه  تفکراتی حوزه در او که زمانی حتی. رسد می نظر به فرد به منحصر شاعری مولوی نگاه این از

 باه  را اختیاار  رشاته  سار  ادب کماال  در و پایش  از ترمشتاق که شود نمی کاسته او حال و وجد از افشان دست یک تنها نه دهد می
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 عاارف ، متعالی عقیده براین بنا. پردازد می خویش منبسط و مشتاق روح انعکاس با خود ارجمند یها هسرود در و گذارد می وا دوست

 خاود  و مشاتاق  بااز  و گیارد  می نادیده کل مشیت با قیاس در را جزء وخواسته اختیار  که رسد می جایگاه بدان سلوک از مراتبی در

 معنای  ایان  جبار،  ناه  این او مستدل کامالً عقیده به اگرچه .نامد می اشعارفانه جبر که دهد میدر تن رتدیگرگونه جبری به خواسته

 .است جباری

 و، گاه، پشم گیوه گردد، گاه  رکخشم             دِیچون بتابد تفّ ِ آن خورش

 (4124ششم، ص دفتر ) گران          چون گداز تن، به وقتِ نقل ِ جان  جماداتِ    دیآ    گداز در 

 :و یا

 یشتابد، تا نگردد منقض می          یوانچه باشد طبع و خشم عارض

 (4331دفتر ششم، ص ) شود تیرضا، خشمش رود           انتقام و ذوق از او فا دیترسد ار آ

 :توان به نمونه دیگری اشاره داشت می و یا در شعر ذیل

 ز جمله صعب تر؟ یدر هست ستیچ     سر             اریهش ی کی  را ی  سیع  گفت 

 لرزد چو ما یه از آن دوزخ همک     جان، صعب تر خشم خدا           یا: فتشگ

 (4426دفتر چهارم، ص ) اندر زمان شیخشم خو کتر: گفت امان                چبود  خدا  خشم  نیاز ا: گفت

 :و یا

 البکرگند در دوزخ ب یه بکقصاب         زآن یش اکن، آن گهش  ُکفربهش 

 (4163دفتر چهارم، ص ) خشم اندر مردمان یجهان          پس بمرد   خصم و دشمن در یگر نبود 

 فضاای  این و دقیق یها هاندیش این. ندک می نیاز بی مورد این در بیشترهای  مثال ارائه از را ما موالنا، زبان و ذهن با مخاطب آشنایی

 .رود می شمار به مولوی المک هایویژگی از بخش خشم و غضب

 او کاالم  در را تاری متفاوت ناپذیروصف شادمانگی تفاوت، همین و دارد آشکار تفاوتی خود ردیف هم شاعران با دیدگاه این از مولوی

 غام  انساان  باه  را خاود  زماان  شکست و گسست با حال و وجد این او انگیز سماع اشعار خوانش با سال صد چند از بعد که ریزد می

 .رساند می قرون همه نصیب اندوه و آلوده

 جاه یبر اعدا  یر ز شاه                    ز آن زنند آن تکپُر بود اجسام هر لش

 (4222دفتر پنجم، ص ) تو را ؟ دیها                   ور نه بر اخوان چه خشم آ  یآن ت یو به خشم شه زن

 :و یا

 شد دهیچیبر او پ ،یطانیِ ش نیک              شد         دهیببر  او   از ،یرحم ربان

 (4446دفتر چهارم، ص ) یافرکدان اصل ضالل و  نهیک                   یور نیکارگاه خشم گشت و ک

 :آماری سطح به کارگیری اشعار مرتبط با خشم در سه دفتر آخر مثنوی -0-9جدول 

 تعداد به کارگیری اشعار مرتبط با  خشم دفتر ردیف

 03 دفتر ششم 4

 90 دفتر پنجم 1

 11 دفتر ششم 9
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 :بررسی سطح به کارگیری مضمون نگرانی در سه دفتر آخر مثنوی موالنا  -9-1-1

ایان ساطح خاود تاابعی از میازان      . وجود بیاید، نگرانی استه تواند ب می شناسی که همواره برای هر شخصیکی از حاالت مهم روان

 .منفی استهای  ک رخداد و یا حادثه و یا پیش بین وقوع رخدادشدت اندیشه ذهنی نسبت به ی

های  شناسی، سعی داشته این صفت را به شخصیتموالنا با درک این حالت در برخی از اشعار خود ضمن استفاده از این مضمن روان

 .باشد می مطرح در شعر صفحه نسبت داده و وصف کننده حاالت رفتاری و وضعیت ذهنی شخص

 را سعدی عاشقانه یها هشعر صفح از یکی ندک می خیال انسان آن خواندن با و ندک می بیان غنایی زبان با را یشها هشعر صفح موالنا

 .شنود می ساز صدای با

 من نیم با تو دودل چون دگران       نگران  ما  سوی  انکار  به   ای 

 نای تو سرمایه جمله شکرا       اندیشی می   چه   تلخ    سخن 

 که تویی دلبر پرخون جگران       زن    آبی   ام سوخته   دل   بر 

 سپران چه زنی تیر سوی بی       تیر مزن همچو کمان    غمم  ز 

 گفت من هم ز ویم جامه دران        کردم می ها  گله  تو از   گل    با

 که منم بنده صاحب نظران        گفت نرگس که ز من پرس او را

 ز آتش او ز کران تا به کران       اند جمله چمن سوخته که چو من

 اندر این چرخ ز زیر و زبران         او  رخ  عشق ز   خورشید مه و 

 چرخ خم داده از این بار گران        تیز آتش  این  بحر در جوش از 

 که شماریش ز بسته کمران         را  خدمت  کمر ست  بسته کوه 

 صوران که بگو حالت این بی        آید می   من    ه ب  ارواح    بانگ

 خبران چه خبر گویم با بی         کو محرم  با کی گویم به جهان 

 باطن بحر مقام گهران          خسان   جای  بود  بحر   ظاهر 

 کو بر این بحر بود ره گذران         من خاک خسی  باطن و  ظاهر 

 (9661دفتر ششم، ) که ز پایان بردت تا به سران        بینپایان  سر و بی شعر صفحه بی

 :و یا در شعر صفحه ذیل

 پر نداری نیت صحرا مکن         وا مکن  پر  هما با   خانه  مرغ 

 وز مری تو خویش را رسوا مکن         مرو  دل آتش  در چون سمندر 

 ها مکن تو ندانی فعل آتش          نیست   تو  کار آهنگری  درزیا 

 تعلیم تو آن را مکن ور نه بی         گیر    تعلیم   آهنگران     از  اول 
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 قصد موج و غره دریا مکن        بحر اندرمشو  تو  بحری  ای نه چون 

 دست خود را تو ز کشتی وا مکن         کشتی بگیر گوشه  پس   کنی  ور 

 ر پنجه و بر پا مکنتکیه تو ب        بیفتی هم در آتش کشتی بیفت گر 

 ور نه قصد گنبد خضرا مکن        عیسی گزین  صحبت خواهی  چرخ 

 (1663دفتر پنجم، ) معانی ترک این اسما مکن بی         باش   شاخ   مقیم   خامی     میوه 

 :آماری سطح به کارگیری اشعار مرتبط با نگرانی در سه دفتر آخر مثنوی -6-9جدول 

 ه کارگیری اشعار مرتبط با  نگرانیتعداد ب دفتر ردیف

 14 دفتر ششم 4

 44 دفتر پنجم 1

 41 دفتر ششم 9

 

 
 

 

 :گیری پژوهشنتیجه

ترین وجوه بارز زیبایی و گیرایی اشاعار موالناا رویکارد وی در اساتفاده از     یکی از مهمپیشین اشاره شد، های  طور که در بخشهمان

سو و از سویی حاالت ترس و پریشانی و اضطراب اندوه و شادی و طرب از یک جمله غم و شناسی مشخص ازو حاالت روانها  یویژگ

در مثناوی  . باشاد  مای  اناد حقیقی و مجاازی شاکل گرفتاه   های  مطرح در اشعار وی که در قالب شخصیتهای  در رابطه با شخصیت

باشیم کاه خوانناده اشاعار را باه      می یحیشناسی صرخصوص در سه دفتر آخر ما شاهد کاربست برخی خصوصیات روانهمعنوی و ب

 .سازد می آن رهنمون شعر و ارزیابی زوایای مایه درونعمق 

تردید، آدمی برای آنکه بی. هنجار استهی یک شخصیت سالم و بها هسازگاری با محیط، یکی از نشاندر اشعار موالنا مطرح است که 

ی مسائل را نادیده بگیرد، و بچشد، ناچار است از برخی امور چشم بپوشد و بعض زندگی را به کام خویش گوارا کند و طعم آسایش را

موالنا دربااره ایان نکتاه هشادار     . در حدیثی از رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله آمده است. گونه، راه سازگاری را در پیش گیردبدین

واقع، خود، دشمن خاویش اسات،   در جهان بیرونی و در گوید کسی که در حقیقت، مشکالت او در درون اوست و نه  می داده است و

 :جا که بگریزد و پناه آورد، باز هم احساس ایمنی نخواهد کردبه هر

 آن که خصم اوست، سایه خویشتن  نه به هند است ایمن و نه در خُتَن 
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(4165مثنوی، دفتر ششم، )  

 آن طرف هم پیشت آید آفتیز                راحتی  گر گریزی بر امید                    

 جز به خلوت گاه حق، آرام نیست               هیج کُنجی، بی دد و بی دام نیست         

انسانی که از نظر اجتماعی رشد یافته، به این نتیجه رسیده است که هر چه روابطش با دیگران بهتر و سالم تر باشد، میزان موفقیت 

اگر انسان خود را از دیگران برتر بداناد،  . شود نمی اری با دیگران، با خودبینی و خودمحوری جمعالبته سازگ. و رضایتش بیشتر است

نخستین و مهم ترین گام برای برقراری یک رابطه خوب و سالم، توجه به دیگاران و  . تواند روابط خوبی با آنان داشته باشد نمی هرگز

درونی تا حادودی آساوده باوده و از ساالمت     های  که شخص، از درگیری شود می ارزش قائل شدن برای آنهاست و این وقتی حاصل

 .دروان و اعتماد به نفس کافی برخوردار باش

 نعمت غم و اندوه

پیاامبر اکارم صالی اهلل    . گاذارد  مای  ی طبیعی روحی است که بر روح و جسم انسان آثار ناگواری برجایها هغم و اندوه، یکی از پدید

در کالمی از امیرمؤمناان علای علیاه الساالم نیاز      « .الْهَمُّ نِصفُ الْهَرَمِ؛ اندوه، نیمی از پیری است» : فرماید می علیه و آله در این باره

 .کند می الْهَمُّ یُذیبُ الْجَسَدَ؛ غم و غصّه، جسم انسان را ذوب»: آمده است

تواناد   مای  نا در مثنوی خویش اشااره کارده اسات ا    گونه که موالرتی که به افراط نیانجامد ا همان البته گاهی نیز غم و اندوه در صو

فرساوده و  های  ی شادیها هبه تعبیر موالنا، گاهی غم همچون باغبان، شاخ. عامل شگرفی برای تعادل روحی و شخصیتی انسان باشد

سیاه و سنگین بار اسات  در نگاه موالنا برخی وقت ها، غم، همچون ابر . کند می کند، هَرَس می زاید را که بر تنه درخت روح سنگینی

 :سراید می وی در این باره،. بخشد می که با ریزش باران، گیاهان خشکیده را جان دوباره

 کند  می       شادی    های  سازی  کار زند  می فکر غم گر راه شادی

 خیر   ز اصل   نو    شادی    درآید   تا  روبد به تندی او ز غیر  می خانه 

 متصل           سبز   برگ      بروید    تا د از شاخ دل فشاند برگ زر می 

 آورد     بهتر   که    حقّا     عوض    در  غم ز دل هر چه بریزد یا بَرَد  

 این فرح، زخم است و آن غم، مرهم است  قند شادی، میوه باغ غم است   

 شخصیت راستین، شخصیت دروغین

ساته  هر انسانی دوست دارد از شأن و جایگااهی شای . هاستعی، کم و بیش مطلوب همه انسانتمامندی از شخصیت و اعتبار اجبهره

برخی . به شخصیت متفاوت استیابی ی دستها هنکته قابل توجه این است که شیو. مند و مورد ستایش دیگران باشددر جامعه بهره

اینکه شخص باه  . یابند می تیجه به شخصیتی دروغین دستروند، در ن می ی نادرست به دنبال کسب شخصیتها هها چون از راانسان

اجتماعی و با گردآوری ثروت و مکنت دنیاوی و باه سابب ریاکااری و تزویار، عازت و       های  واسطه نسبت دادن خویش به شخصیت

 شخصیت به دست آورد، در حقیقت، به شخصیتی دروغین روی آورده اسات و حاال آنکاه شخصایت واقعای و راساتین، برآماده از       

 :به تعبیر موالنا. ی علمی و معنوی خود انسان استها هی خودِ شخص و جوشیده از دست مایها مایه درون

 نی به مخزن ها و لشکر شه شود  شاه آن باشد که از خود شه بود 

 احمدی   دین مُلک  عزّ  همچو  تا بماند شاهی او سرمدی 

کند که خود را در میان خُم رنگ انداخت و چون بیارون آماد و    می لی حکایتموالنا در این باره در دفتر سوم مثنوی خویش از شغا

شغاالن چون شخصیت دروغین او را دیدند، به انگیزه بیداری او از خاواب   .پوستش را رنگارنگ دید، ادعا کرد که طاووس شده است

 :اووس پر بگشاید و جلوه کندنخست آنکه مانند ط. غفلت، از او خواستند که دو ویژگی طاووس را به نمایش بگذارد
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 گُلستان    دارند اندر  ها هجلو پس بگفتندش که طاووسان جان 

 بادیه نارفته چون کوبم مِنیو  تو چنان جلوه کنی؟ گفتا که نی 

صایتی  دیگر آنکه از وی خواستند به بانگ طاووسان نغمه سرایی کند و چون شغال خود را در هر دو کار ناتوان دید، پی برد که شخ

 :دروغین برای خویش ساخته بود

 :اضطراب و ترس -

 هماه . شاود  یم یعصبان شدت به. ندک یم یمانیپش و ریتقص احساس. ندک یم ییتنها و یچارگیب احساس شهیهم. دارد هراس یمعنو

 .گذارند یم اثر شیها تیفعال در نهایا

 از. مینا ک مقاومت میتوان ینم فشار و استرس برابر در هک روست نیا از. است آورده وجود به ما در را یاساس اضطراب نهیزم نهایا همه

 گار ید یوقتا . میشو یم رو روبه یمثنو با هک است یحالت نیچن در. است نییپا ما تحمل آستانه. مییآ یم خشم به زود هک روست نیا

 را یمثناو  و یمولاو  م،یا ا دهیرسا  یزنادگ  یهاا  بسات  بان  باه  هک گاه آن. مینک یم یمثنو به رو میا دهیرس یالفگک و جنون سرحد به

 :دهد یم انسان به را احساس دو نیا یمولو نشیب ای یمولو یمثنو. میخوان یم

 توهای و هوی ملک بین و حیرت حورا            عشق  ز مستی   قبا  بند  برگشاید   چو

 الز عشق کوست منزه ز زیر و از با            راست  زیر عالم  اضطراب که باال و  چه 

   رسید جیش عنایت کجا بماند عنا             شب    بماند  کجا   برآمد  آفتاب    چو

 (4229شعر صفحه شماره ) که ذره ذره ز عشق رخ تو شد گویا             بگو  خموش کردم ای جان جان جان تو

 :ترس از مرگ -

 .اشاره شده است ترس از مرگ است ثنوی در سه دفتر آخر به آنترین ابعادی از ترس که در میکی از مهم

 .گیرد می خود در را نصوح عمیقی به زعم موالنا، ترس

 برگ همچو خود بر لرزید می سخت  . .. مرگ دید می او خویش چشم پیش  

 :که اندیشد می خود با و  

 !کشد ها سختی چه من جان که وه . .. رسد من در اگر جستن نوبت 

در عاالم اسارار    .ناد ک مای  که عقل مان ادرا که همین است کردی کتو در حقه . بزرگ و فراخ است عالم بس :هکموالنا معتقد است 

. آن بشاارت شاادند  ه بیکاست از این مردمان  مرا عجب. در اندرون من بشارتی هست .ستها ه، ستارستها ههاست، مااندرون آفتاب

موحد، محماد  ) .باید می ما را گشاد اندرون. نیمکه ما این را چه که راضی نشوندی کی را تاج زرین بر سر نهادندی بایستی کاگرهر ی

 (463ص ، موالنا .علی

-ران و طارب فساون  کزند آن شادی بی می ه در وجود سراسر اشتیاق موالنا موجکبهجت  و ثمره این گشاد اندرون و بشارت و سرور

 . سترده اکننده خود فضای شعر موالنا را پر کخیره  ؤله با تألکسازی است 

 تر و روشن تر تر و لطیفتر و فراخبزرگ کز آسمان دایره افالکلی را د :گوید می موالنا در جایی دیگر

 نیست عاشق و زان والیت نیست          دیدیترش   و غمپر  راه کهر 

 کن رها را ماتم و بین عروسی          نک رها راغم  عاشقی تو اگر

 سارور  و نشااط  باه  را خلاق  که است کرده سعی خویش آثار در موالنا .است قبض نتیجۀ اندوه و غم و بسط محصول اطنش و شادی

 و سارور  و ساکر  عرفان موالنا، عرفان» چافی پورحسین علی دکتر یاد زنده تعبیر به. دارد برحذر حاصلبی اندوه و غم از و فراخوانده

 سابک  تحلیال  و بررسای  علای،  دکتر چافی، پورحسین) «.شمرد بسط مکتب نمایندة ترین رگبز باید را موالنا رو این از. است بسط

 ( 43 ص شمس، اشعار در موالنا شخصی
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 .گستر فرهنگ انتشارات: تهران ت. مقاوم شعر در الیخ صور. (4951). حسن ،یقاسم

 سروش انتشارات: تهران رانیا یرسم اتیادب. (4964). قهیصد نسب، یهاشم

 SIDشناسی، مقاله علمی پژوهشی، مجله رسی آثار موالنا از دیدگاه جامعهنامه و برزندگی، 4934سمیعی، علی،

 SIDژوهشی، مجله ، بررسی تطبیقی دیوان جامی و مولوی، مقاله علمی پ4953شعاعی، حسین،
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صدایی در ادبیات داستانی با تأکید بر بوف کور هدایت بررسی چند  

 شعبان بزرگی

 شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان دانشجوی دکتری جامعه

 سمیه بزرگی   

 شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل کارشناس ارشد جامعه

 چکیده

در این مقام نشان داده خواهد شد که چطور هدایت . پردازد می رمان بوف کور صادق هدایتچند صدایی در   مقاله حاضر به بررسی

ه مثل خوره روح را کهایی هست در زندگی زخم"برای پدید آوردن دموکراسی کالمی، با  "یکی بود یکی نبود"به جای  ورکبوف در 

ه دیگری را تحت سلطه کگردد قدرت برتر پدیدار می کی”ی نبودکی بود یکی“با . ندک آغاز می "تراشدخورد و می آهسته در انزوا می

ها و صداهای متعددی هستیم و راوی تنها کسی در داستان نیست که دیالوگی را به کار در بوف کور شاهد شخصیت. گیردخود می

مربوط  "دیگری"و  "خود"و "ییرناپذ پایان" مفاهیمِ به آواییچند  ۀاندیش. گیرد و این نشان از وجود چندصدایی در اثر داردمی

های متفاوت داستان و در نهایت با مطالعه بر روی شخصیت .آورد ناپذیری افراد است که چندآوایی را پدید می که پایان چرا .است

 .پذیر را تمییز داد توان ارتباطی مورد توجه و تأملهمچنین نگاهی به شرایط اقتصادی، سیاسی ا اجتماعی زمانِ اثر، می

 .رمان، بوف کور، چندصدایی، دیالوگ :هالیدواژهک

 مقدمه

دیگری از ادبیات  فرم ،اقتصادی و سیاسی اروپا رخ داد ،اجتماعی اوضاعبا تغییراتی که در و  بر پایه شعر بودها قرنادبیات در ایران 

رمان که . گونه ادبی رمان را پدید آورد مردم کوچه و بازار به ادبیات از دیدگاه ژنتیک ۀورود زندگی نام .به نام رمان شکل گرفت

( 66: 4935، انیرانیپور ایمصباح. )رود می خود به میان مردم( تغییر و تبدیل)رفته با فرگشت ادبی بورژوازی است، رفته ۀخود گون

 . کنند می وسیله نویسنده فریادهبازیگران رمان همان افراد جامعه هستند که نیاز و خواسته خود را ب

های داستان اجازه گفتگو بدهد و صدای خود را بر فراز صداهای آورنده اثر و یا نویسنده رمان این است که به شخصیته پدیدوظیف

نویس باید جایی برای خواننده اثر نیز بگذارد و او را وارد حتی رمان. اهای دیگر داستان باشددیگر قرار ندهد، بلکه همرده صد

کار نویسنده رمان این نیست . نظر باختین متن همیشه باز است و هیچ واقعیت قطعی در آن نیستاینجاست که طبق . گفتمان کند

ند تا خواننده خود که با برتری دادن به صدای خود مانع از گمراهی خواننده خود شود بلکه رمان نویس باید شرایطی را فراهم ک

 . کشف حقیقت بزند شنود دست به می اندیشی در صداهای متباینی کهبتواند با ژرف

گوید رمانی که صدای نویسنده در آن حرف آخر را بزند و  می نامد و می باختین ایجاد چنین کیفیتی در رمان را چند صدایی

است که ( ضد دموکراتیک)خواننده را آشکارا به سمت نگرش یا دیدگاه نویسنده هدایت کند رمانی ایدئولوژیک و تمامیت خواه 

 (4956:41، ندهیپا). وپاگاندی داردترویجی یا پرۀ صبغ

ل است یو به همین دل یبه راه حل قطعای  هچ اشاریهیماند، ب می یباز باق مسئلهوجود ندارد و ای  هز تمام شدیچ چین هینزد باخت

 کت در مونولوگ شاهد( 41: 4956ن زاده،یغالمحس. )م و نه مونولوگیالوگ هستیان است و ما شاهد دیشه در جریه گفتگو همک

دیالوگ تا ابد . شود نمی در آن مشاهده یتاتوریکشه و ابد گفتگو ادامه دارد و دیالوگ تا همیدر د یل متن هستیم ولیو تحم ییگو

 ادامه دارد چرا که کالم دست دومی است و مدام بین افراد در حال انتقال است و فقط از تصاحب یک فرد به تصاحب فرد دیگر در

ل تولید چند صدایی، پذیرفتن اکثریت اعضای جامعه است و این رسالتی کبه طور . شود می دیالوگ ایجاد آن، ۀآید و در نتیج می

: 4956 ،نیباخت. )زمانه ما هستند یسقراط یها هالمکا میها الوگیها دبه گفته شلگل، رمان. توان دید می است که در نوع ادبیِ رمان
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انجام به دست ه سرکباشد  می جمع یک ینیجهان ب هک، بلفرد یکرا نه  یو هنر یفرهنگ یهانشیو به زعم گلدمن فاعل آفر( 34

 (61-19: 4956لو، کحسن یعسگر. )شود می عرضه یاژهیو یل هنرکفرد با انسجام و ش یک

به دموکراسی به دلیل کشیده شدن بحث . بنابر نظر گلدمن مونولوگ در ادبیات داستانی نشانگر وجود دیکتاتوری در جامعه است

نقش، سمت،  تواند یک فرد، می ، کهدایی یعنی عدم برتری یک صدای خاصچند ص. شود می ادبیات به صورت چند صدایی مطرح

رود و فقط از یک شی به  نمی طوری که در قانون بقای انرژی نیوتن داریم که انرژی هیچ گاه از بینهمان. سازمان و یا نهاد باشد

 (61:4964 ،گلدمن. )شود می ر منتقلشی دیگ

 و از انحصار کالم در مالکیت یک فرد یا نهاد جلوگیری. شود می ها و نهادها باعث جریان کالم بین آنهادیالوگ بین افراد، سِمت 

 . کند که در واقع این موضوع بیانگر عدم مرگ کالم است می

باعث پیدایش صداهای متعدد  -تحوالت سیاسی در کنار -رسد تحوالت در زمینه اجتماعی پیش از مشروطه می نظرهز بیران نیدر ا

که خود عامل پیدایش شعر نو و . ..ی جدید وها هی مختلف اجتماعی گردید از جمله پیدایش احزاب سیاسی، رسانها هدر حوز

رد بررسی ت موجود است موشناسی که در علم ادبیاتوان با قواعد روشن تحوالت اجتماعی را صرفاً نمییاداستان کوتاه گردید اما 

ارتباطی ادبیات با جامعه را مورد کنکاش قرارداده های  تواند خأل می شناختی ادبیاتر این لزوم بررسی در مطالعه جامعهبناب. قرار داد

ت و یهدا ، آثار صادقت را داردیه این قابلک یمله آثارو این ارتباط را به نحوی سیستماتیک و علمی مورد ارزیابی قراردهد از ج

 .باشد می ورکبوف   بویژه

  مسئلهبیان 

های موجود در در این مقاله تالش ما بر آن بوده تا با تحلیل متن به تحلیل و بررسی رمان بوف کور بپردازیم و صداها و شخصیت

 . ی عینی جامعه پیوند دهیمها هداستان را به ابژ

 کوچکن یماش یکدر هند با  4943ور را در سال ک است و بوف یتاتوریکسنده دوره دیت است و نویت فرزند دوره مشروطیهدا

و  "اوسانه"انه کرد و نوشتار یهای عام آوری داستان ران اقدام به جمعین بار در ایبرای اول یو. رده استکدر چند نسخه چاپ  یدست

 الرا بر گفتار اعم ...عات بدن وی، دفع ضایجنس مسئلهل یاز قب ین موضوع به چاپ رساند و مسائلیرا در ا" رنگستانین "کتاب

 دیپد یه سوال اصلکنجاست یه خالف گفتمان مرسوم جامعه بود و اکند کجاد یرا ا یند گفتمانک می یق سعین طریو بد دینما می

به عبارتی )توانست تولید چند صدایی کند؟  4931تا 4991در ایران دهه  -کید بر گونه داستانی هدایتبا تأ -آیا رمان هکد یآ می

 (ثرتگراکبه جامعه مدرن  یتاتوریکد یعبور از جامعه انحصارگرا

 مبانی نظری

ۀ رمان، بر ین، آغازگاه نظریاه باختدگیدر د. باشد می های ما در این مقاله حول نظریه چند صدایی میخائیل باختینمحور بحث

 یداد مردمیست بلکه کارناوال است و کارناوال به صورت روین نیان ذهن و عیا، میو دن یان آگاهیخالف نظر گلدمن، گسست م

 طیه در محکده داشت ین عقیباخت. کارناوال همراه با شادی و خنده است .شود یف میتعر یت فرهنگ رسمیو تقابل با جد یانتقاد

 .کند می یریزها جلوگیها، ست ها، عقده نهکیآور از انباشت  یط شادیجاد محیارناوال با اکطنزگونه 

 .و خنده یی، چند آوایدوگونگ: عبارت است از یداد کارناوالیرو یاساس یها یژگیو

و چند زبان  کیکلمات رک، اسزاهاان نیتوان در م می ارناوال راکزد، زبان یخ می ارناوال به مقاومت در برابر نظم و امور مقدس برک

 (411: 4956ن، یباخت. )بازار جست یگونگ

است که  یخرده فرهنگ انتقاد یمدرن کلمه است، کارناوال نوع یداد معترضانه به معنایش از رویب یزین، چیکارناوال در نظر باخت

متفاوت،  ینه و قالبیالق و هنجارها در زمن اخیا. رندیگ یج را به پرسش میرا یها و آداب آن، اخالق حاکم و هنجارها نییآ

شتر در طول ین خرده فرهنگ بین ایبه نظر باخت. شوند یشخند گرفته میند و به باد ریآ یمش دریز به نمایو تمسخرآم یکاتوریکار

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ی زمانی که یعن (215-213: 4954نده، یپو. )گردد یدار میانه و عهد رنسانس واقع شده است پدیم یها ان سدهیکه م یدورة گذار

داشت، از سالح کاریکاتور و خنده  نمی امکان به نقد کشیدن را، جامعه نیاز به تغییر و تحولی داشت و این تحول در زبان متداول

 . گردید می بیان

 یو فئودال ییسایلکفرهنگ  یو رسم یه در مقابل لحن جدک یاهکال فکو اش ها هد وبند جلویق یارناوال را جهان بکن یباخت

 (493: 4956ن، یباخت. )ندک می فیند، تعرک می انه قد علمیم یها هسد

ارناوال ک. دهد نمی چرا که ایدئولوژی فرصت صحبت و مخالفت را. گیرد می کارناوال ایدئولوژی و تقدس و فرهنگ رسمی را به سخره

هنجار و هه از چنگ انتظارات نابک ییزهایدر واقع تمام چ یعنی. است "رمشروعیو امر غ یریناپذفیرورت، ابهام، تعرینقص، ص"ن یمب

 (496 :همان. )زندیگر می ما یشناختمعرفت یمندتیرضا

ه ک، یل خارجکخنده نه ش. رساند می راحتی از خطوط قرمز عبور کرده و آگاهی غیر رسمی را به عرصه ظهورخنده بهکارناوال و 

ل گرفته که در طول هزاران سال درونش شک، گذشته و قدرت ها هشد یانسان را از ترس، از تقدس، از نه. قت استیحق یل درونکش

: همان. )دیگشا می ندهیز تازه و هم چنین به آیچشم را بر هر چ. ندک می تیرا زنده و تثب یو جسمان یخنده اصل ماد. رهاند می اند،

419) 

پذیرد و هیچ صورتی از آن غالب بر  نمی ی رادانست که هیچ قالب پایدار و ثابت( چند صدایی) توان نوعی پلی فونی می خنده را

 . تواند هر معنی را به مخاطب عرضه کند می دیگری نیست و در آن واحد

و  یش مذهبیخواه پاال -یشیچ نوع پاالیر بار هیه زکبود ای  ه، خنده تنها مقولیان همه عناصر موجود در مجموعه باستانیاز م

-ین و بیدار آزادترخنده یها هات هم گونیدر ادب یافت و حتین یرسم یتیه هرگز ماهخند. نرفت -یش فلسفیو خواه پاال یعرفان

ه کاست ای  هافتیت ینیع یخیتار -یاجتماع یده فرهنگیه پدکست بلین یشناختستیز یتیخنده صرفاً فعال. بودند ها هن گونیترنظم

: همان. )رساند می ن به ظهورکال ممکن اشیترا به متنوعلمه، خود رکحضور دارد، چون خنده در قالب  یالمک یهااغلب در ترجمان

946) 

گلدمن . دهیم می ، محوریت بحث را نظریات گلدمن قراررندکه مباحث پرداخته شده در باختین بیشتر ماهیت فلسفی دایاز آنجای

. دهد می شناسی توضیحجامعهی ا هآگاهی و جهان را در زمین، شناسی رمان بر آن است تا گسست زمانی میان ذهن و عیندر جامعه

کوشد تا نشان دهد که  می داند، می داری را تابع ارزش مبادلهاز اقتصاد سیاسی که جامعه سرمایهاو بر مبنای نقد کارل مارکس 

-زیباییمادی، اخالقی، )ها با توجه به تمام ارزش. شود می دار قهرمان رمان با توجه به واقعیتی فاسد و تباه تبیینمسئلهشخصیت 

 گرایی رافرد رسد که رمان به مثابه آفرینش زاده می ار مهمبسی بر اثر قوانین بازار، گلدمن به این نتیجه( ی و معرفتیشناخت

( راستین)فردی  -فراهای  جستجوی ِ فردیِ ارزش، رمان. نگری جمعی و به هیچ گروه اجتماعی پیوند دادتوان به هیچ جهان نمی

 . غایب است

لدمن در گ( 219:4954، پوینده) .شناسی رمان داردپیامدی بسیار مهم برای زیبایی، فرا روی یا گذر از فرد به جمع، منبه نظر گلد

تاریخی  ۀدهد که آن اثر را در لحظ می ساختارهای اثر ادبی را به ساختارهای گروهی اجتماعی پیوند، گرایی تکوینیروش ساخت

 . کنند می مشخص تعیین

 قیتحق یشناسروش

روش تحقیق . پردازیم می های داستان و صداهای متنما با گزینش رمان بوف کور به بررسی چند صدایی و برجسته کردن شخصیت

در قید حیات است و نه تاریخ دوران ای  هاز سوی دیگر نه هدایت سوژ. برداری است، روش اسنادی و ابزار مطالعه فیشدر این مقاله

ترین روش، مطالعه بررسی اسناد و کتب و مدارک مکتوب آن دوره از اینجاست که اصوالً ممکن و. ستمشروطه تاریخِ در گذری

 .است
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 ها هتحلیل یافت

او تنها به صورت  ها زیرا از  دنیای رجاله، گوید برای سایه خود می -دان یک نقاش جلد قلم -روایتگرش، تمام داستان  بوف کور را

سال ری است که از آن  صحنه وقوع حوادث  بوف کور در ایران در شهر کهن. است خودش در آینه و به سایه خودش دلخوش

های گذشته روی  قاعدتاَ حوادث باید در دوران. سوی نهر سورن  جایی در آن، برد نام می "راغا" شکل باستانی به از آن گاه، هدایت

پیچد و  گردن را به سر و صورت خود می پیرمردی که شالولی . قاضی و غیره در میان است، داروغه، زیرا سخن از گزمه، داده باشد

منعکس کننده یک ، های مخروطی و منشوری و بسیار جزییات دیگر ها با خانه کشی و توصیف مناظر بین راه نیز کالسکه نعش

خود را حکایت  پیداست برای هدایت پیگیری در این مسئله اهمیتی نداشته و وی قصد داشته است قصه. محیط صرفاَ ایرانی نیست

. ها که هدایت مایل است بیان دارد، یک جنبه فرعی، جنبه وسیله و افزار دارد گویی نیز در جنب آن اندیشه قصه که خودِ کند، چنان

 (25-4: 4953، یطبر)

بررسی قرار  توان به صورت مجزا مورد نقد و می که امکان تولید چند صدایی در جامعه آن زمان و امروز دارد را یمفاهیم اجتماع

 :داد

د یشا. گر، کم سوستروز جلوه ییاو است و در روشناکنجکن و یزبیار تیبس یکیه در تارکمنحصر به فرد ای  هصیور، با خصکبوف 

ت همگن و هم یهدا یکاالت سمبلیر و خکن نام با نوع تفیه اکن خاطر بوده یشتر بدیبتوان گفت در انتخاب موضوع، داستان ب

گران است و ما ید یایش مجزا از دنیایات طبعاً دنین خصوصیبا ا ین فردیه چنکد از نظر دور داشت ین را هم نبایده و ایمفهوم گرد

 .مینک می ور مشاهدهکها و صفحات بوف گی را به وضوح در سطرشهیو اند یرکن تفاوت فیز این

. ندک می آغاز "تراشد می خورد و می انزوا ه مثل خوره روح را آهسته درکهست  ییهازخم یدر زندگ"ور با کت در بوف یهدا 

در خود  یت، قهرمانیداستان هدا. در خود ندارد یچ قدرت برتریت هیداستان هدا. شود می دهیاز همان ابتدا در آثار او د یراسکدمو

را تحت  یگریه دک گردد می داریقدرت برتر پد یکنبود در واقع  یکیبود  یکیبا . "نبود یکیبود  یکی"د یگو نمی هکچرا ، ندارد

 .ردیگ می سلطه خود

رات متعدد قرار کران در آن دوره در گذرگاه برخورد تفیچون ا! ؟ندک می زخم بزرگ شروع یکت داستانش را از یو اما چرا هدا

از خود  خ خود بودند نتوانستند تعریفییتار یخود را از دست دادند و چون در حال بازساز یگذشته و سنت یهاتیداشت و افراد  هو

ت با یل هداین دلیبه هم . سم تسلط بر اجتماع قرارداشتیاز لمپن یتیعتاً جامعه در وضعیافراد و طب یجه هستیداشته باشند و در نت

جاد شده در یا یالتهاب یل فضایران اغلب به دلیا یرکروشنف یند و صداک می شروع یرانیبشر و مرد ا یزخم بزرگ از زندگ یک

 .همانند امروز -رد یگ می لکا شیگر نقاط دنیدو  یشورو، هندوستان

 اثر با آن روبرو یه در ابتداکن جمله است یند و تمام اشاره او مربوط به همک نمی صحبت یا و هستیور از دنکت در بوف یهدا

 .و  مواجهه با مرگ یدیند مگر با نا امک نمی ا صحبتیو دن یاز هست ییگر جایداستان د یتا انتها  م ویشو می

اش با آنها مواجه  یت در طول زندگیه هداک یاتیتمام تجرب. است یقابل تجربه و فوق بشرهای  تیت شامل تمام شخصیهدا یهست

رقاص ، ان هندکیجو، اتهکل :مانند. ت با آنها مواجه نشده و بعد از مرگ خود آنها را تجربه خواهد کردیه هداک یاتیا تجربیبوده و 

 .نتکز فقر و مسپست پر ا یایده هند، دنکبت

پرتو  یکه فقط کن شعاع آفتاب نبود،بلید اما افسوس، ایشعاع آفتاب درخش یکمن  یه در زندگکردم کن بار گمان ینخست یبرا "

 (44: 4962ت، یهدا) "...ستاره پرنده بود یکگذرنده، 

ا یه او از دنکدارد، بل کیتقدس و پا یژگیاو و یه جهان براکچرا ، ندک نمی ور از واژه جهان استفادهکبوف  یجاکچ یت در هیهدا

 یبرا ینیقابل لمس و زم یزهایتواند از چ می هکل است ین دلیباشد و به هم می پست یبه معن یشه دَنیا از ریدن. ندک می صحبت
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از تقدس و  یالتمست را در خود نگه دارد و ح یها هو گزم ها ه، رجالها هاتکتواند ل می هک ییایدن. ردکا استفاده یات دنیان خصوصیب

 . توان پست بودن را به آن نسبت داد می در خود ندارد و کیپا

 . کند می ناگزیرست که انسان در روابطش به خود و دیگران تحمیل، بیان گریزی، سایه

 (44: 4962ت،یهدا) ".نمکب ید خودم را بهش معرفیبا، وار افتاده استیه جلو چراغ به دکسم ینو می خودۀ یسا یمن فقط برا"

ابتذال ۀ عنوان نشانبهت شباهت را یهدا. رفته است ارکه ذهن بهای  یان دشواریب ین عبارات برایترساده. ور ساده استکان بوف یب

نه تنها شباهت و ، خودش یخودش و حت یعمو، شکمرد نعش ، مرد قصاب، یرمرد خنزر پنزریان پیند و میب می یمسلط بر زندگ

 (53-69 :،49آل احمد،). دهد می را نشان یسانیکو  یگانگینوع  یکه کتشابه بل

 ه مطرحیدر قالب سا، شدند یگانگیه دچار از خود بک یستند و افرادیران چون خودشان نیا یه افراد در جامعه انسانکنیباالخص ا

 .آنها یت شخصیر از هویزی غیدر چ، ندک می یه معرفیر سایت قهرمانانش را در زیهدا. شوند می

است ای  هجامع یشود از نظر اجتماع می ریتصو یهند کوان شاعران سبید یالو در البه یه در شعر و نثر عصر صفوکای  هجامع

ر و یجز توسل به تزو یق آنها راهیتحق یندارند و برا یخود دسترس یها هه مردم درمانده به خواستک، نظم و نسق یآشفته و ب

 :4956، پارسا نسب). ردیگ می لکر و دروغ و زور شیه تزویان مردم بر پایم یاجتماعن جامعه ارتباطات یدر ا. شناسند نمی یارکایر

 .لندیرا متما یجامعه مدن یت به سوکه ناخواسته حرک ید، مردمیگو می مردمت از یهدا(  439

 .دین و الهامات معنوی انسان همزمان است، تاریخ ترسیم اشکال تقریبا با تاریخ هنر

چمباتمه نشسته ، دهیچیان هندوستان عبا به خودش پکیه جویرده شبکقوز  یرمردیرش پیه زکدم یشک می درخت سرو یکشه یهم

اه یبا لباس س یاو دختر یروبرو. و دور سرش شالمه بسته بود و انگشت سبابه دست چپش را به حالت تعجب به لبش گذاشته بود

، دانم نمی ، ا در خواب به من الهام شده بودیده بودم یمن سابقاً دن مجلس را یا ایآ. ردک می لوفر تعارفیبلند خم شده به او گل ن

د و یشک می ر راین تصویدستم بدون اراده ا، ن موضوع بودین مجلس و همیردم همه اش همک می یچه نقاشه هرکدانم  می فقط

 هکفرستادم  یندوستان مها به هن جلد قلمدانیم از ایتوسط عمو یشد و حت می دایپ ین نقش مشتریا یه براکتر آنبیغر

گفتم  :ادم آمدیای  هیحاال قض -ستیادم نیدرست ، دیآ می یکن مجلس به نظرم دور و نزدیا.فرستاد می میفروخت و پولش را برا می

به  ین اتفاق از نقاشیبه موضوع ندارد و در اثر هم یبعد اتفاق افتاد و ربط یلیشامد خین پیا یول، سمیخودم را بنو یادبودهاید یبا

 (11: 4962ت، یهدا). گذرد می درست دو ماه و چهار روز، نه، شیدوماه پ -دمیشکدست  یلک

نقاش در . ر و تحول مداوم استییو تغ یامل لحظه به لحظه و گذر به جامعه صنعتکور نشان دهنده تطور و تکدر متن بوف  ینقاش

به  یصورتگر یاجرا. مدرن دارد ینهادها( ردنک یوردست) یدر آمرانگ یه سعکباشد یاسیت سیمکتواند حا می ورکمتن بوف 

ت یمکدر بدنه حا یل گرفته بود و عموماً صورتگران نقشکشای  هه به صورت گستردیدر هنر مدرن از زمان قاجار ینیصورت ع

ات یو واقعالت یانجام نداده است و در واقع تما یبد یند ابداً صورتگرک می یور صورتگرکه در بوف ک یداشتند و نقاش یاسیس

 . شدک می ریدهد و به تصو می لکت را شیهدا یاجتماع

 -و اساساً یک نفر را مسئول این معماری دانسته است شود می طراحی معمار خانهجامعه ساختمانی است که نمای بیرونیش توسط 

 . ارتباطش با نظام سیاسی رضا خانی

ش یها هبندم نه فقط همه سوراخ سنب می هکچشمم را ، انوس ساختهیققه در عهد دیج سلکا یدام مجنون کن خانه را یدانم اینم"

ن است کم ممیقد یهاقلمدان یه فقط روکای  هخان. نمک می دوش خودم حس یه فشار آنها را روکبل، شود می ش چشمم مجسمیپ

 (42: 4962ت،یهدا)". رده باشندک ینقاش

رو به  یگریشود و د می اط خودمان بازیاز آنها رو به ح یکی. دارد ها هجالر یایبا دن، چه با خارجیو دو در یکتار یپستو یکاتاقم "

تو  یها هو خان  وچهکوچه و پس کنامند و هزاران  می ایه عروس دنک یشهر :ندک می یو از آنجا مرا مربوط به شهر ر -وچه استک



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

214 
 

 یشد و زندگک می پشت اتاق من نفس، دیآ می ا به شمارین شهر دنیتره بزرگک یشهر، اروانسرا داردکمدرسه و ، خورده یسر

رده، با کر یثه در من تأکمحو و مخلوط شهر، آنچه  یها هیگذارم سا می همه م را بیهاه چشمک ینجا گوشه اتاقم وقتیا. ندک می

 (13: 4962ت، یهدا. )"شود می ش همه جلو چشمم مجسمیهاها و باغها، مسجدکوشک

 مربوط ها هاتاق راوی با دو دریچه با دنیای رجال، است که در آنای  هایران اسالمی شد، اردبیرونی که هدایت از دیدن آن وحشت د

ساخته شده، و بدنهء  یمیقد یها هخرابه هزاران خان یها با خشت و آجر رواتاقم مثل همه اتاق"( 443: 4953آجودانی، ). شود می

 (15: 4962ت، یهدا) ".ه مقبره استیدار، درست شببهیتک هیحاش یکرده و کد یسف

در مقابل  کنیه ساخته شده و ایه و صفویقاجار یج فهمکاز دوره  یخیه در گذر تارکشورش است کت در واقع همان یخانه هدا

 . آن نداشته است کدر تمل یاریچ اختیت هیه هداک یارث. اوست

ه کد ید می ،ییاست نه اروپا یرانیه نه اکد ید می رد وک می سهیمقا "نصف جهان"اصفهان ِ  یزمان خودش را با بناها یت معماریهدا

اسحاق ). یسیانگل یها هو پنجر یرانیسقفش ا، است یونانیستونش . خودش را داردة ژیاز بنا منطق وای  ههر پار، یدر هر ساختمان

 (92: 4969پور، 

ستقر را از جا مهای  سفری که انسانکند،  می طلبد و در این حین سنّت، سفری سخت را آغاز می جامعه ایرانی تحوالت سریعی را

 . کند؛ پوستین پیرانه سر جامعه رخ اش را از دست خواهد داد می ی نوکنده و رهنمون فضای

چند جور ، دو تا نعل، دستغاله یکاو ة سفر یتو. پهن است یه جلوش بساطکنشسته  یبیعج رمردیپ، یطاق یکر یدورتر ز یمک"

 یکلچه و یب یک، ستهکدندانه شۀ شان یک، نکدوات   -آب یکگاز انبر زنگ زده،  یک، تله موش یک، یکگزل یک، نیرنگة مهر

شه یهم، امردهکچه به او نگاه یها من از پشت درروزها، ماه، هاساعت. انداخته است کش را دستمال چریه روکگذاشته  یلعابة وزک

 یه ناخوشکواسوخته  یهاکرون زده با پلیاش بنهید سیسف یهاان آن پشمیه از مکخه باز ی، یششتر یعبا، کبا شال گردن چر

زرد و  یهاجمعه با دندان یهافقط شب. حالت نشسته است یکش بسته به یه به بازوک یخورد و طلسم می آن را یاییحیسمج و ب

 نیمثل ا -بخرد یزیو چاز ا یسکده ام یآورد؛ چون من هرگز ند می ن راه نان خودش را دریا از همیگو -خواند می افتاده اش قرآن

 (34-31: 4962ت، یهدا) ". ن مرد در آنها بوده استیام اغلب صورت ادهیه دک ییهاابوسکه در کست ا

 اگه حمال: تنم راست شد و گفت یه موهاکیطورهرد بکای  هو زنند کرمرد خنده دورگه خشیپ، نگفته بودم یزیهنوز چ»

سپرم هان،  می کم خایبرم شاعبدالعظ می رو ها همن هر روز مرد -ش هم دارمکنعشه کالسکه ی -من خودم حاضرم هان یخواست می

 (94: 4962ت، یهدا) «...ن االنیمن خودم حاضرم، هم، زنه نمی ه موکیطورهتابوت دارم ب یسکهرة به انداز، سازم می من تابوت هم

در  یه بر روش زندگکاست  یرمرد سنتیه پکچرا . دستنین یرش راویدام مورد پذکچ یاست و ه یمتعددهای  گر نقشیرمرد بازیپ

 .انداخته است یکینش تاریسرزم

ان قدمت و در واقع یب یت برایهدا. چون و چرای اسالم دانستتوان مظهر عرب و اقتدار بی می خوان راقرآن پیرمرد خنزر پنزری

، به سخره گرفتن نظام مرد (نه زن)ر یاربرد مرد به همراه پکند و منظور از ک می ر استفادهیاز واژه ِ پای  هاز سوژ یان فاصله زمانیب

 . شور بوده استکه نظام قالب در کاست  یساالر

 یریردن، با عاشق شدن در پک یبا نقاش، را به همراه دارد یادیرات زییه تغکنیه با وجود اکاست  یتیشخص یرمرد خنزر پنزریپ

ت به یه در زمان هداکاعصار است  یران در طیا یروساختار فرهنگ یزر پنزررمرد خنیپ. ها برهاندخواهد خودش را از سنت می

ه نشان از فقر کماست  یخ اجتماعیتار یفرهنگ یل خود در آمده است و ملحقات موجود در سفره اش ابزارهاکن شیتریخنزر

 .ن بساط داردیا یفرهنگ

، بایسربند د، بازۀ نیس، ین زر دوزیرنگ یشمیابر یرم با سارماد یعنی، یه بوگام داسکنم کش خودم تصورش را بیتوانم پ می حاال

ه از ک یطالئۀ حلق، مچ پا و مچ دستش یالنگوها، و در پشت سرش گره زده بود یکتار یه مانند شب ازلک یاهین سیسنگ یسویگ



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

215 
 

 که به آهنگ سه تار و تنبک یات آهسته موزونکبراق با حر یهادندان، اه خمار و موربیدرشت سهای  چشم، گذرانده بوده ینیبة پر

 (39: 4962ت، یهدا... )زده اند می لخت شالمه بسته یه مردهاکنواخت یکم و یآهنگ مال یک -دهیرقص می رناکو تنبور و سنج و 

علت اینکه هدایت از واژه دختر برای بیان خصلت اثیری بودن استفاده کرده است این است . نماد پاکی و تقدس است دختر اثیری

 .که بیانگر ایدئولوژی است را در انتهای داستان تکه تکه کند( لکاته)خواهد تقدس و جهان بینی خود را در زن  یم که

 . انسان ایرانی استهای  گر تنهاییر هم ریخته و نامتنهای، که توجیهدای  هپدر و شجر، یعمو

 یده بودم، چون از ابتدایمن هرگز او را ند -من است یه عموکخودش گفت  یعنی -م وارد شدیمرتبه در باز شد و عمو یک "

 (49: 4962ت، یهدا) ".بود یشتک یا ناخدایرفته بود، گو یبه مسافرت دور دست یجوان

ن یه اک، خواهد فاصله را نشان دهد می یشتک ید ناخدایگو می یند و وقتک می توجه یت در سراسر داستان خود به بعد زمانیهدا

 .است یفاصله زمانه کبل یانکفاصله نه فاصله م

ش را یدوشش بوده و سر و رو یروای  هزرد پار یدور سرش بسته بود، عبا یه شالمه هندکرده کبود قوز  یرمردیم پیبهر حال عمو

 رون آمده بودیر شال گردن بیه از زکاش را وسهکش یر. شد می دهینه پشم آلودش دیاش باز و سخهیده بود، یچیبا شال گردن پ

س من که عکنیبا من داشت، مثل ا کشباهت دور و مضح یک، داشت یرکناسور سرخ و لب ش یهاکپل، نه شمردداشد دانه می

 .نه دق افتاده باشدیآ یرو

 (41: 4962ت، یهدا(. )میه عمویشب)ردم ک می ن جور تصوریش خودم همیل پدرم را پکشه شیمن هم

ه به دوران قاجار کای  هپردازد، شجر می ان شجره خودیردن آنها به بکخود و دو قلو قلمداد  یشباهت پدر و عمو یادآوریت با یهدا

، در اول شخص مفرد نوشته شده و یمانده فرهنگ پدر ساالریر عرفان و باقیر تاثینون زکتا  یفارس یهاهمه رمان. گردد می بر

 (296: 4935ان، یرانیا). شان فرمانرواستیرونیبر ساخت ب« من»

ن بود کده هند ممکدختر رقاص بت یکرد، فقط ک می تیاکبودن او ح یو موقت یاتش از سستکحر یریاث ییاعتنا یلطافت اعضا و ب

 هکاست  یت تنها نمادیزن نزد هدا. ندک می ریه رسم تصوکزنانه ای  هفیوظ (43: 4962ت، یهدا. )ات موزون او را داشته باشدکحر

ت یه هداکشود  می شود و همان می ه در آن بوده خارجکای  هسارت و دخماز ا 11و  91 یها هزن در ده. تواند نجات دهنده باشد می

. ده باشدیده هند را ندکچ وقت رقاص بتیت هید هدایشا یحت. سازد می ات موزون در ذهن خودکبا حر، ده هندکرقاص بتدر 

 .ندک می یسازریده هند تصوکن و به صورت رقاص بتکن صورت ممیباتریالت خود زن را به زیت در تخیهدا

ی فرهنگی گرایدهد که نشان از کثرت می به سطوح فرهنگی و عمق توجه جامعه در حال گذار به اقوام را نشان ترکمنیهای  چشم

 .است

 .باشد می شور کت زنان در جامعه مرد ساالر یه در واقع همان اشاره به اقلکها منکت تریاشاره دارد به اقل

 (21 :4962، تیهدا) ". نبود یگریز دیشد چک می بو ها هروبکخا یه روک یاسب و سگ و شن داغ و استخوان دنده کبجز خاشا"

وب کاست حاصل از سر ییصدا. شده است می شور مشاهدهکط آن زمان یت در شرایه در نظر هداک! است نشنیده شده ییصدا اسی

 .یو خفقان دوره رضاخان

 رود پنهان می آورند از ترس می لیه از دور زبکن یند، اما همک می شد و جستجوک می بو ها هروبکخا یه روکای  همثل سگ گرسن"

 (21: 4962ت، یهدا) ".ندکتازه جستجو بۀ روبکذ خودش را در خایلذ یها هکه تکگردد یشود، بعد برم می

نجس و  یوانیح، ینیل اتهامات دین به دلیکبوده و ل یار وفاداریت ین معاصر هدایخ باستان و همچنیه در طول تارک ی، عنصرسگ

به  یکدئولوژیا یهال مقاومتیه به دلکد، یخ باستان نمایان تاریاز حام یتیتواند اشاره به جمع می شده است و یخوار معرفمردار

 .افتاده اند یزیچیو ب یگرسنگ
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طور به. رندیگ می ارقر یرحمیه متجاوزانه توسط بشر مورد بکرد یگ می مورد خطاب قرار یت طوریدر آثار هدا یلکطور وانات بهیح

 .ندارد یت مطلوب و مشخصیوضع یوانیچ حیه یلک

 . برخورد با جسد مردگان داشتند ةاشاره به تغییر وضعیتی دارد که در ایران پس از اسالم در مناسک تدفین و نحو رم ها و موشک

ده شدن بودند و یش منتظر پوسیاهو استخوان یعضالت نرم و لمس او، رگ و پ -ت آنجا افتاده بودکحس و حریتنش ب یول"

 (23: 4962ت، یهدا) ".ه شده بودین تهیر زمیزهای  ها و موشرمک یبرا یذیلذ کخورا

 ای، ردندک می دفن کا در خای، ییایوابسته به منطقه جغراف، مختلف یهاقبل از اسالم و در دوران باستان اجساد را به صورت

 یآنها داشتند به نابود یآتش برا، کخا، ه آبک یران به علت تقدسیورود زرتشت به ا با. انداختند می ا در آبیسوزاندند و  می

شدند و  می دفن کد و شرط فقط در خایقیاجساد را به صورت ب، بعد از ورود اسالم، آوردند یاجساد در ارتفاعات توسط پرندگان رو

ار که به اعراب ب یوهش اسالم و در اشارتکن مطالب در نیا. شود می رم و موش از آن دوره آغازکاجساد و  یریارگکه ب یهمزمان

 . گرفته شده است

در  یگانگیو  یسانیکخواهد  می ...مردم و، پدر زن، برادر زن، انیقصاب، مشتر، نکقبر، یرمرد خنزر پنزریت از کارکرد مفاهیمِ پیهدا

ل است دائماً از واژه ین دلیتوان سراغ گرفت و به هم می یو سنت یکیانکن شباهت را در جامعه میه اکش بگذارد ین افراد را به نمایب

 ستیزی هدایت در همان ابتدا نیز در تشکیل گروه ربعه در مقابل گروه سبعهآثار سنت. ندک می ن افراد استفادهیا یرمرد برایپ

است و به حالت  یکیانکو م یه جامعه هنوز سنتکند یب می فرد یکل از مشاغل مختلف در وجود ین دلیت به ایهدا .توان دید می

 .امده استیدر ن یکیو ارگان یصنعت

بعد دسته .. ردندک می هرزه با همهای  یگذشتند و شوخ می هکوچه بلند شد ک یاز تو گزمه مستدسته  یک ین وقت صدایدر ا"

نار کمن هراسان خود را . ..م؟یخور کیم یحاال نخور/ میخور یر کشراب مل/ م یخور می م تایا بریب :ر آواز و خواندندیزدند ز یجمع

 (54: 4962ت، یهدا) "..دمیشک

در شب  کمثل بخت، سال 21 یکه نزدکافتم  می یاد وحشت و هراسیخوانم به  می ن متن رایمن هر وقت ا: سدینو می آل احمد

ن بار در یچند ها هر گزمن آمد و رفت هراس آویه اکاورم یبه خصوص اگر در نظر ب. افتاده بوده است یاستبداد بر سر ملت یکتار

 (616: 4969آل احمد، . )رار شده استکتاب تک

 ییهاچوب به دست یلکطور رغضب و بهیو م گزمه، ت به داروغهیهداة توان در دور می را یخین عناصر تاریدارد و ا یجامعه عناصر

 ...و شعبان جعفری یآن شعبان استخوان ینیع ینمودها. دادند می ر خود قراریثومت را تحت تأکه حکدانست 

 :از گفتگوی میان قهرمان داستان و برادر کوچک همسرشای  هنمون

بهش بگو خیلی وقته : گفتممن  میره؟ می مگه آدم چطور. شیم می از شرت خالص، میری می شاجون میگه حکیم باشی گفته تو"

 ". شد می ام نیفتاده بود همیه خونه مال مااگه بچه :شاجون گفت . امکه مرده

های عام ساخت ارزش :خواهد بگوید می اشبا زبان کودکانه، کند می یک آگهی تازه پخش، راستی با سخن خویشهاین کودک ب

از . شدن بر سراسر جامعه استهای بورژوازی نوپای طماع در حال فرمانروا اجتماعی استبداد آسیایی در حال از میان رفتن و ارزش

ویژه هجامعه ب ۀبورژوازی است و سرمشق گیرندگان از آن هم -های چندیش از ارزشیمی پعا ةروست که یک زن بیچارهمین

های را به جای ارزش( طور اعمهثروت ب)های چندی جانشینی ارزش :این کودک در آگهی خود همچنین. ی خرده بورژواییها هالی

 . کند می چونی خود اعالم

های اقتصادی نوینی نیهای عام میرنده و از سوی دیگر فرآیند دگرگوارزش ۀسو نتیجاین آشفتگی از یک. جامعه گذرا و آشفته است

. منش و محو در جامعه استهای بیگریزی سریع پدید آمدن انساناین طبقه ۀنتیج. گیرد می گریزی فردی نیز انجاماست که طبقه

جا دارند، از نظر فرهنگی و روانی، ستیزی ود را یکها که فرهنگ و خوی طبقه پیشین و امکانات مادی طبقه نوین خاین انسان
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های  منش که آشفتگییاست بای  هخود، جامع( کارکتربی)منش های بیجامعه متشکل از این آدم. دپیوسته در درون خود دارن

امیدانه در برابر ادگی ناراستی نوعی ایستهب، بوف کور از آغاز تا انجام. پرورد می بسیار روانی، فرهنگی و اجتماعی در درون خویش

 (423: 4935مصباحی پور ایرانیان، . )استای  هچنین جامع

ند یب می پشت اتاق یه از روزنه پستوکای  هزده بدر در صحنیدر روز س. شدک می لوفریخود گل نهای  جلد قلمدان یداستان رو یراو

لوفر ین یهاه دور آن گلکندازد یب یسد جنازه را در چاهر می رشکبه ف یراو یریپس از مرگ زن اث. بود استذکلوفر به رنگ یگل ن

ر یشود تا چمدان جنازه مثله شده زن را به گورستان ببرد در طول مس می شکه نعشکالسکسوار  یوقت. ده باشدییبود روک

. ده استییبود روکلوفر ین یهاآنها گل یه از الکج کو  یکبار ییها هو با پنجر یو مخروط یهندس یهالکند با شیب می را ییها هخان

پس از دفن جنازه بر . ده شده استیبود پوش یبود بک یلوفرهاین یها هه از بتکد ینیب می را ییز محوطه آرام و با صفایدر گورستان ن

 یبه پا لوفرهاینۀ ه ساقکد یآ می م به نظریهنگام بازگشت از شاه عبدالعظ. اردک می بو یبود بکلوفر ین یها هبت یریمزار زن اث یرو

 یاو پس از تماشا. بود رنگ وجود داردکلوفر یه نیز حاشیابد نی می ه در گورستانک یوزه باستانک یدر طرح رو. چندیپ می درختها

د استخوان یه شاکن یشد و ایاند می انشیکخود با ن کمشتر یوند و دردهایرود، به پ می ر فروکوزه به شدت به فک یرو ینقاش

 (34: 4956، یاصالن. )ندک می یبود زندگکلوفر ینهای  مختلف تن آنها در گل یهاد ذرات قسمتیده و شایاش پوسیرانیگذشتگان ا

 یریگجهینت

تحوالت اجتماعی در ، نشان داده شد -بوف کورِ صادق هدایت -م در نمونه مورد بررسییح دادیه در مطالب فوق توضکطور همان

برابری و آزادی در زمان . ادبیات باعث ایجاد چند صدایی در داستان شده است ی مختلف در زمان مشروطه در رمان وها هزمین

 آمده است و این نیاز در ادبیات در قالب چند صدایی به ظهور می ترین خواسته مردم به شمارخفقان رضاشاهی به عنوان مهم

 .رسد می

توانیم  می ستیزی رادر بوف کورِ هدایت این ایدئولوژیه زدایی و از بین رفتن ایدئولوژی هستیم کبا ظهور مدرنیسم ما شاهد تقدس

 .است، ببینیم یدئولوژیردن اکه که تکاته که در واقع تکردن لکه که تکبا ت

خود را از دست داده است و  کیه پاکران معاصر، یگر همان اید یرینگم باشد و به تعبیمعبد ل یتواند بانو می ورکاته در بوف کل

 .دانست. ..ایانگلستان، مارگارت تاچر و  یو را بانوتوان ا می ن طوریهم

بنابراین هدایت شخصیت لکاته  ؛آورد می به این دلیل که زن موجودی تقدس پذیر است و این تقدس است که ایدئولوژی را به وجود

 .کند می را با جنسیت به خصوصِ زن تکه تکه

 را یکدئولوژیا یطلبانحصار یفضا یعنیرد، یپذ نمی را یکلوژدئویمتن مدرن است و ساختار ا یکور که متن بوف کاز آنجا 

م یمثل شاعبدالعظ یان مذهبکم یکدر ( استوار است ینیه دیچون بر پا)تیو حوادث در نها ها هدین مرگ پدیرد، بنابرایپذ نمی

 یت را خانه به دوش به بمبئیاه هدک یدئولوژیآن ا. آشفته و گذراستای  هبوف کور نوعی مقاومت در برابر جامع .یابد می سرانجام

نهد و سرانجام  می پا به فرار یت از ترس آن از هستیه هداکاست  یدئولوژین اثر را در سالمت نسبی ارائه دهد، همان ایفرستاد تا ا

 .دهد می خود خاتمه یس به زندگیدر پار

تواند پدید آورنده داستانی دیگر باشد و چند  می توان ارائه داد مخاطب خود می های مختلفی که از یک متناینجاست که با برداشت

در . رسد و همیشه این آمد و شد بین داستان و مخاطب برقرار است نمی و در واقع هیچ گاه داستان به انجام. صدایی را ایجاد کند

 فر آن را در اختیارشود و هر بار یک ن می ها و افراد دست به دستم دست دوم است و مدام در بین نقشواقع اینجاست که کال

 .گردد می و در واقع عدم مالکیت کالم توسط یک فرد باعث ایجاد چند صدایی و گفتگو. گیرد می
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ای  هواقف گشتیم که نیاز نا آگاهانه جامعه توسط شخصیت پروبلماتیک نویسنده به خواست مسئلهدر این بررسی کوتاه بر این 

گفتگو و دموکراسی در جامعه ، بعد از مشروطه نیاز به چند صدایی. شود می گرفتهشود و در داستان به خدمت  می آگاهانه تبدیل

 .قهرمان بروز داده شدایی و بیشده و در ادبیات این نیاز با حرکت از سمت شعرِ حماسی به رمان چند صد می احساس

 است که  ما با به چالش کشیدن این آثار. آثاری مانند بوف کور در ادبیات جامعه ما فراوان است

 .چرا که این متنها بیانگر زبان جامعه هستند. توانیم گذری به سوی دموکراسی بیابیممی
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 مریم  وتحلیل ادبی نمایشنامۀ سه تابل

 (آل عشقی ایده)

 محمدصادق بصیری  

 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فاطمه محمدی سلیمانی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

-این دو رشته گاهی آن. ها تعامل با یکدیگر دارندهنر و ادبیّات، با وجود استقالل ظاهری، دارای مشترکاتی هستند که نشان از قرن

از مصادیق . ها اطالق کردتوان عنوان هنر ادبی و یا ادبیّات هنری  بدانشوند که به ظاهر، تفاوتی ندارند و میبه هم نزدیک میقدر 

ها نوشته شده و در هایی است که در دیرینۀ فرهنگ ما و دیگر ملّتبارز تلفیق ادبیّات و هنر و  تأثیر آن دو بر یکدیگر نمایشنامه

ر ز راه یافته است تا اینکه در عصر مشروطه به دلیل اوضاع سیاسی و اجتماعی آن روزگار، ادبیّات نمایشی ظهوادبیّات فارسی نی

ماعی، دارای نویسان دورة مشروطه میرزادة عشقی است که عالوه بر تفکرات انقالبی، سیاسی و اجتاز نمایشنامه. ممتازی پیدا کرد

آل یا سه ای از مسائل حاد اجتماعی عصر خویش را در اثری فاخر به نام ایدهوانست پارهاو ت. ای استالعادهذوق ادبی و هنری فوق

 .تابلوی مریم به زبان دراماتیک درآورد

بر اساس نتایج این تحقیق، نمایشنامه سه تابلوی مریم نقطۀ آغازی بر ورود مفاهیم سیاسی ا اجتماعی در یک اثر ادبی و هنری، در 

ای دارد اما زبان سیاست و اجتماع و اولین تجربه شاعر در العادهاست و به همین دلیل ارزش فوقشعر فارسی  قالب نمایش و به زبان

این مقاله ضمن اشاره به ادبیّات نمایشی عصر . این عرصه، موجب سبکی و سطحی شدن لفظ و معنای این اثر گردیده است

 .ه تحلیل سه تابلوی مریم پرداخته استمشروطه، زندگی و آثار میرزادة عشقی را بررسی کرده و ب

 .میرزاده عشقی، ادبیّات نمایشی، عصر مشروطه: هاکلیدواژه

 مقدمه

توان به آثار  می که برای تعیین هویّت و تاریخ یک کشور،ای  هگونگیرد به میادبیّات، دامنۀ وسیعی از فرهنگ و تمدن جهانی را در بر

گسستنی را با دیگر  داشته و پیوند نا ها هتری از سایر رشتور، ادبیّات حوزة بسیار گستردهد یها هاز همان گذشت. ادبی مراجعه کرد

 .هنری است –برای آفرینش آثار ادبیای  هآغاز کرده، از جمله پیوند ادبیّات و هنر که خود مسیر تاز ها هرشت
زنند که  یزرگ مشاهده کرد، آنگاه که دست به خلق اثری متوان در آثار شاعران و نویسندگان  ب می نمونۀ بارز پیوند ادبیّات و هنر را

 .هایش شعروار استوار و هم نقاشی، نمونۀ آن برخی آثار سهراب سپهری که هم شعرهایش نقاشیهم ادبی و هم هنری است

نویسی  ، نمایشنامهن بزرگبسیاری از نویسندگا. ش استبرقرار کرده، نمایای  هیکی از انواع هنر که با ادبیّات پیوند گسترده و دیرین

نمایش، از همان : تقدنداند و بسیاری دیگر معادبی دانستهای  هبندی انواع ادبی قرار داده و آن را گونو ادب نمایشی را در تقسیم

ای های با نام فرهاد گشایش در کتاب خالقیّتآید امّا نویسنده می یونان پدید ، یعنی قرن پنجم پیش از میالد دردوران کهن

شود که تئاترهای کهن ریشه در  می از یونان آغاز نشد و خالف آنچه تصورتئاتر » :کند و معتقد است می نمایشی این نظریه را رد

ثابت گشت که حداقل هزار سال پیش از ، های انجام شده و با یافتن متون نمایشی مصریطبق کشفیات و پژوهش، یونان دارد

 (6، 4963گشایش، ) «.، در مصر باستان تئاتر وجود داشته استشکوفایی و ظهور تئاتر در یونان

یا نمایش م   (عزاداریی در مرگ سیاوش)سوگ سیاوشان : شود از جمله می یی از این هنر دیدهها هقبل از ظهور اسالم رگ در ایران

این ( 911، 4931مخصوصی،) «.م  غاصب که به جای بردیا پسر کورش بر تخت نشست"گئومات"به یاد قتل » ،(مگافونیا)کشی 

 تعزیه، تقلید، خیمه شب: رسد، در دوران اسالمی، نمایش در ایران، شامل می دهد تا به دوران اسالمی می روند مسیر را خود را ادامه
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شاید  د،رسی می ن به پیش از ظهور اسالم، با وجود این، تعزیه نمود بارز و بیشتری داشت و سابقۀ آشد می ....بازی، معرکه، نقالی و

 .علّت اصلی گسترش آن در این دوره، آیینی بودن تعزیه و پرداختن به واقعۀ کربال بود

تحول ». شود می ی نمایشی تبدیلها هیی عزاداری به گروها هکند تا اینکه از دست می های مختلف تحوالتی پیداتعزیه در طول سال

ط متن  و زبان بل از تسلق)باستان  هت به تحول هنر نمایش در یونانباشبی ،ی نمایشیها هی عزاداری به گروها هتعزیه، از دست

این روند در هنر نمایش، همچنان ( 436،4951، فالح زاده)« .نیست ، در اروپای قرون وسطیهنر نمایش تحول و خصوصاً( نوشتاری

 .رسد که مورد نظر در این مقاله است می کند تا به عصر مشروطه می مسیر خود را طی

 :بحث

  ادبیّات  نمایشی  در دورة  مشروطه -4

مورد توجه . ..مه و، ترجنویسی، صنعت چاپروزنامه: هاز جمل موارد همانند دیگر، نویسیشروع مشروطیّت، هنر نمایشنامهبا 

ط میرزا هران توسدر ت 4926شود، این روزنامه در سال  می ی به نام تئاتر منتشرا که روزنامهگیرد، تا آنجا  می قرار معهجا روشنفکران

نویسان غربی به خصوص مولیر بیشتر تقلیدی از آثار  نمایشنامههای پیش از این دوره نمایش. ینی طباطبایی دایر گردیدیآقاخان نا

از رجال و معارف پروران  چند  که تنی»د بو گونهاین  های نمایشی در این دوره، بهنخستین گروه. بود قع تقلید و تعزیهدر وا و

که  کردند می اه دور هم جمع شده و با اتکا به آشنایی مختصری که یکی از آنها به هنر نمایش داشت کار خود را شروعخوطهمشرو

 (25/ 2،ج4969ملک پور،)«.یازیده بودند وزشی در کار  بود و نه آگاهی درستی از آنچه  که بدان دستنه آم

 -ها سیاسی ند طنز بیشتر نقش انتقادی داشتند تا جایی که بیشتر نمایشنامههمان، نمایشی یها هاین گرو با توجه به اوضاع جامعه 

توجه به علم و دانش زیاد شده بود این موضوع سبب  ، دوران از سوی دیگر در این. افتاده بودند انتقادی شده و به دست روشنفکران

دوره  بعدی  در»تا جایی که . شوند این زمینه آموزش داده استعداد در مورد توجه قرار گیرد و افراد با شد  تا آموزش در زمینۀ تئاتر

و بازیگری  و  کارگردانی در زمینۀ یش ایران صاحب چندین استعداد نمایشینما ،مشروطیّت های دورةهمین آموزش یمن به

 . گردید نویسینمایشنامه

  4921تا  4911دورة های  و کارگردان یسان، بازیگراننواستعدادهایی که تا این تاریخ هم نظیرشان را کمتر داریم بهترین نمایشنامه 

الیستی دیدند و ناسیون دموکراتیک های نخستین را با خصلت هایآموزش دوره مشروطه شمسی را باید از میان استعدادهایی که در

تبریز، رشت،  :مانندبزرگ دیگری،  ایهدر پایتخت و شهر زیادی های نمایشیگروهدر این دوره، ( 2،23همان،ج)« .جستجو کرد

 .اخوت و  شرکت علمیه فرهنگ تئاتر ملی را نام برد توان انجمنتخت مینمایشی پای یها هگرواز جمله . اصفهان، مشهد ایجاد شد

ن  آنها را پیشگاما توانای که میگونهردند بهبه خوبی ادا ک( نمایش)، دو تن حقّ خود را در این زمینهدر میان نویسندگان این دوره  

ری فک الممالکخان مؤیّدقلی و مرتضی الوزراءمحمود کمال احمد میرزا ، کسانی جزآن دو تن. خواند یرانا مدرن نویسینمایشنامه

 .نبودند

نگاران از نویسندگان و روزنامه. دی داشتجنبۀ سیاسی و انتقا بیشتر ها در این دورهنمایشنامه یش از این گفته شد،طور که پهمان

ترین ماعی و کمدی را خلق کردکه از مهم، اجتی یاد کرد که شش نمایشنامه سیاسییاسی این دوره، باید از میرزادة عشقبزرگ و س

 .است "سه تابلوی مریم"دنی این نویسنده،باشند، و یکی از اثرهای با ارزش و به یاد مان می آثار این دوره

 نامه میرزاده عشقیزندگی -1

، ابتدا در مکاتب محلی، سپس در در همدان زاده شد. ش4262در سال  فرزند ابوالقاسم کردستانی، محمدرضا میرزاده عشقی،سید

مدتی در تجارتخانۀ بازرگانی فرانسوی، مقیم . مدارس آلفت و آلیانس تهران به تحصیل پرداخت و هم زمان زبان فرانسه را آموخت

ها به همراه جمعی از فعاالن انداخت و به هواخواهی از عثمانی راه را به "عشقی"همدان، به کار مترجمی مشغول شد، سپس روزنامۀ

جا خلق نامه و رستاخیز شهریاران ایران را هماننوروزی: کرد و برخی آثارش همانندمدتی در آنجا، زندگی . سیاسی، راهی ترکیه شد
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اجتماعی از جمله عید خون  را در  –ت تند سیاسیاندازی کرد و مقاالرا راه "قرن بیستم "، روزنامۀ4911تا  اینکه، در سال . کرد

 .این روزنامه نگاری و مقاالت تند سیاسی، آغازی برای دشمنی حکومت علیه او بود. این نشریه به طبع رساند

صبح پنجشنبه،  5، حدود ساعت شوند نمی ش آمده موفق به مالقاتشابرای دیدار عشقی چند بار به خانهسه نفر ناشناس »سرانجام 

متأسفانه معالجه و . کنندیکه او در خانه تنها بوده شاعر انقالبی  و آزاده را هدف تیر قرار داده و بالفاصله فرار م 4939دوازده تیرماه 

خواهی و ایران دوستی و مداوای اطبا شهر مثمر ثمر واقع نشده و شاعر چهار ساعت بعد در بیمارستان شهربانی تهران به گناه ملّت

 (26-4969،6، حائری)« .دی جان داده  و فردای آن روز در ابن بابویه به خاک سپرده شدستایش آزا

 آثار میرزاده عشقی -9

ترین شخصیّت نزدیک»در واقع . فارسی ایجاد کرددر ادبیّات  انقالب جدیدی، ترین شعرای عصر مشروطهمیرزاده عشقی از برجسته 

قدر کافی بردبار و متفکر که به برکت وجودش دگرگونی ساختاری شعر ه به سیاست و بهمردی نیالودادبی ایران به نیما یوشیج بود؛ 

 :توان به چند دسته تقسیم کرد می آثار او را(416، 4955نراقی،) «.فارسی از بنیان نظری قرص و محکمی برخوردار شد

های تازه آدم، الفبای فساد اخالق، ری نابال جمهو، جمهوری قالبی، عید خون :نویسنده مقاالت آتشین سیاسی و اجتماعی، از جمله

تنها عنوان این مقاله کافی بود، که بغض و کینۀ »پور به قول دکتر آرین ، مقاله عید خون بود، ترین این مقاالتمهم. ...برای کار و

مقاالت سیاسی »: نویسد ت میهمچنین در مورد ارزش ادبی این مقاال( 4936،962، پورآرین) «.عمّال سیاست روز را بر وی برانگیزد

هایی است که از وی به جای مانده  از دیگر آثار عشقی نمایشنامه( 966همان،) «.و اجتماعی عشقی دارای ارزش ادبی چندانی نیست

 (295،4965، اسکویی)«.کار  نمایش  را آغاز کرد "کمدی ایران"عشقی  با ورود به  »است و 

 .تاریخی و اجتماعی است -کمدی-نامه تراژدیی عشقی شامل شش نمایشها هنمایشنام

 .که دیباچۀ انقالب ادبی است(در سه تابلو منظوم)ایده آل  -4

-هعلّت نوشتن این نمایشنامه خودکشی ناب ،زاد نیز یاد شدهاین نمایشنامه تحت عنوان بیچاره از: نمایشنامۀ جمشید ناکام -2

 . این نمایشنامه را به پاس سوگواری از این مصیبت بزرگ نوشته استمیرعبدالعلی بوده و شاعر ، هنگام  برادر میرزاده عشقی

در شعر »: نویسد عشقی در قالب شعری است، زرقانی در این مورد میهای  از نوآوری، این نمایشنامه :کفن سیاه نمایشنامه -9

مجزا، در بند  یک وزن و قافیهپنج مصراع بر یک وزن و قافیه و سپس دو مصراع  در پایان با . شعر فرم جدیدی دارد کفن سیاه

در این  (426، 4956، زرقانی) «.گنجد شود این شعر در هیچ یک از قالب کالسیک نمی می و زیاد ها کمدیگر، تعداد مصراع

که  تواند تاریخ و سرنوشت زنان ایرانی را نادیده بگیرد تا آنجا نمی گویا شاعر .پردازد می شاعر به سرنوشت زنان ایرانی، نمایشنامه

مه  ایرانی در نظر او، هنگام ورود بهو سرنوشت زنان  ت یک زن باستانی به نام خسرو دختسرگذش :موضوع این منظومه نو و شیوا»

 (439، 4912، مشیرسلیمی) «.آباد است

ه دورة تجدّد ایران از آنجا که باز هم در این اوان که  متأسفان» :موضوع این نمایشنامه از زبان عشقی :الفقرانمایشنامه حلواء -1

شود بازرگانان خرافات، همواره وارد این پارک و آن قصر شده  با متاع پوچ و هیچ خویش، این سادة  بیچاره  و  می نامیده شد، دیده

را واجب شمردم  و شب دوشنبه بیست  (الفقراحلواء)نگارش این یک پرده نمایش ، نشانند می آن صاف قلب بدبخت را به خاک سیاه

، 4969، حائری) «.در تهران به معرض نمایش گذارده شد 4993و شب بیست و نهم شعبان ، الثانی در اصفهاندیفتم جماو ه

132) 

ی شهر بزرگ مداین، نویسنده ها هویران. این بار شاعر ایران باستان و طاق کسری را هدف قرار داده است :رستاخیز شهریاران ایران-3

یکی از ای ه هویران، ساختمان نمایش ساده است، صحنه. دارد می نامد وا می 4نظوم، که خودآن را اُپرارا به سرودن این نمایشنامه م

مسافر،  ود نویسنده است که به عنوان  مردحقیقی در این نمایشنامه خ دهد، و تنها شخصیّت می دربار ساسانی را نشانهای  کاخ

 . شود می وارد صحنه
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علّت  نوشتن این نمایشنامه، ، اخالقی –انتقادی  –نمایشنامه کمدی : (نمایشنامه قربانعلی کاشی)ر بچه گدا و دکتر نیکوکا 2اُپرت-6

اند، و در پرده دوم ی الزم  به کارهای پست روی آوردههابه تصویر کشیدن استعدادهای خوبی است که در نتیجۀ نبودن آموزش

 .رفته شده اند، ممکن است دوباره در کارهایِ نیک و زیبا، رشد کننددهد این استعدادهایی که در کارهای پست به کار گ می نشان

و آنچه باقی مانده  ، یی است که چندان فراوان نیستها ههزلیات و چکام، ها هقطع، هامثنوی: ر عشقی، مجموعه اشعارشاملاز دیگر آثا

 .شود می در آن دیده هاییلغزش

 تحلیل نمایشنامه سه تابلو مریم -1

نویس نیز، به ک ساختمان زیبا بسازد، نمایشنامهنیاز به مصالحی دارد تا بتواند با استفاده از آن ی، معمار یک ساختمان طورکههمان

ای زیبا  تواند نمایشنامه نمی ای زیبا خلق کند ودر صورت عدم حضور این مصالح مصالحی نیاز دارد تا با استفاده از آنها نمایشنامه

ای  هایم امّا قبل از ورود به بحث الزم است نکتابلوی مریم میرزاده عشقی پرداختهسه ت ه تحلیل نمایشنامۀن قسمت بدر ای. بیافریند

نویسی ایران و مربوط به دوران مشروطه است و این ی نمایشنامهها هرا متذکر شده، از آنجا که نمایشنامۀ سه تابلو، از نخستین تجرب

نویسی ی نمایشنامهها هگونه که الزم باشد تمام جنبنویسی غرب است شاید آنبا نمایشنامهایرانیان نخستین دوران آشنایی ، دوران

چیزی بیش از یک ملودرام »بندی آثار نمایشی نمایشنامه داشته باشد و در طبقه در آن رعایت نشده باشد و تنها رنگ و بویی از

به ویژه در پردة دوم، ، عشقی سعی کرده است این نمایشنامه راهر چند که ( 219، 4966قائد،)« .رسد نمی نیست  و به حد تراژدی

 .پر سوز و گداز جلوه دهد

 موضوع-1-4

 زندگی  یم و در واقع به خاطرآن هدف است کههست ه دنبال هدفیب ی هستی، در این دنیای پر از هیاهوها هاز ما و پدید هرکدام

این    کنیم که می هدفی را دنبال، نیز باید بگوییم ما در نمایش ،کار  ببریم هب وم را در مورد نمایشاین  مفه اگر بخواهیم. کنیم می

 .است خاطر آن ایجاد شدههب ، نمایشنامهکه ، چیزیباشد می در واقع همان موضوع نمایش، هدف

 ؛اند ن مربوطمستقیم بدایدادها و یا حوادث مستقیم یا غیرشود و رو می مفهومی است که داستان در مورد آن نوشته، موضوع»

، 4965مستور،)« .موضوعات باید از چنان ظرفیّتی برخوردار باشند که بتوانند تمامی روابط و وقایع داستان را گرد خود شکل دهند

روند، در واقع، منظور از  همۀ این   می ه کارب. ..منظور و، مفهوم، نقشه ،اصلی فکر:  ی دیگری، مانندها هواژ، عالوه بر موضوع( 91-25

 «.باشد می طرح یا همان موضوع، نخستین عنصر مهم در نمایشنامه» از دیدگاه ارسطو،. باشد می همان موضوع، هااژهو

از  یک    خصوص  داشته  باشد که  مقصودههر  نمایش  باید  مفهوم  ب»: نویسد می پرفسور براندر ماتیوز( 41، 4962کسدی،)

ما را به هدف  ع است موضوعی کهموضو داشتن، نمایشنامۀ خوب های یکز ویژگیا( 46،4959، اگری) «.است موضوع مفهوم همان

   . کند اصلی نمایشنامه هدایت

 . کند بدهد، و در پایان اثبات را خوب پرورش را باور داشته باشد تا بتواند آننویس باید موضوعی را انتخاب کند که آن نمایشنامه

دنبال موضوعی    هب ، بایدکنیم اثر میرزاده عشقی را مشخص، تابلو وضوع نمایشنامۀ سهبا توجه به آنچه گفته شد اگر بخواهیم م

  .زند می ، تصمیم  به خلق چنین اثریموضوع خاطر آنهب باشیم که نویسنده

ای او تفاوت نبوده و موضوع بیشتر آثار و کارهموضوعات سیاسی و وطنی عصر خود بیمیرزاده عشقی، از نویسندگانی است که به 

از جمله، .( ..وطنی، موضوعات سیاسی) جاهانجام با انتخاب همین موضوعات بسرو  نیز حول محور همین موضوعات مهم بوده،

سه ) از آنجایی که نمایشنامه در سه تابلو. جان خود را از دست داد و ترور شداین نمایشنامه،  جا و مناسب برایانتخاب موضوع به

 .دنبال موضوعی باشیمه تابلو باید ب نوشته شده پس در هر( تابلوی مرتبط به یکدیگر

ه به ، با توج(روز مرگ مریم)ضوع در پرده دوّم اجتماعی است؛ مو  -موضوع، بیان یکی از مفاسد اخالقی، (شب مهتاب)در پردة اول 

امه همان موضوع و مرگ مظلومانۀ یک در واقع اد ارتباط با پرده اول نیست وبی( مرتبط بودن سه پرده)پیش از این گفته شد  آنچه
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در . های ابتدایی اوست، انتقاد شاعر به انحراف نهضت از آرمان، موضوع این پرده(سرگذشت پدر مریم)ت؛ پردة سوم دختر اس

به با توجه  .حقیقت دو تابلوی اول زمینه و فضاسازی ای برای بیان مقصد نهایی، یعنی اعتقادات شاعر دربارة نهضت مشروطه است

در واقع  و تماعی نهضت مشروطهو اج تابلوی عشقی را انعکاس اوضاع سیاسی موضوع اصلی سه توان می مطالب گفته شده،

 .دانست سرگذشت مشروطه

 نمایشهای  شخصیّت -1-1

بازی، شخص»را ، زیالع کامل و دقیقی داشته  باشیماطّ باید راجع به آنها هستند که های شخصیّت، نمایشنامه ز  دیگر عناصر مهما

تجزیه  و تحلیل کند که   شنامه را نمای تواند  می شخص زمانی، در واقع( 52، 4959، مکی)«.عامل اصلی، و داستان تابعی از آن است

گیرد  می شخصیّت نمایشی، ماجرا را در اختیار خود» .باشد ها و خصوصیات هر کدام از آنها داشتهدقیقی در مورد شخصیّت اطّالع

 (41، 4962، کسدی)«.ترین عنصر در راه گسترش ماجرا استرو شخصیّت، مهماز این. نتیجۀ اعمال اوستشود در می ادثوآنچه ح

 هاتقسیم بندی شخصیّت -1-1-4

های ویژگی -2های جسمانیویژگی -4 :شوند می اصلی تقسیم ها نقش دارند که به سه دستهعلل و عواملی در شناخت شخصیّت

 شناسی های  روانویژگی  -9اجتماعی

 جسمانی هایویژگی -1-1-4-4

اعضا  ، اعضا رت بدن و دیگرصو، هاتدس ، شکللباس چاق و الغر، تمیز و خوش، و زیبایی شتیز، و بدن ، رنگ پوستسن، جنس 

 .سالمتی، مریض، معیوب، سالم

 های  اجتماعیویژگی  -1-1-4-1

؟ شغل و میزان تحصیالت آنها در چه کنند می در چه طبقه از اجتماع زندگی، و تفریحات فرد چیست؟ مذهب، نژاد، ملیّت، عقاید

 ؟ از نظر سیاسی چگونه شخصیّتی است؟  کند می ؟ جدا از والدین یا با والدین زندگیباشد؟ مجرد یا متأهل است می حد

 شناختیهای  روانویژگی  -1-1-4-9

-داند؟ قریحه های خارجی میزبان» ترسو؟ گیر؟کناره ؟ وسواسی؟ر؟ خرافاتیمالیم یا صبو تی است؟ امیدوار یا ناامید؟چگونه شخصیّ

« .و فردی یه است؟ خصوصیات شخصیپا ه و حس موازنه و تعادل  او  به چهو سلیق هایی که دارد کدام است؟ قوة تصور و قضاوت

 (  66-4959،6، اگری)

گونه ها ممکن است در طول نمایشنامه تغییر کنند امّا همیشه اینت، شخصیّباشد، این نکته است می قابل ذکر از نکاتی که در پایان

یک ادعای غلط است که شخصیّت در طول نمایش حتماً باید تغییر کند و یا تغییر کلی یا اساسی داشته باشد، در »نیست و این 

ممکن است حاالت و رفتار و  شوند که مردم در زندگی معمول روزانه، می قدر عوضتی که افراد داخل نمایشنامه همانصور

 (422، 4962بال،) «.افکارشان در برخورد با شرایط عوض شود

 ها در نمایشنامه سه تابلو مریمشخصیّت  -1-1-1

مشروطیّت   با اعالن خواهان است، همزمان، پدر او از مشروطهآرام و ساده، از طبقه متوسط اجتماع ،(ساله 45)دختری جوان  :مریم

ز آبی رنگ و در نما، با چادر پوشش میانه شهری و دهقانی، تمیز و خوش لباس دختری. د و همزاد مشروطیّت استآی می یابه دن

شود، گویا از دو سال پیش با  می سی به رسم دوشیزگان شمرانی ظاهرکش، که با لبادار و زحمت ، خانهای زیبا، قدبلند، باادبچهره

 .انددیگر رابطۀ عاشقانه داشتهو با یکپسری تهرانی رابطه برقرار کرده 
 نوشاند و با وعدة ازدواج، او را می به او شرابکند و  می ، جوان تهرانی، با اصرار زیاد او را متقاعد(پردة اول)در میانۀ نمایشنامه  

دعوت به ) پسرک رابیند و جواب بی شرمانه  نمی اقدامی برای ازدواج وانک تهرانیج در پردة دوم، بعد از آنکه از سوی. فریبد می

 ، پدر از کار  ننگ بارگذرد تا اینکه می رود، دو ماه به همین طریق می در غم و اندوه فراوانی فرو. شنود می (ی شهرها هروسپی خان
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از  شدت شرم  سبب حجب و حیایی که دارد به مریم. شودمی مطلع (ب رابطه نامشروع با پسرک تهرانیسببارداری مریم به)او

 .دهد می بر این زندگی ننگین ترجیحخورد و مرگ را ریاک میمقداری ت

 ظاهر (با کاله ساده، شلوار، ژاکت و پوتین) پوشش مردم حاال ، در قالبلباس، دارای قدی بلندپسری زیبا و خوش :تهرانی پسرک

به اصول اخالقی پایبند که چندان ران است دهد پسرک شخصی هوسدهد، نشان مینمایشنامه رخ می ه در میانۀآنچ. شود می

دهد  می ا دل  باختۀ  مریم  نشانر خود. اش، فریب دختران جوان است، و هدف و مقصودی جز این نداردسرگرمینیست و تفریح و 

( پس ازدواج  چه شد؟) پرسد می و از او راجع به ازدواجشود  می باردار پس از این که مریم. دهد می باو را فری ازدواج و با وعده

کنم و در نهایت مریم را به روسپی خانه اجرا  نمی دهم ولی یکی از آنها را همهزار  وعده می من: گوید می او در پاسخ به سرکپ

 .کند می دعوت

شود، شخصیّتی گرفته و غمگین که بغض خود را فرو خورده و بر سر گور مریم نشسته و دختر  می از پردة دوم وارد نمایش: پیرمرد

عصمتی دخترش، مریم بی تنها، غسل داده و کفن کرده است بدون آن که کسی را فراخوانده باشد تا مبادا کسی، از جوان خود را

 .باخبر شود

 این پیرمرد خون بجگر ز گریه نصفه شد

، و از شود خواهان ظاهر میعنوان یکی از مشروطههدر این پرده، ب. پیرمرد در پردة سوم، شخصیّت اصلی و صاحب شغل دولتی است

 شود تا می خواهان سببشود و پیوستنش به مشروطه می دهد از مقام و منصب دولتی عزل نمی آنجا که تن به خواستۀ حاکم کرمان

بسیاری های  پیوندد و سختی می خواهان نائینپس از خروجش از کرمان به مشروطه پیرمرد. کند می مرده شو او را از کرمان بیرون

سرانجام ساکن . دهد می شود و دو پسرش را در راه مشروطه از دست می کند از جمله مدتی زندانی می لرا در راه مشروطه تحم

 . دار شوندوی او این است که تمام خائنین برآورد و آرز می شود و به شغل دهقانی روی می شمران

مریم  را   ، داستان زندگیراوی و در جوابفرستد،  می نتلع کند و مردم تهران را می بر سر خاک مریم گریه زنی پیر که :پیرزن

 .کند می بیان 

ر سیاسی چندان موافق از نظ هرزه و زن باره، شخصی، اجتماع ، از طبقۀ متمولاست طلب، از تهران آمدهی جاهمرد :کرمان حاکم

روزی  با . اهم کندا فربساط هوسرانی او ر خواهد تا می (پدر مریم)از پیرمرد ، مشروطه نیست، شخصیتی هوسران و خود خواه

پیرمرد که مردی معتقد و پایبند . است برو  بگرد که جوینده یابنده، خواهم می ازیب از تو  زنی: گوید می به پیرمرد، و خنده شوخی

شدت ه  ای، بپیرمرد  را به بهانه، شنود می منفی حاکم که پاسخ. است این کار از عهدة من خارج: گوید می به او در پاسخ، است

نیز ( مرده شو)گزیند که اوشویی را برمیه جای پیرمرد، مردهکند، و ب می دهد و از کار دیوانی بر کنار می مورد ضرب و شتم قرار

 .گذرد می چندان پایبند به اصول اخالقی نیست و غالم حلقه به گوش است تا آنجا که  از نوامیس خود، مانند حاکم

حکومت آصف الدوله در کرمان با خشکسالی و قحطی مصادف شد و از »ان آصف الدوله است الزم به توضیح است که حاکم کرم

از : این باب نوشتالمورخین در ملک. و شکایت مردم کرمان برخاست اعتراض، کرد می آنجا که او مالیات هر ساله را از رعیّت طلب

نمودند و از بابت مالیات چنان اجحاف به اهالی کرمان کردند الدوله و کسانش در آن سال در کرمان تعدّی بسیاری قرار مذکور آصف

 (21، 4954، آبادینجم) «.دادند می الدولهفروختند و به آصف می به یکی دو تومان که عوض مالیات دخترهای خود را

و در آرزوی جاه و  آبروییبی شرم و در نهایتبی، ، بداخالق، رسوا، زشتمنظر ، کریهشخصی از طبقۀ پایین اجتماعی :مرده شو

 از او تقاضا ، کرده و پاسخ منفی شنیده بود هر آنچه را از پیرمرد درخواست، حکومت .زند می خاطر آن دست به هر کاریهمقام که ب

خویش خواهر و برادر  ،به اصول اخالقی است که  از  دختر، همسراعتنا شرم و بیبی این مرده شو،. شنود می پاسخ  مثبت و کند می

 .دهد می حاکم  قراردر اختیار  و همه کند نمی ری د
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 مقام دولتی او  مقام  و منصب دولتی بدهد، پس گیرد به می بیند تصمیمحاکم، حاال که دیگر فرد هرزه  و فاسدی مانند خود را می 

ر پردة سوم، پس از آن که شاه از است، د کارمرده شو شخصیّتی ریا. شود می به جای  پیرمرد گماشتهدهند، و او   می او به پیرمرد را

 .شود می دهد و از اشراف نامدار می خواه جلوهشود، فوراً خودش را مشروطه می تخت به زیر کشیده

 کنند و بعد از آن که وی  نائین حرکت میس از کرمان  به هایی هستند که به همراه پیرمرداین دو تن، شخصیّت: دو پسر پیرمرد

 اما قبل  از رسیدن  به گیالن در شهر قزوین کشته شوند می مراه  پدر خود راهی گیالنهبه ،شود می آشفتهضاع  کشور  دوباره  او

 .شوند می

ام نشسته / ام سر سنگی کنار یک دیوارگوید نشسته می ی این نمایشنامه است آنگاه کهها هها و چهرراوی، یکی از شخصیّت  :راوی

 . شود می تردیدهرنگکم، تر، ودر پردة سوّمیّت، در پردة اوّل و دوم، پر رنگبه بلندی و پیش چشمم باز، این شخص

 (شخص محور)ترین شخصیّت نمایش مهم -1-9 -1

در واقع قهرمان کسی که مبارزه و . نامیممی( stprotagoni) پیشۀ اوّلترین اشخاص بازی را قهرمان، سردسته یا هنرمهم»

نویسی کسدی در کتاب نمایشنامه(451، 4962کسدی،) «.شود حوادث داستان به جلو بروند می کند و سبب می کشمکش را ایجاد

 شخصیّت محور، برای چیزی که شدیداً خواهان آن است یا به آن نیاز دارد تالش»: نویسد می قدم به قدم در مورد شخصیّت محور

محوری را زند، شخصیّت می دور وادث پیرامون اودنبال چیزی است و یا آن را نیاز دارد و تمام حه کند، شخصیّتی که ب می

تان جذاب باشد باید حتماً در نمایش، برای آنکه داس. قرار دارد( Antagonist)گویند و در مقابل او انتاگونیست  می پروتاگونیست

الفت یا کشمکش خمحوری نیروی مخالفی در پیش رو داشته باشد که نگذارد وی به هدف نهایی خود دست یابد که این مشخصیّت

 (36-5، 4962، کسدی)«.گیرد می کند که بخش عمدة نمایش را در برجدالی را فراهم می

تواند در قالبی  می مخالفه حتماً باید انسان باشد، شخصیّت خالف شخصیّت اصلی کبر»تواند انسان نباشد شخصیّت مخالف، می 

 (66، 4959، مکی)«.باشد. ..یعی وطب ،فکری اجتماعی، چون یک نیروی سیاسی، غیر از انسان،

حول محور اوست در واقع، در صورتی که این شخصیّت نباشد، ردی است که نمایش و داستان بیشتر محوری، فشخصیّت

محوری، کسی شخصیّت» :نویسد می الجوس اگری در این موردنویسی در کتاب فن نمایشنامه. واهد داشتوجود نخای  هنمایشنام

، اوست که مبارزه و رای اصلی او با داستان گره خوردهوضعیت و ماج به وجود نخواهد آمد،ای  هد او نمایشناماست که بدون وجو

شود و معموالً از چگونگی معرفی اش، تأکید بیشتری که نسبت به  می کند و باعث حرکت حوادث داستان می کشمکش را ایجاد

 (51، 4959اگری،)«.ناختتوان او را ش می رود، می دیگران در توصیف او به کار

توان مریم را شخصیّت اصلی دانست که بیشتر جریانات این دو تابلو حول محور او  می در نمایشنامه سه تابلو، در پردة اول و دوم

باشد که بخش عمدة این تابلو راجع به اوست که در ابتدا با حاکم و مرده  می (پدر مریم)در پردة سوم شخصیّت اصلی پیرمرد . است

کند و در ادامه با مخالفان مشروطه و اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه، که همان شخصیّت مخالف  می شو دست و پنجه نرم

 .است (انتاگونیست)

 شخصیّت مخالف  -1-1-1

 شخص مخالف کسی است که جلو اقدامات مستبدانۀ قهرمان نمایش را»در واقع . نامند می مقابل قهرمان داستان را شخص مخالف

قهرمان و شخص برد  می گیرد و قهرمان نمایش تمام قدرت و فکر و نیرنگ و خالصه تمام قوای فعالۀ خود را بر ضد او به کار یم

، ورزد می در واقع شخصّیتی که با قهرمان نمایش مخالفت( 434-432، همان) «.سخت یکدیگر باشندمخالف باید دشمن سر

 . گویند می شخصیّت مخالف
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، که به هر نحو به حاکم کرمان و مرده شو هستند. دشون می ، ابتدای پردة سوم آشکارهای مخالفه تابلو، شخصیّتشنامۀ سدر نمای 

، مخالفان مشروطه هستند های مخالفدر ادامه، شخصیّت. کنند می پردازند و سر انجام او را از کرمان بیرون می مخالفت با پیرمرد

 . کنند می خواهان ایستادگیمشروطه و که به هر نحو در مقابل مبارزات پیرمرد

 اصلی نمایشهای  شخصیّت -1-1-0

. شوند می آنها عمیقاً با نمایش درگیر. ترین وظایف را در نمایش بر عهده دارندمهم»اصلی بازی، کسانی  هستند که های  شخصیّت

یا بدتر مهم نیست اصل آن است که در پایان  کند؛ بهتر می گذارد و موقعیت شان را عوض می نتیجۀ نمایش شدیداً بر آنها تأثیر

شوند و داستان نمایش چیزی نیست، جز شرح مسائلی که به  می متحول، اند، نمو کردهآن کسی نیستند که در ابتدا بوده نمایش

 «.شود می رو از طریق بذل توجه به سرنوشت ایشان است که تماشاکن از نظر عاطفی با وقایع داستان درگی. شود می ایشان مربوط

 (39، 4959مکی،)

مریم و پسر تهرانی هستند که پردة اول ودوم، بیشتر به این دو ، اصلی در پردة اول و دومهای  در نمایشنامه سه تابلو، شخصیّت 

ایان پردازد که هر دو عاشق پیشه  هستند و تماشاکن انتظار دارد این عاشقی سرانجامش به ازدواج منجر شود، امّا در پ می شخصیّت

دهد که شیادی بیش  می چهرة واقعی خود را نشان، پسرک. شود می شوند و سرنوشت آنها دگرگون می پردة دوم هر دو متحول

 .رودزند و از دنیا مینیست، و مریم که دست به خودکشی می

صاص دارد و حول ها اختخصیّتتابلو به بیان این ش آغاز حاکم کرمان و مرده شو هستند،، اصلی، پیرمردهای  درپردة سوم، شخصیّت

پیرمرد،که  ابتدا شغل دولتی داشت و از اهالی . شوند می زند و در پایان، هر کدام به سرنوشتی دچارها دور میمحور همین شخصیّت

و، از حاکم کرمان،در پایان تابل. کرمان بود، حاال، در پایان پردة سوم، از اهالی شمران است و به شغل دهقانی روی آورده است

زند و هزار بار از شود، دم از مشروطه می می بیند شاه از تخت به پایین کشیده می مرده شو همین که، شود می حکومت عزل

 .شود می شود و به حکمرانی شهری  گماشته می ترمشروطه، خواهانمشروطه

 نمایشی درجه دوهای  شخصیّت -1-1-6

در پیشرفت »بازی درجه دو، های  نگی در نمایش و پیشبرد آن دارند شخصیّتاصلی نمایش که حضور پرر های  شخصیّت برخالف

شخصی ایشان تأثیری در روند های  ، از اهمیّت چندانی برخوردار نیستند و به جهت آنکه وجود عینی و ویژگی(نمایش)وقایع آن

 وجود آنها هنگامی محسوس. و ناچیز استدارد کم  می آشنایی تماشاکن با آنها و توجهی که به ایشان مبذول کلی نمایش ندارد،

کند که در ارتباط با اشخاص بازی اصلی قرار گیرند یعنی در واقع نوعی کاتالیزور برای انجام  می شود و برای نمایش ضرورت پیدا می

ن نسبت به کند و تماشاکنا نمی موجودیّت ایشان توجهی را جلب. یافتن فعل و انفعاالت اشخاص بازی اصلی نمایشنامه هستند

 (36، 4959مکی،) «.مانند می تفاوتسرنوشت آنها بی

 هایی هستند که اگر در پایان نمایش سرنوشت آنها مشخص نشود و به حال خود رها شوند مشکلی در نمایش پیششخصیّت

 مایشنامه سه تابلو،این اشخاص در ن. شود می حوصلکی و دلزدگی تماشاکنانتوجه بیش از حد به آنها، سبب بی و یا حتیآید  نمی

ها ین هم ضرورت نداشت به این شخصیّتدوم پیرمرد باشد که چندان به نقش آنها نپرداخته و شاید بیش از ا توانند زن اول و می

 .پرداخته شود چون در پیشبرد نمایش نقش چندانی ندارند

 نقطة شروع   -1-9

و در بعضی    کدام  از این  موضوعات بستگی به خود نمایش دارد ود؟ هربر زمانی پردة نمایش باال شود؟ چه می داستان از کجا شروع

الجوس  اگری   معتقد   ، شروع  داستان  از  همان   ابتدا  است   و در و بعضی  دیگر،هنگام  شروع  کشمکش  ها، از نمایشنامه

به  عبارت   . داستان  مواجه  با  خطر  باشدوقتی  است  که  چیز  مهمی  در ابتدای  ، بهترین  موقع  شروع  نمایشنامه » :است

از  اشخاص  بازی     به   رود  که  القل  یکی   می موقعی  پرده  باال  ، دیگر   در   هر  اثری  که  بتوان  آن  را  نمایشنامه  نامید
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-کشمکش و در طول همین( 911-914، 4959، اگری) «.تغییر یابد ای از زندگی رسیده باشد که باالجبار مسیر زندگی اومرحله

تواند نبود شروع خوب و نقطۀ آغاز نقص نمایشنامه، می یکی از عوامل. شوند می ها با افراد دیگر نمایش، طرفشخصیّتهاست که 

 . مناسب برای نمایشنامه باشد

اً به شکل متعارف نمایشنامه نوشته اساس، در نمایشنامۀ سه تابلو، ابیات آغازین پردة اوّل در واقع شرح صحنه است و از آنجا که اثر

-هعبارت دیگر اگر نمایشنامه ببه. شود می صحنۀ ورود مریم آغاز توان گفت نمایش از می این ابیات آغاز نمایشنامه نیست و، نشده

شرح احتماالً به این شکل صحنه ( و نه به شکل شعری رمانتیک با وصفی رمانتیک از یک صحنه) صورت متعارف نوشته شده بود

است که مریم وارد ای  هاین نقطۀ شروع لحظ بنابر. .. یک شب مهتابی در شمال تهران با راوی در کنار صحنه نشسته :شد می داده

 .شود می های عاشقانه بین آنها رد و بدلشود و حرف می شود و پس از مدتی، جوان وارد صحنه می صحنه

نقطۀ شروع در این پرده از آنجایی است که پیرزنی . زی جز شرح صحنه نیستابیات آغازین چی، همانند پردة اول، پردة دومدر 

 .دهد می در پاسخ به سؤال راوی جریان مریم را شرحو  آید می شود و بعد از دو سه دقیقه نزد راوی می لندلندکنان وارد صحنه

استکه ای  هکمتری، نقطۀ شروع نمایش لحظ سیارهمانند دو پردة قبل، در ابیات آغازین شرح صحنه دارد امّا به میزان ب، پردة سوم

مگر قصّۀ من به  :گوید می گوید خدا به شما صبر دهد و پیرمرد در پاسخ می رود و به او می برای تسکین دادن پیرمرد، نزد او روای

 .گوش شما هم رسیده

 کشمکش-1-1

ادث و اتفاقات  از جمله حو که ابتدای آن، کشمکش یعنی یک دوره تحول طوالنی» :نویسددر تعریف کشمکش می الجوس اگری

 ولی در باطن هر یک. شوندمی عبارت است از فعالیت دو نیروی مخالف که در مقابل یکدیگر  واقع، در ظاهر کشمکش. عادی باشد

همین  .است تادهاتفاق  اف در طی زمان باشند که به تربیت می حوادث پیچیده و درهم و برهمی و از این دو نیرو محصول اوضاع

 (224-241،222، 4959، اگری). است شدیدتر شده تا باالخره به انفجار منتهی گردیده تدریجحوادث  به

تواند  می توان گفت هر چیزی می در واقع. ایجاد کنند گیرند تا حوادثی را داستان می قرار نیروهایی در مقابل یکدیگر، در کشمکش

، عفت و هرزگی، و و لخرجی خست :هایی مانندمثالً  قرار گرفتن صفت. شود در داستان حوادث و کشمکش، زد و خورد بب ایجادس

، در واقع. شود تواند سبب ایجاد کشمکش در داستان می در مقابل یکدیگر. .. صداقت و فریب، و تندخویی آرامی، و ترسویی دلیری

خاطر آن که نمایش برای تماشاگر هب» (221، مانه) «.جستجو کرد توان می ،چیز و هرجا هستۀ دعوا و کشمکش را در هر»

محوری شکست بخورد یا به پیروزی شخصیّت، که طی آن باید جدالی مطرح باشد .باید دارای کشمکش باشد، جذابیّت پیدا کند

 (35، 4962کسدی، ) «.گیرد می کشمکش بخش عظمیی از نمایش را در بر. نهایی دست یابد

 . بینی  شده پیش - 1تدریجی  -تصاعدی  -9هش  با ج - 2ساکن  -4 :کرده است هار گروه تقسیمشمکش را به چاگری، انواع  ک

، کشمکش  با  جهش. کنند می ایجاد کشمکش، بگیرند توانند تصمیم نمی اشخاص بازی در یک نمایشنامه»، ساکن در کشمکش 

  موضوعآید که  می وجودهب موقعی کشمکش تصاعدی .رسد می سرعت به  نتیجهرود و به  می برخالف حقیقت و عقل سلیم پیش

شده   لحاظ  سه  عامل  جسمی  و روانی مطالعه از بازی  با  یکدیگر  هم آهنگ  و صو اشخا نمایشنامه صریح  و روشن  باشد

 (4959،244، اگری)«حوادث بینی، یعنی پیش(ینی شدهبکشمکش پیش) و چهارم یعنی بین آنها وحدت کامل موجود باشد .باشند

تابلو، کشمکش در پردة اوّل نمایشنامۀ سه . با توجه به آنچه گفته شد، کشمکش، نتیجۀ قرار گرفتن دو نیرو در مقابل یکدیگر است

، یابد می بر سر خوردن شراب است سپس قوت و شدت کشمکش بین مریم و جوان تهرانی، شود می آغاز به تدریج و با نرمی

، پردة دوم کشمکش بین جوان و مریم و دو نیرو صداقت و فریب در. است و کشمکش ساکن است شمکش برتری جوانک، سرانجام

 . های جامعه و مریم استو در وهلۀ بعد اعتقادات و و ارزش
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خواهد به خواستگاریش بیاید، امّا پسر  می شود حامله است از پسرک تهرانی می شود که مریم متوجه می کشمکش از آنجا آغاز

 سرانجام، این کشمکش نیز به برتری پسر تهرانی ختم. کند نمی دهد و عمل می زیاد ها هکه از این وعد: گوید می جواب تهرانی در

ة در پرد. پذیرد می خودش است که سرانجام با خودکشی کردن مریم پایان کشمکش مریم با اعتقادات، کشمکش بعدی. شود می

بد قرار گرفتن دو شخصیّت یعنی پدر مریم و حاکم وقت آغازی برای کشمکش یا می تدریج آغاز و سپس شدتسوم نیز کشمش به

ها برکنارشدن پیرمرد از کار دولتی و روی آوردن به کار دنبال دارد و سرانجام این کشمکش بعدی را بههای  است که کشمکش

 .دهقانی است

 (نقطة اوج)فاجعه -1-0

گونه که شویم امّا آن می انگیز مواجهمصیبت و پایانی غم، ا مفهومی از غم واندوهشویم در ذهنمان ب می ابتدا که با این کلمه روبرو

ایم در بر داشته شاد شاهد آن بودههای  تواند خیر و خوشی را نیز آنچنان که در بسیاری نمایش می فاجعه،»: نویسد می ابراهیم مکی

 دهد بحران پدیدار یرد و کمرویی او را تحت شعاع قرار میگ می هنگامی که عشق و عالقۀ جوانی خجالتی شدت، باشد برای مثال

 (295، 4959مکی، )«.آفریند می را اقدام او به دادن پیشنهاد ازدواج، فاجعه ؛شود می

است که شخص بازی محوری، ای  هفاجعه، نقطۀ اوج بحران است؛ لحظ». شود می ختمای  ههر کشمکش و بحرانی سرانجام به فاجع

هی از موانع هایی فروان در دل حوادث نمایش که به مثابۀ کوخمبا عوامل مخالف و گذشتن از پیچ وشمکش پس از یک سلسله ک

کند و در نهایت، در نقطۀ اوج در قلۀ آن کوه  می وار، به سطحی باالتر صعوداند، هر لحظه با پیچشی زیگزاگمقابلش قد برافراشته

فرصتی . گذارد می فاجعه پایانی منطقی و مورد انتظار بر روند یک واقعه. افتد می دهد و از سر باالیی به سرازیری می تغییر جهت

 نمایشی منطبق است و از این جهت خاطرش آسودههای  اش تا چه اندازه بر واقعیتبینیآورد تا تماشاکن دریابد پیش می فراهم

 (293همان، ) «.شود می

-، به کشمکش در سه تابلو. رو هستیمهروب انگیز و مصیبتهوم غم و اندوه و پایان غمبا مف رابطه با فاجعه، در نمایشنامه سه تابلو، در

، و این ویژه در پردة اول و دومهب؛ بینی کندشپی، که قرار است رخ بدهدرا ای  هتواند فاجع می است که تماشاگر تا حد زیادیای  هگون

 . فاجعه چیزی جز ناکامی دختران ساده دل و معصوم نیست

کند آنجا  شود و کم کم سیر صعودی پیدا می می ، بحران، از زمان رویارویی مریم با پسر تهرانی آغازاول، در آن شب مهتابی پردةدر 

ه رسد و فاجعۀ حامله شدن مریم را ب می ، سپس در پردة دوم این بحران به اوج خوددهد می تن به خواستۀ جوان تهرانیکه مریم 

 .دنبال دارد

 کند، و با پاسخ منفی پیرمرد روبرو می جاییاکم کرمان از پیرمرد تقاضای نابهشود که ح می ، از زمانی آغازانبحر در پردة سوم، 

بر کنار شدن پیرمرد از شغل )دهد هر کدام به نحوی بر سیر صعودی نمایش دامن میزند  می شود در ادامه جریاناتی که رخ می

پیرمرد از کرمان، حرکت پیرمرد به سوی نائین، به توپ بسته شدن مجلس، دو هفته  دولتی، روی کار آمدن مرده شو، بیرون کردن

که پیرمرد پس از آنکه عمر خود ، شاید اوج بحران و فاجعۀ نمایش آنجا باشد...(زندانی شدن پیرمرد، کشته شدن پسران پیرمرد

 :کند می د این پاسخ را دریافتنویس می که به هیئت وزراای  هدر جواب نام، وپسرانش را در راه مشروطه داد

 گره گشایی -1-6

، در طول داستان ها برای افراد مشخص شوداز شخصیّتختم شود و سرنوشت هر کدام ای  هنقطۀ اوج داستان سرانجام باید به نقط

که تنها به وسیلۀ کند  می ، خواننده یا تماشاگر را دچار سردرگمیهای زیاد داستانمانند و یا شخصیت می ها مبهمبرخی شخصیّت

تواند  می داستان»گشایی الزم نیست با وجود این همیشه گره شود می ها و سرنوشت شان برای افراد روشناین شخصیت، گشاییگره

انجام گیرد اما نویسنده برای اینکه از تیزی لب اوج بکاهد و تماس خواننده را به نحو مالیم و مطبوعی با ( دنومان)گشایی بدون گره
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آورد و به سطح زندگی عادی  می افزاید و خواننده را همراه با اوج فرود می دنومان را به داستان، ستان و اشخاص آن قطع کنددا

 (163، 4963یونسی،)«.رساند می خویش

ه ا بکند و نقطۀ اوج ر می ، خودکشی مریم است که سرنوشت او را روشنگشایی در تابلو اول و دومو، گرهدر نمایشنامه سه تابل

گشایی است آوردن پیرمرد به کار دهقانی گره ، و رویآوردن مرده شو به حاکمیت یک شهر ، رویاندازد در پردة سوم می سراشیبی

 .کند می که سرنوشت افراد را روشن

 نتیجه -1-1

. ایشنامه مورد نظر استترین موضوعاتی که در یک نمد، یکی از مهمده می آنچه در پایان آن کار رخ نتیجه، ماحصل یک کار است و

ا توان گفت، نمایش ناقص است در یک نمایشنامه ممکن است در هر صحنه ی می نباشد نمایش کامل نیست وای  هدر واقع اگر نتیج

یی در طول آن نمایشنامه، تماشاکن را به طرف ها هها در یک نمایشنامه، همچون نشاننتیجه» .گیری برسیمپرده به یک نتیجه

، مکی) «.پردازد، راهنمایی کند می ، آخرین صحنۀ نمایش که به تحلیلی جامع از کل نمایشنامهنتیجه یا فرود ی، یعنینتیجۀ نهای

4959 ،211) 

گ و سوزان و رنگارنهای  توان نتیجه گرفت، آن است که بسیاری از تجاوزهای به عنف، نتیجۀ عشق می آنچه از پردة اول و دوم

های مهم دولتی را بر که در آن افراد فاسد شغلای  هتوان به این نتیجه رسید، جامع می ردة سوم،در پ ، وی دروغین استها هوعد

 . شود رو  میهبا شکست روبای  هماند بی شک انقالب در چنین جامعپاسخ میگناه، بیهای بیعهده دارند و فریاد انسان

شود و باز گشت پدر مریم به کار دهقانی تمثیلی  می را سبب دخیل شدن  امثال سپهدار و سردار اسعد شکست انقالب»در واقع، 

ظالمانۀ آن به دست امثال سپهدار که بیانگر شکست قطعی انقالب و نابود شدن های  کشیز تحکیم نظام قدیمی با شیوة بهرهاست ا

 و دفتر آن برای همیشه بسته شود می و جنازة خاطرة انقالب مشروطه به دست پدر مریم به خاک سپرده. های انقالبی استآرمان

نقطۀ پایان . ..با شکست آن چشم از جهان فرو بست و مرگ دختری که با اعالن مشروطیّت دیده به جهان گشوده و. شود می

، 4966آجودانی به نقل از محمد قائد، ) «.انگیز استخواهی و تمثیل یک شکست غموطهوحشتناکی بر دفتر مبارزة مشروطه و مشر

299) 

 درونمایه  -1-3

به   است بهتر  دو واژه اندیشه برای دریافت مفهوم این بن. ب، مضمون. الف :داشت باید دو موضوع را مد نظر نمایهدرو در مورد

و درونمایه  مضمون، و مسلط بر داستان فکر حاکم»: است معتقد میر صادقی .توجه کنیم ،صادقی ارائه دادهمیر که جمال تعریفی

(theme )های و موقعیت شود می کشیده اثر در خالل که اییا رشته خط، است هر اثر در و مسلط اصلی فکر، نمایهدرو. است 

 در داستان که نویسنده اندتعریف کرده عنوان فکر و اندیشۀ حاکمیرا به درونمایه، دیگر به بیانی .دهد می هم پیوند را به داستان

را با  درونمایه نباید. دهد می را نشان اشنویسنده و ادراکی فکری جهت، هر اثری است که درونمایۀ جهت به همین ،کند می اعمال

 .آید می دست که از موضوع به است چیزی درونمایه. به کار برد  یکدیگر جایرا به   و این گرفت یکی (subject=topic)موضوع 

را   نویسنده مورد نظر اساسی که موضوع خوشۀ افکاری یافکر  یعنی، انددانسته کل داستان به معنای را و درونمایه مضمون در واقع

 موضوع ممکن است دو داستان( 14-2 4966میر صادقی،) «.دهد می هنری سوق وحدت د و داستان را بهکن می در داستان تحکیم

 . است یا اثر نمایشی درونمایه داستان شود می از یک دیگر  دو این تمایز سبب امّا آنچه یکی باشد آنها
 نمایش وقایع است که کیفیتی عبارت از نمایش در عرف( Theme)درونمایه » :کند می تعریف گونهرا این مکی، درونمایه ابراهیم 

، اندوزیهمچون، حرص. بیان کرد کلمه دو یا سه در را توان آن می معمول طورهو ب کلی  دارد حالتی. زند می در طول آن دور

( 26،4959، مکی)»شود  می بیان ای هجمل به صورت( premise)و موضوع ، و یا جاه طلبی تهوی برای به دست آوردن جووجست
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پیام نمایشنامه دانسته  برابر با ، را(Massage)زمینۀ فراگیر و بن اندیشه  با برابر را، (Theme)تم »کرمانی  زادهناظر و دکتر

 (91،4965، ناظرزاده کرمانی)« .است

 بر اساس، ها، درونمایۀ سه تابلوبن اندیشه. ب مضمون. داشت الف باید توجه بیان درونمایه، به دو نکتهشد، برای  که گفته طورهمان

 مسائل این نمایشنامه، بیان گونه که پیش از این گفتیم موضوع و هدفهمان .قرار گرفته شده است مورد توجه دو محور همین

 وحدت و به داستان به دست آید مایه، باید چیزی باشد که از موضوعمشروطه است و درون سرگذشت و در واقع اجتماعی، سیاسی

 .هنری ببخشد

 تواند می امروز نیست و در دنیای عشق و سیاست بیان جز باشد، در این نمایشنامه، چیزی گونهتوان چند می و درونمایه، که مضمون

در راه یک عشق و یا موضوعی در  هو خالصان انسان عاشقانه آنگاه که امروز، که در دنیایی، داشته باشد ا به دنبالر بن اندیشه این

 . بگذارد سرانجامی جز ناکامی ندارد جامعه قدم

ریادهای ف  ای، جزنتیجه، باشد ای که دستگاه حکومتی آن فاسد هجامع :اندیشه با این بن، باشد یک حادثۀ تاریخی تواند بیان می یا

پاسخ غیرمنطقی ، ماه 6از  ، بعدحکومتی که پیرمرد با نوشتن شرح حالش به دستگاه هآنگا ی انسان به دنبال نداردبرا پاسخبی

را  بخشکه انتظاری جز آمدن کشتی نجات، است ند مسافر غریبی در ساحل زندگیهمان، در واقع پیرمرد دهقانی، کند می دریافت

باید تا حد زیادی برای پرداخت آزادی آماده ، ستهملتی که مشروطه خوا»قطعاً همین بن اندیشه مورد نظر عشقی بوده و . ندارد

 «423، 4955نراقی، ) «.باشد

، برای ازدواج تحقق  رویاهایش امید به مریم، در پردة اول :بن اندیشه با این، باشد را در برداشته رویاها تواند مضمونِ تحقق می یا  

رویای پیرمرد بود  ،اجتماعی یّتی سالم و به دور از دستگاه فاسدو در پردة سوم، ایجاد مشروط دهد می تن  به خواستۀ جوان تهرانی

  .کند می آل آنها را ذکرکه در این ایده

 زاویه دید-1-3

است که نویسنده با آن ای  هنمایش دهندة شیو، زاویه دید یا زاویۀ روایت». است از عناصر مهم در داستان و نمایشنامه، زاویه دید

، 4966، میرصادقی) «.دهد می دهد و در واقع رابطه نویسنده را با داستان نشان می را به خواننده ارائه مصالح یا مواد داستان خود

. پردازد، زاویۀ دید جسمانی می مواد و مصالح مکان و تواند در برگیرندة معانی مختلفی باشد، آنگاه که به زمان و می زاویه دید( 953

و زمانی که مربوط است به روایتی که نویسنده بدان . وع سر و کار دارد، زاویۀ دید ذهنیزمانی که با احساس نویسنده نسبت به موض

 .زاویۀ دید درونی و بیرونی است، دو گونۀ اصلی زاویه دید .کند زاویۀ دید شخصی نام دارد می داستان را بیان

 زاویة دید درونی-1-3-4

، در زاویۀ دید درونی» :نویسد می د، میرصادقی در تعریف این زاویۀ دیدتوان زاویۀ دید اول شخص نیز نامی می این زاویۀ دید را 

 داستان است و داستان از زاویۀ دید اول شخص گفته (شخصیت اصلی یا شخصیت فرعی) هایگویندة داستان یکی از شخصیّت

کند تجربیات و  دارد، سعی می در این زاویۀ دید، از آنجا که گوینده خود در داستان حضور( 956، 4966، میرصادقی) «.شود می

های غریب و غیر شود تا داستان می سبب، عالوه بر آن استفاده از این نوع زاویۀ دید. احساسات خود را در اختیار افراد، قرار دهد

 .شود می اندر واقع استفاده از این زاویه دید، سبب وحدت و انسجام داست. تر جلوه کندور، برای افراد طبیعی تر و واقعیقابل با

 زاویة دید بیرونی  -1-3-1

فکری برتر از » در این زاویۀ دید. دهددر زاویۀ دید بیرونی، برخالف زاویۀ دید درونی، فردی از بیرون وقایع داستان را شرح می

شته حال و از گذ، کند، از نزدیک شاهد اعمال و افکار آنها است و در حکم خدایی است می های داستان را رهبریشخصیت، خارج

ها را تواند صدای شخصیّت می هایشگوش .با خبر است، های خودآینده آگاه است و از افکار و احساسات پنهانِ همۀ شخصیّت

این زاویۀ دید در . تواند از میان درهای بسته و پردة تاریکی ببیند می هایشکه آنها شروع به صحبت کنند و چشمپیش از آن، بشنود
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-در این زاویۀ دید، داستان ممکن است به وسیلۀ چند نفر ثبت شود و شخصیّت. قرار گرفته است "دانای کل" یا "عقل کل"حوزة 

 های داستان، هر کدام نقل قسمتی از وقایع داستان را به عهده بگیرد که این کار موجب تضعیف وحدت و یکپارچگی داستان

 (934-9، 4966، میرصادقی) «.ث طبیعی جلوه کندشود مگر این که خصلت نمایشی داستان قوی باشد و حواد می

 زاویةدید در سه تابلو -1-3-9

 پردازد زمان و مکان و موقعیت را به تصویر می راوی به بیان سیر داستان، در تابلو اول، زاویۀ دید دانای کل یا سوم شخص است

ة دوم نیز زاویۀ دید سوم شخص است و راوی از بیرون، پرد ها است درناظر تمام رویدادها، و شاهد اعمال و رفتار شخصیّت، کشد می

به ، پیرمرد، شخصیت اصلی داستان ابتدای تابلو طور کلی سوم شخص است امّا دردر پردة سوم زاویۀ دید به. ناظر تمام ماجراست

    .کند می پردازد و تجارب و احساسات خود را از صمیم قلب بیان می نقل داستان

 نامه زمان در نمایش -1-3

ن به نحو چشمگیری مکا، تجسمی بریم که در هنرهای می را به دو دستۀ تجسمی و آوایی تقسیم کنیم، پی به این نکته ر هنراگ

مورد ، تجسمی، هنرهای آوایی، در آن، زمان معماری امّا برعکس هنرهای، و زمان  نقش خاصی ندارد مانند نقاشی مورد توجه  است

هیچ کدام از ، نمایشنامه. شود می شعر و یا داستانی که در یک محدودة زمانی خاص خوانده، یک موسیقی :گیرد مانند می قرار توجه

: االم  مینویسد گونه کهزمان، در نمایش کاربرد مهمی دارد، آن. این دو گروه نیست بلکه تلفیقی از زمان و مکان را با خود دارد

، االم). است پویایی در گرو حرکت در طول زمان. یست، بلکه توالی پیچیده حاالتندایستا ن و االت سادههرگز ح، دنیاهای دراماتیک»

4951،416.) 

را به چهار  هانویسی این زمانابراهیم مکی در کتاب شناخت عوامل نمایشنامه، است زمان در هنرهای نمایشی دارای انواع  مختلفی 

 زمان روانی . 1 زمان نمایشی. 9زمان ترتیبی . 2 یکیزمان فیز. 4 :عبارتند از که تقسیم کرده است اصلی گروه

صرف تماشای یک  تماشا کن از آن مقدار زمانی که»: عبارت است ،از آن یاد شده با نام زمان بیرونی نیز :زمان فیزیکی-1-3-4

 (436، 4959، مکی) «گیری استمولی قابل اندازهمع کند و با ساعت می اثر  نمایشی

مکی در تعریف این زمان  ابراهیم. است تانی و نیز زمان روایی یاد شدهداس با عنوان زمان، ترتیبی از زمان :زمان ترتیبی -1-3-1

 جاری صورت آنچه در مقابل تماشا کنگیرد، چه به  مییدادهای داستان نمایش را در بررو عبارت است از کلّ زمانی که»: نوشته

 رویدادهای گذشته در ذهنش ایجادو یادآوری  ها هو نقل خاطر رت آنچه با قراینگذرد و چه به صو می و از برابر دیدگانش شود می

جاری شده  های  رویداد و منشأ و به مبدأ آنچه مبنا ها ببردتا  او را  به دور دست گشاید می را در نظر گردد و پرسیکتیوی از زمان می

باشد، شده  رویدادهای جاری در اثر نمایش ما بنای بروز و پیداییتواند م می ای است که هنقط ت برساند، یعنی عبارت از دورتریناس

نمایش، رویدادهای داستان رساند و آن چیزی نیست، جز روایت  می تا زمانی که رویداد نهایی به وقوع پیوندد و ماجرا را به پایان

 (435همان، ) «.زمان وقوعشان تقدّم و تأخّر یکی پس از دیگری و بر اساس

، نمایشی عبارت از مقدار زمانی است که به صورت اجرای اعمال»شود و  می مدت زمانی که نمایش اجرا :نمایشی زمان -1-3-9

جاری در زمان  ای که رویدادهیعنی مقدار زمانی است  ؛اندازد می ماشا کن به جریانت حوادث و رویدادهای نمایش را در برابر چشم

پایان آن بر قهرمانان   تا زمانی است که از آغاز نمایش ور کلی این زمان نمایشی، طولطدهد؛ البته به می خود جا نمایش را در دل

 .باشد تقریباً منطبق  با زمان فیزیکی تواند  می این  زمان  ندک می گذارد و آنها را پیرتر می اثر نمایش

را ضمن   یک خانواده د سال از عمرهشتا، خود در عرض چهل دقیقه زمان فیزیکیکریسمس  در نمایشنامه شام طوالنی :مثالً 

ویی پنج دقیقه  از زندگی گاندی رادیمانند نمایشنامۀ  ؛باشد تر از زمان فیزیکیرعکس کوتاهو یا ب دهد می صرف یک وعدة شام نشان

گیرد  می که در طول زمان فیزیکی آن حدود یک ساعت است در حالی که زمان نمایشش فقط پنج دقیقه از زندگی گاندی را در بر

 (435همان، )
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صورتی   است که گذشت زمان تنها در بیرون از اشخاص و به شده گذاریزمان روانی بر این اساس پایه» :زمان روانی -1-3-1

برای مثال، . ت  خواهد داشتو به اعتبار کیفیت پویا آن، ضرب آهنگی متفاو شخاصا گذشت زمان در درون. ندارد یکنواخت جریان

خواهد کرد  و به سختی  برد، بسیار  طوالنی جلوه می با یک دقیقه، برای شخصی که در شرایطی سخت به سر رببرا زمانی گذشت

تباط با این در ار نکتۀ مهم. گذراند، اصالً متوجه گذشت زمان نخواهد شد می که لحظات را به خوشی حال آنکس خواهد گذشت

رویدادهای داستان   هنگام تماشای یک نمایش، از طریق شرکت عاطفی در حالت ذهنی ماست، در حالی که تابع( روانی زمان)زمان 

عالوه بر چهار زمانی (. 435همان، ) «.ت زمان بر صحنۀ تئاتر استنحوة گذش ما تابع ذهن ،پنداری با قهرمانان آنو همذات نمایش

 .کند می یاد ای هاسطور ام زماندیگری  به ن که گفته شد مکی از زمان

چنان که در جهان آن سال ،گذشت ماه در این زمان». شود می زمانی نیز یادکه از آن به زمان بی :ایاسطوره زمان -1-3-0

 ما آدمیان عادی جسم بر طور طبیعیزمان به تأثیراتی را که گذشت بدین جهت. گذرد مطمع نظر نیست می سفلی مادی و عالم

طبعی که  محسوس  -جا نخواهد گذاشت و آنها را به صورت طبیعیرند، بهگی قراریرة چنین زمانی دا که در گذارد، بر قهرمانانی می

و شهرناز،  ارنواز، یابد می ک دستبر کاخ ضحا نوجوان، پس از آنکه فریدون ،برای مثال .نخواهد کرد فرسودهماست پیر و  حواس

 افتد که این نمی هرگز  به فکر د و خوانندة داستانکن می خود رهاند و هر دو بانوی را در حرم می را از بند ضحاک خواهران جمشید

 .ها در یک نمایشنامه حائز اهمیت استدرک هر کدام  از این زمان (433، همان) .از فریدون پیرترندهر دو، دست کم، صد سالی 

 انواع زمان  در نمایشنامه سه تابلو مریم -1-45

 .ها در این نمایش پی بردتوان به زمان می خواندن نمایشنامه سه تابلوبار یکو با  ابراهیم مکّی از زمان کردهی که با توجه به تعریفات 

 زمان ترتیبی -1-45-4

چه آنچه که ، گیرد میرا در بر  یعنی زمانی که کل رویدادهای نمایش. است زمان ترتیبی یا زمان روایی ،این نمایشنامه زمان اصلی

، سه تابلو، پیرمرد نامۀدر نمایش. گذشته است و ها هخاطرد و چه آنچه مربوط به نقل شو می در مقابل چشمان تماشاکن نمایش داده

که مبدأ  و ، گردد می باز های گذشتۀ زندگی خود دور دست پیرمرد به. پردازد می گذشتهای رویداده و یادآوری ها هخاطر به نقل

ست، پیرمرد به روایت   ا ر نمایشی شدهاثویدادها در این و سبب بروز ر شود، می آغاز پیرمرد از آنجاهای  گرفتاری منشأ تمام

 .پردازد می رویدادهای داستان یکی پس از دیگری بر اساس تقدم و تأخر وقوعشان

 زمان نمایشی -1-45-1

که شود در واقع مقدار زمانی  می در برابر چشم تماشاگران به نمایش گذاشته مقدار زمانی که حوادث و رویدادها، زمان نمایشی

توان این زمان را در این نمایشنامه  نمی اجرا نشد، نامه سه تابلواز آنجایی که نمایش، دهد می رویدادهای نمایش را در دل خود جا

 . مشخص کرد

 زمان  روانی  -1-45-9

جه به شرایطی  تو و با طور که در تعریف این زمان گفتیم، گذشت این زمان نه تنها در بیرون اشخاص بلکه در درون اشخاصهمان

با نمونۀ بارز این ، سه تابلو مریم آید در تابلو سوم نمایشنامه می ه وجودب ها و شادیدهد یعنی با توجه به غم می که در بیرون رخ

گذرد که  می قدر سختدو هفته آن شود، گویا زندگی بر پیرمرد در این می که پیرمرد دو هفته زندانیشویم آنگاه  می زمان مواجه

 . کند می گونه از آن یاداین

 در آن دو هفته چه گویم به من چه حال گذشت آن سیاه چال گذشت  در  من  بر  دو  هفته 

 پس  از دو هفته از آنجا یک  از رجال گذشت          دو هفته  مثل دو هفتصد هزار سال گذشت

 اینشانة زمانی دوره -1-45-1
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مربوط به ، طوری که از اسم آن پیدا استهمان، این نشانۀ زمانی. استای  هدور انۀ زمانیتوان نام برد نش می را کهنوع دیگر زمان  

فعال ) «باشد...  سالی، طفلی و، جوانی تموز،، زمستان: شامل»تواند  می که کند می ای از زندگی را بیانشود و دوره می یک دوره

در تابلو اول، . کند می داستان کمک  د بارزی دارد و به پیشبرد روندنمو، سه تابلو ه مطرح  شد در هرک این دوره زمانی( 453،4955

 :آغاز  تابستان دارد و شاعر، اشاره زمانی به پایان فصل بهار
 ام سر سنگی  کنار  یک دیوارنشسته             بهار    و  انتهای   است    سرخ   گل اوائل 

 :در تابلو دوم، اشاره  زمانی به فصل  پاییز  دارد

 فضای  شمران  از باد مهرگان پرگرد     ها  همه  زرد دو ماه  رفته  ز پاییز  و  برگ

 :در تابلو سوم اشاره زمانی به فصل زمستان دارد

 برون شدیم  زمستان  سخت  و یخبندان    کرمان   شب پیاده  از  پسرم  دو  من  و      

 زمانی محدود  نشانه -1-45-0

 معرفی  ترتا حدودی زمان را بهتر و روشن( مانند اندک مدتی، چون، تا وقتی که)زمانی مبهم ی ها شانهن که در مقابل زمانی»

، روز، شب :شامل. نامندرا نشانه زمانی محدود می این زمان( 451،4955، فعال نجمه) «کنند می کند و حدود آن بهتر مشخص می

 :نویسد می آنجا که شاعر، اشاره شدهدر تابلو اول به این زمان  .است. ...ساعت و، بامداد

 گشت هویداای  هدهقان دور دختر ز                بگذشت چو زین سیاحت من یک دو ساعتی

 :نویسد می یا در جایی دیگر

 دو شیشه  سرخ  ز جیب  بغل  برون آورد       پس  از سه چار  دقیقه ببرد  دست آن مرد

 عشق معمولیهای  شروع  شد  به سخن       گولی شن      ز   چار  دقیقه  سه   پس  از 

 :به این نوع زمان داردای  هدرتابلو دوم و سوم، نیز اشار

 ز مرگ خود پدر خویش را بیازرد       کند جان سحر گه مرد  ز اول  شب همی 

 تابلو سوم

 رگشتهسه فرار وی آن پیر مرد س                بگذشته   سه روز  اینکه   مریم  مرگ    ز

 مکان  در نمایشنامه  -1-44

 اتفاق  در واقع یک رویداد یا حاثه در مکان. باشد می داستان، نامهدر یک نمایش از ارکان اصلی و مورد توجه، زمان همانند، مکان 

ن توانایی و واژگان ای. شود می در متن درامی توسط کلمات آفریده، آورد می صحنه را به وجود، در تئاتر مکان»این  افتد و می

، مستور)« .ای قادر  به انجام آن نیستچنان تأکید ورزند که هیچ دوربینی و هیچ صحنه ها هصحن دارند که بر بخشی از را بالقوگی

4956 ،6-16) 
مکان   یا. باشند ...روستا و، شهر، یک کشوریعنی ، است یک منطقه جغرافیایی مشخص ، ممکننامهنمایش ها در یکمکان

 . باشند. ..جنگل و، صحرا، ی دارای  نام خاصی  نباشد، بلکه  یک دریاجغرافیای

 «سه تابلو»مکان در -1-41

 مکان جغرافیایی مشخص -1-41-4

 . باشد می جغرافیایی مشخص و شهرهای کشورمانهای  مکان، هانامه سه تابلو، اکثر مکاندر نمایش

 ای شمران اندک ز قرب مغرب تارفض           کهسار      دامن  دربند  و درة   جوار 

 .شمران  است، مکان درتابلو دوم، همانند تابلو اول

 فضای شمران از باد مهرگان پر گرد        همه زرد   ها و برگ دو ماه رفته ز پاییز
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های  سرگذشتش، از  مکان بعد از آن، پیرمرد در تعریف. برد می نام، در تابلو سوم، راوی، ابتدا از شهر شمران، که گور مریم آنجا است

 . برد می جغرافیایی  متفاوتی،از جمله کرمان که در آنجا صاحب شغل دولتی بوده، نام 

 بشد جوانک جلفی حکومت کرمان  هزار وسیصد و هجده زجانب تهران 

 . رسند می شود آنگاه که پیرمرد  و پسرانش  به نایین  می بعد از مدتی  دوباره  مکان جغرافیایی عوض  

   یم تا نائین ها هرسید نعش من و بچ

 :کند می تا دوباره پیرمرد، از شهر ری  یاد، ماند می این مکان جغرافیایی  همچنان  باقی

 ولی چه فایده آخر  فتادم اندر بند     چند به ری رسیدم و پنهان شدم دو روزی

 صدا پردازی  -1-49

. گیرند می شود و بیننده و نه خواننده از آنها تأثیر می ی نمایشی که بر پرده اجرایعن ؛است ازی، از عناصر شنیداری نمایشنامهصداپرد

صداهای »و دیگری  شود می بازیگران و غیر ایجاد، خود کارگردان به دو گونه باشد صداهایی که توسط تواند می که این صداها

توان  از پشت صحنه   می (Macbeth)در نمایشنامۀ مکبث مثالً  .باشد ای که باید رابطه مستقیمی با موقعیت نمایشی داشته هزمین

اغوای همه ش   پادشاه را که به دست مکبث و به (Duncan)دانکن  توفان  و رعد  و برقی را شنید که شب کشته شدن ای صداه

 (21،4966، ویننی) «سازد می آشفته  –صورت  گرفت 

مثالً در پایان تابلو . در صورت اجرا است نوعی توضیح برای صداپردازی سنده،توان گفت فضاسازی نوی می در نمایشنامه سه تابلو

کند   می را  توصیف  شاعر با این صداپردازی شبی شویم می ، مواجهای را به همراه داردای ازفضاسازی که صدای زمینهبا گونه، اول

 . آید می از آبشار  سار و ریختن آب از کوه که  در سکوت آن صدای کبکی

 غریو  ریختن آب  از آبشار آید ز کوهسار آید    کبکی  ۀ قهقه    صدای

 لباس  -1-41

ما به . است نخست اینکه لباس نشان دهندة زمان تاریخی» شود؛ زیرا می از عناصر مهم دیداری در تئاتر و نمایش محسوب، لباس 

 را نشان  ای رومی، دوران باستانجبه. بشناسیم گیرد می رنامه در آن قرانمایش ای را کهدوره، هاوسیلۀ لباسنیم بهتوا می آسانی

نشان دهندة   ،واقعی زندگی چه در تئاتر و چه در، لباس . را ، قرن هفتمو کاله گیس دهد، توری زینتی جلوی پیراهن مردان می

 (91،4966، ویینی) «.طبقۀ اجتماعی  است

 پسر تهرانی. 2پوشش مریم . 4. اره شده استاش تابلو، در دو قسمت به پوشش اشخاصنامه سه در نمایش

 ز حیث جامه نه شهری بد و نه دهقانی        به رسم پوشش دوشیزگان شمرانی

 پوشش پسر تهرانی 

 ز حیث جامه هم از مردمان حاال بود         همی بد نبود زیبا بود، ز آب و رنگ

 کاله ساده و شلوار و ژاکت و پوتین

 صحنه  -1-40

در تعریف    ابراهیم مکی در کتاب شناخت عوامل نمایش. صحنه است، کردل مهم دیگری که در نمایش باید بدان توجه از عوام

شود به همین   می م سلول بنیادی آن محسوبو در حک ترین جزء کامل و یا واحد ساختمانی نمایش استکوچک»: نویسد میصحنه 

هر صحنه که جزئی از نظامی به هم پیوسته به . عناصر یک نمایش  بلند است تر، دارای جمیعهر صحنه، در مقیاسی کوچک، جهت

ی یک نمایش که بر ها همجموع صحن. گرد می بعد شود و پایه و اساسی برای صحنۀ می است، از صحنۀ ما قبل خود ناشی نام نمایش

کند  می نویس رهبریهدف و اثبات فرضیۀ دراماند، در حول محور اصلی، که آنها را تا رسیدن به ه وجود آمدهب مبنای اصل علیّت

و  شود می آید شروع می یا چند پدیدة حاضر در صحنه پدید صحنه با پیدایی اشکالی که بر اثر وجود تضاد بین دو. یابند می امتداد
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مکی، ) «.رسد می جهقرار دارد، به نتی پرد و در نهایت، با گذشتن از موانعی که در سر راهش می اوج در اثر کشمکش حاصل از آن

 .شود می گفت هدف نویسنده در صحنۀ پایانی بیان توان می و (461،4959

ه آن را با یک پرده زمین»اغلب  صورت بسیار ساده و پیش پا افتاده بود و برای  ایجاد صحنهاما طراحی صحنه در دوران عشقی  به 

غاز سدة بیستم، استفاده از پرده در این دوران که مصادف است با آ. ..آراستند می های مورد نظر نمایش از مکاننقاشی، شبیه به یکی 

امّا در ایران، تا اوایل دوره رضا . ]گرفتمیگرا مورد استفاده قرارروپایی منسوخ شده و دکورهای واقعصحنه، در تئاتر انقاشی انتهای 

 (12، 4954، صانعی)است  شده می نصب سبب تزئینهای دیگر به و پارچه. ..یا قلمکار در انتهای صحنه یک پرده نقاشی[ شاه

 ها هصحن و هرکدام از این باشد که به دنبال صحنۀ پیشین ایجاد شده، می هر تابلو، شامل چندین صحنه، در نمایشنامۀ سه تابلو 

نۀ نهایی نمایش   حاین فرایند تا رسیدن به نقطۀ اوج ص. کنند تا سرانجام به نقطۀ اوج برسد می حمل را با خود کشمکش نمایش

ویژه در پردة سوم که با شود به می گوناگونی به تماشاکن عرضههای در قالب صحنه، نمایش یابد و کل می ادامه به همین ترتیب

 . هستیم مختلفی روبروهای صحنه

راوی بر  را زیباتر کرده، دربند و دامن کوهسار و غروب آفتاب است که طلوع ماه از پس درختان آن درة، صحنه ،اول مثالً درتابلو

پردازد،  می ها هبه توصیف صحنشاعر به زیبایی ... شود می سپس مریم وارد صحنه ؛پردازد می روی سنگی نشسته و به مرور خاطراتش

 .برد می ، لذتها هو از دیدن این صحن

تمام برگ درختان زرد شده و  است است که خورشید هنوز کم فروغ فضای شمران در فصل پاییز، و ابتدای روز، صحنه، دوم پردة

صحنۀ بعد پیرمردی است که . پوش داده استهای سیاهآواز خوش هزارها جای خود را به صدای کالغ، درة دربند را زعفرانی کرده

   . ..بر لب گوری نشسته

برای عرض  گردد و می باز شویم صحنۀ آغازین کوهی است که راوی از سیاحت آن می روهروب های مختلفی در پردة سوم با صحنه

 .شویم می ی دیگری روبروها هپردازد با صحن می در ادامه، بعد از آنکه پیرمرد به شرح زندگیش. رود می تسلیت نزد پیرمرد

شهر کرمان است که پیرمرد از اهالی آن شهر است و  ، صحنه ،شود می شهر کرمان، که جوانی حاکم آن، 4945سال   :از جمله

صحنۀ بعد شب سرد ، آفریند می ی بعدی راها هافتد که صحن می او ر دولتی مشغول است در ادامه اتفاقاتی برایهمانجا به کا

به آن  ، تا سرانجام آیند میبه دنبال یکدیگر  پیدرها پی شود، این صحنه راهی نایین می با دو پسرش زمستانی است که پیرمرد

و آخرین صحنه زمانی است که پیرمرد  در ، روی آورده همانجا به کار دهقانی وشده،  رسد که پیرمرد ساکن شمران می ای هصحن

 . کند می آل  مطرححالت زار و مریضی افتاده و هدف خود را از  ایده

 گر آن زمان برسد مرده شوی بسیار است          چه خوب روزی آنروز کشتار است 

 وب  و طناب در کار استبرای خائن چ        حوالۀ همۀ این رجال بردار  است 

 ...سزای جمله  شود داده  از یسار  و یمین

 نمایش و بیان مسایل اخالقی-1-46

 .تواند کاربردهای فراوانی داشته باشد می گونه نیست نمایش، هنری است کهها وسیلۀ سرگرمی است؟ مسلماً اینتنآیا نمایش 

تواند مسایل  می تئاتر» .را مطرح کند... ی، سیاسی، تاریخی، اجتماعی ودر عین حال بسیاری مسایل اخالقی، فلسف آموزنده باشد و

آنکه درگیر مسائل نظری و عی زندگی را بر روی صحنه آورد بیجهانی همچون خوبی و بدی وظیفه و سودجویی و معنی واق

 (426، 4966ویینی، ) «.تجریدی گردد و به رساله در فلسفه تبدیل شود

ها تربیت و پرورش مسائل هدف این نمایش»: نویسد می های اخالقی در کتاب خالقیت نمایشیایشفرهاد گشایش در مورد نم

. و گناهان انسانها  ینمایش زیانکار( 2گویای کشمکش میان نیروهای خیر و شر ( 4 اخالقی و معموالً دارای دو مضمون عمده بود؛

 «42، 4963گشایش، ) «.شد می ها محسوبر و همۀ انساناین نوع نمایشات تمثیلی بود و شخصیّت اصلی آن نمادی از بش
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بارز، به طرح ای  هگونیی است که بهها هنامترین نمایشیکی از جدی، این نمایشنامه :توان گفت می در مورد نمایشنامۀ سه تابلو

اجتماعی   ل تاریخی و سیاسی ومسائ و (و ناموس دیگران در پس پردة عشق بیان تجاوز به عنف در تابلو اول و دوم،) مسائل اخالقی

 .باشد می پردازد و نمود بارزی از این عصرمی (در تابلوسوم) کشور

 جنبة تعلیمی نمایش -1-41

سیاسی، مانند کمونیسم، تئاتر را به صورت آموزشی یعنی به های  ها و برخی از جنبشی مذهبی، مانند ژزوئیتها هبرخی از تیر»

 «.دهد می پیچیده نشان اخالقی را به صورتی متنوع و مسئلهتئاتر . انددی به تماشاگران به کار بردهایبرای تلقین عقای  هعنوان وسیل

 . کند می بزرگ اخالقی را مطرح مسئلهیک  ۀ خوبی است که در پردة اول و دومنمایشنامۀ سه تابلو، نمون (425همان، )

 نمایش و جامعه -1-43

تواند چنین نقشی را بازی کند و نمونۀ کامل  می نمایش، نیز، و نماد و تمثیلی از آن استطور که خانواده نمونه یک جامعه همان

 دارد که در آن پدیدارای  هپس طبیعت تئاتر چنان است که روابطی نزدیک و ژرف با جامع» .یک جامعه و حوادث درون آن باشد

ردانان بسیاری با گنویسندگان، منتقدان و کارایش را این بعد از نم .جا سخن از جامعه است، سخن از سیاست استهر .گردد می

 امّا در آن همۀ تاریخ جامعه به نمایش در کوچک، تئاتر میدان نیروهاست، میدانی بسیار :به گفتۀ آنتوان ویتز. اندشدت تأیید کرده

 ( 419همان، ) «.رود می عنوان الگوی زندگی مردم به کاراش بهرغم کوچکیآید و علی می

عالوه بر آنچه  .حوداث آن دوره است باید گفت این نمایش انعکاس بارزی از جامعۀ عصر مشروطه و رد نمایشنامه سه تابلو،در مو

ها نویسندگان و هنرمندان در همۀ زمان»در واقع  .حاکمان و سیاستمداران آن دوره است، شد انتقاد آشکاری از جامعه هگفت

 (415همان، ) «.ه به نمایش آورندجامعه خویش را بر روی صحن اندخواسته

 نمایش و سیاست -1-43

-این، بلکه کاربردهای فراوانی دارد از جمله طرح مسائل سیاسی، پیش از این گفتم هدف و کاربرد نمایش تنها سرگرمی نیست

ه نویسنده بخواهد و معتقدند چای  هدر عین حال هنری باشد؟ عد تواند سیاسی و می آیا تئاتر»شود  می جاست که این سؤال مطرح

 جاست که باید گفت پیام سیاسی آن نمایش چیست؟این( 436همان، ) «.چه نخواهد از نظر سیاسی متعهد است

، در واقع یک مانیفیست سیاسی آلی برای حکومت آینده استکند، ایده می طور که خود عشقی اشارهنامه سه تابلو، هماننمایش

بحثی که از دیرباز ذهن عشقی را به خود مشغول داشته، و یکی از دالیل شکست نهضت  .دپرداز می که به بحث مشروطیت است

اعتراضی ، آل پیرمرد دهقانیایده»در واقع  .مشروطیّت، یعنی مشروطه چی شدن جماعتی بد نیت و فرصت طلب اشاره دارد

 (441، 4969، مسکوب) «.خشمگین به فرجام بد انقالب مشروطه و ناکامی ملت ایران است

 گیرینتیجه

الشعاع قوانین و مقررات ادبی واقع شده نویسی تحتاز اصول نمایشنامهای  هدهد که در این اثر پار می تحلیل نمایشی سه تابلو نشان

به عبارت  ؛نویسی پنهان گردیده استدر محاق اصول و ضوابط نمایشنامه اصول و قواعد ادبیای  هو از نظر دور مانده است و پار

مجبور است چیزهایی از هر دو موضوع بکاهد  (یکی از هنر و دیگری از ادبیّات)، طبیعی است که شاعر برای تلفیق دو موضوع دیگر

تنها . قائل شدای  هتوان این اثر را از ابتکارات شاعر دانست و برای آن ارزش فوق العاد می ،و چیزهایی به آن دو بیفزاید؛ در نتیجه

مفاهیم روبنایی است که به دو دلیل در ای  هشود کاربرد اصطالحات و ترکیبات سطحی و پار می اثر دیدهضعف و کاستی که در این 

 .این اثر راه یافته است

 .کند که به مقتضای زمان و مسائل سیاسی و اجتماعی آن روز با تودة مردم سخن بگوید می زمان شاعر ایجاب .4

 . ات به سطحی شدن کار او انجامیده استنامه و ادبیّتجربۀ نخستین شاعر در تلفیق نمایش .2

 پی نوشت
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 chanted)تراژدی آوازی . شود می بی نمایشی برای صحنه که در آن تمام یا اکثر سطرهای متن به آواز خواندهترکی، اپرا.4

Tragedy ) چون دافنه(Dafne)  اثر رینوچینی(rinuccini )و ماسک  نهاده اُپرا بر تأثیر عمیقی( 4624-4362)الیایی شاعر  ایت

(masgue )(432،4954، نور احمر). نیز در  بسط  و گسترش  اُپرا  نقش مهمی  داشته است 

 (432،4954، نور احمر. )شود می موزیکال نیز اطالق وگوی کم و امروز گاه به کمدینمایش سبک با آواز فراوان و گفت اُپرت،.1
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 های فرعی تاریخ بیهقی  تحلیل و بررسی داستان

  (با تکیه بر عناصر داستانداستان افشین و بودلف )

 شیرین بقائی 

 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی کاشان 

 بزرگی  سعید خیرخواه                  

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی کاشان 

 چکیده 

بهای فارسی و تاریخ و نمودار کمال دانش، بینش و هنر نویسندگی تاریخ نگار نامدار ایران، ابوالفضل تاریخ بیهقی از آثار بسیار گران

های  ه بلکه با آمیختن آن به داستانوی در این کتاب گران سنگ، تنها به درج وقایع تاریخی عصر غزنوی بسنده نکرد. بیهقی است

. نماید می الی حوادث اصلی ثبت کرده است، تلخی تاریخ را با شیرینی داستان و حکایت، در کام خوانندگان گوارا فرعی که در البه

 . کند می بیان به عالوه با هوشیاری و نکته سنجی که شایستۀ مورّخی چون اوست، اهدافی را نیز چه به صورت آشکارا و چه در لفافه

و توضیح اهدافی که مورّخ ( داستان افشین و بودلف)فرعی های  از این رو در این پژوهش سعی شده است با تحلیل و بررسی داستان

 .کتاب از ثبت آنها داشته است، جلوه دیگری از ارزش این معجزه قرن پنجم آشکار گردد

 .داستان، افشین و بودلف، هدف بیهقی های فرعی، تاریخ بیهقی، عناصر داستان :هاکلیدواژه

 :مقدمه-4

دی که به دلیل این کتاب با وجو. رود می ز نثر فصیح پارسی به شمارکامل اای  ه، جاوید و نموناریخ بیهقی از جمله آثار ماندگارت

ت دقیق و نیز بیان جزئیّات با ، توصیفاا به دلیل نثری زیبا و هنرمندانه، امگیرد می کتب تاریخی قرار ةزمر ، درمحتوای تاریخی خود

این . شود می نگاهی موشکافانه و ریزبین به عنوان سند و شاهدی برای نثر زیبای فارسی و نیز فرهنگ و تمدن قدیم ایران استفاده

ا آن ، اما بگذرد می ار سال از زمان تألیف آنکتاب یکی از  چند کتاب ارزشمند در میان کتب منثور فارسی است که نزدیک به هز

، کهنگی در سیمای آن مشهود نیست ةچهر، مند به آثار فارسیراوانی دارد به نظر ادیبان عالقهفهای  که نثر آن با نثر امروزی تفاوت

، بخشیده کهن که هزارسال پیش تدوین یافته بلکه استحکام عبارات و جمالت و پختگی کالم بیهقی آن چنان استواری به این نثر

 .تواند سرمشق قرار گیرد می مواردیاست که در 

قریحه نویسنده مایه  قدرت. غزنوی دانست نویسی با تعبیر ادبی در دورهیخ، کمال تارنویسیتوان از لحاظ نثر می اب رااین کت»

 کند و اینکه در استعمال می ای در جمع بین سادگی لفظ و استواری بیان حاصلالحظهبیهقی در این اثر توفیق قابل م. اعجاب است

آنکه سبک ، توفیق و مزّیت پر ارج دیگری برای اوست حتّی با دارد می خارج از اندازه بر کنار الفاظ تازی هم خود را از افراط و تصنّع

 (.966 :4951رستگار فسایی، )« دهد می ، این امر نیز تنّوع خاصّی به بیانشبیانش یک دست نیست

 د در آن به ایفای نقشها و خصوصیات طبیعی و اکتسابی خوایی که با همه ویژگیههاست، انسانخ بیهقی داستان زندگی انسانتاری

این سخن گزاف . ستبرای نمایش هنر نویسندگی بیهقی تاریخ او به مانند داستانی دراز ا»پردازند، به همین دلیل است که  می

خوب بشناسد و هریک از ایشان مطابق سرشت و کند که نویسنده اشخاص واقعه را  می ، داستان وقتی جذاب است و در ما اثرنیست

، یوسفی) «.ث و کشمکش وقوع یابدماجرا به حرکت و رفتار در آیند و در نتیجه برخورد آنها با یکدیگر حواد ۀمنش خود در صفح

519 – 511). 

ع و جریانات تاریخی را در قالب جا که وقایخور اهمیّت و تعمّق است و از آن تاریخی و هم از لحاظ ادبی در تاریخ بیهقی هم از جنبه

گرایی و چون این توجّه و همراهی با واقع .سازد می پیش مسحور و شیفته خودخوانندگان را بیش از ، کند می داستان ارائه

از آنِ  تاریخ بیهقی از آن زورمداران بوده و داستان»چون . کندعنوی اثر را هزاران برابر می، ارزش مموّرخ گره خورده استراستگویی 
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الی اهی در البه، این دو را رندانه با هم تلفیق و ترکیب کرده و گخاستهخود از متن زوربران بر می وزیران و مورّخ که چه بسا

و با  داده استهای طبقه زورمدار را بازتاب میها و خیره سریو قلدریهای طبقه زوربر ها و ستم بریبختی، بدهای خویشداستان

 .(5: 4966میاندوآبی، )«.داده استدلش را در آن انعکاس میو هم سوز  کرداش را قابل هضم و درک میتهوشاین کار هم ن

ه است؛ مثال در داستان ها به دست ما رساندن وقایع را از میان اعصار و زمانآن برآمده و آ ری که مورّخ ما به خوبی از عهدهکا

بردار کردن شخصیتی مهم و درباری از گروهی که در زمان مسعود با نام پدریان  واقعهداستان فرعی،  1 ۀبیهقی با ارائ ،حسنک وزیر

 قتل ناجوانمردانه وی نشانکند و عالوه بر اینکه تأسف و حسرت داستان را از ودند را از جوانب مختلف بررسی میمعروف شده ب

هایی از این ، خوانندگانش را بهتر با بخشداستان حسنک وزیرفراوان آنها با و ارتباط و شباهت  دهد، با هریک از این سه داستان می

دینی دارد به دلیل اصلی مرگ  تان فرعی عبداهلل زبیر که جنبهبا داس. کند می ی مخفی مانده بود، آشناواقعه اندوهبار که تا حدّ

الرّشید در حقّ مرد رونها هفوی کدر داستان جعفر برمکی و نشان دادن بخشش و ع. کند می تهام قرمطی بودن وی اشارهحسنک و ا

 . کند می اش در مرگ حسنک اشارهپشیمانی مسعود از تصمیم عجوالنه طور پوشیده بهبه، دلیل جرمی که انجام داده استرهگذر به

کند و  نمی وفایی دنیا همراه است که حتی به وزیری چون حسنک نیز رحممکی با اشاره مستقیم بیهقی به بیداستان دوم جعفر بر

رو از این. داند می نعمت خودخی و جسارت نسبت به پادشاه و ولیباالخره در داستان ابن بقیه او را نیز همچون حسنک قربانی گستا

شده طلبد که در این نوشتار سعی  می های خاصّی راای، تحقیقات و پژوهشاثر ادبی، در هر زمان و دورهشناخت ارزش واقعی این 

کرده  می ها دنبالدافی که بیهقی از ثبت این داستانو بررسی اه( افشین بودلف)های فرعی این اثر حلیل داستاناست با تجزیه و ت

طور کلی در این مقاله سعی بر آن به. لبان و خوانندگان آن برداشته شود، گامی در جهت شناساندن بهتر و بشتر این اثر به طااست

تاریخ بیهقی با اهداف آشکار و یا پنهان ( داستان فرعی افشین و بودلف)رعی های فبا بررسی عناصر داستان در داستاناست 

م به عنوان معلمی توانا در عرصه ه. قی را هم به عنوان یک مورّخ بزرگها آشنا شویم و بیهگونه داستانابوالفضل بیهقی از ذکر این

 .اخالق و حکمت بهتر بشناسیم

 فرعیهای  داستان4-4

، همراه ساختن تاریخ با شواهد و امثال شعری و حکایات و قصص قابل توجه شاهکار ابوالفضل بیهقیت بارز و یکی از خصوصیا»

بیرون از حادثه تاریخی برای شیرین ساختن تاریخ و افزونی پند و اندرز است و همین خصوصیّت است که نثر بیهقی را به صورت 

و اشعار و امثال  هرچند ایراد این قبیل حکایات»( 269 :4961سجّادی، ) «.کند می و خواننده را مسحورشاهکاری جاویدان درآورده 

هایی نیز در طرز ایراد این شواهد لمآثر به حدّ افراط نیست و تفاوتایله و دمنه و مقامات حمیدی و تاجاز قبیل کلمانند کتب بعد 

 (63 :4952، بهار) «...ی از نثر فنّی عربموجود است اما افتتاحی است درآوردن امثال و ذکر شواهد شعری و تقلید

طول این ملحقیات متفاوت است از یک جمله تا یک پاراگراف گاهی هم به چهار یا »باشد اما  می اصلی تاریخ بیهقی این شیوه طرح

به طور متوسط ، این حکایات پردازد می به تاریخ غزنویان «تهبازگشت به گذش»رسد که بیهقی با استفاده از تکنیک  می پنج صفحه

 .(55 :4963، والدین)« .شود می ر در متن کتاب ظاهرهر بیست صفحه یکبا

های  داستان»، اصلی به تاریخ بیهقی اضافه شده استهای  ها و رویدادبرای بررسی و تحلیل بهتر، این ملحقات را که پس از داستان

است بین یک رویداد تاریخی که موضوع کتاب وی است و ای ها در حقیقت مقایسه همه جانبهاناین داست». نامیم می «فرعی

روز  مسئلهکه در گذشته اتفاق افتاده و او با درایت و وقوف کامل واقعه گذشته را از منابع ثقه و با قلم کار خویش نقل و با ای  هحادث

 .(999 :4961، سلیم)« .کر و استنتاج وا داشته استخویش تطبیق داده و سرانجام خواننده را به ف

ح یک زندگی یا حتی شرح ، شرشود، رخدادی، قتلیای آغاز میهر داستان از بیان حادثه»دیگر این نامگذاری این است که  دلیل

هر راوی همواره ادراک . شوند می تبدیل« حوادث داستانی»یابند و به  می داستانی شوند سویه می همگی آنجا که بیان، ایاندیشه

احمدی، ) «.گذارد می یی را کنارها هند و پارگزی می هایی از حادثه را برکند و بر اساس این ادراک، پاره می بیانخود را از داستان 
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، نام داستان داستان داردهای  ساختار با ویژگیبه همین دلیل و به سبب شباهت فراوانی که این ملحقات در موضوع و ( 464: 4951

او . کرده است می اهدافی را نیز دنبال، فرعی به کتاب خودهای  این داستانز اضافه کردن مناسب است اما مورّخ ما ا فرعی برای آنها

. ..، حماسی وی اخالقی، عبرت آموزها هشتن جنببه دلیل دا، کند رویدادهای اصلی تاریخ می بنابه نیاز و ضرورت هرجا که احساس

 .پردازد می ی مختلف این رویداد هاها هبه بررسی جنبفرعی های  احتیاج به توضیح و شرح بیشتری دارد با آوردن داستان

، با پرده حقیقت محروم استصریح و بی دلیل دیگر این است که بیهقی هر جا به دلیل مالحظات سیاسی و حکومتی از ذکر

پس از واقعه از جمله  ؛پردازد می گیری بر حکومت و دستگاه سلطنتر مبهم و پوشیده به سرزنش و خردهطوفرعی بههای  داستان

بیهقی از آنجا که یارای مقابله و سرزنش صریح و بی پرده با مسببّان و عامالن این حادثه را ندارد با چهار ، بردار کردن حسنک وزیر

پردازد و فریاد تظّلم و دادخواهی حسنک  می داستان فرعی به طور موشکافانه و دقیق به بررسی عوامل مختلف این قتل ناجوانمردانه

 . رساند می ه گوش خوانندگانشرا ب

 عناصر داستان-1

 (story)داستان 1-4

نمایش تالش و  ةدر ادبیات داستانی عموماً داستان در برگیرند». ستان اصطالح عامی است برای روایت، شرح و یا گزارش حوادثدا

: 4966 ،صادقیمیر)« .اختگی استی و تاریخی یا سعداستان توالی حوادث واق. کشمکشی است میان دو نیروی متضّاد و یک هدف

ی حوادث و ویژگی شرح و ، ما هریک از رویدادهای واقعی تاریخ بیهقی را به دلیل اینکه دارای توالبا توجه به این تعریف( 43- 45

 . کنیم می ملحقات اضافه شده به هریک از رویداد ها و داستان ها را نیز داستان فرعی نامگذاری. نامیم می توضیح است، داستان

 ( view point)زاویه دید  1 – 1

داستان را به خواننده های  حوادث و ماجرا، آن و با کمک راوی ۀنظرگاه یا منظری است که نویسنده به وسیل، جایگاه، دید ۀزاوی»

ه ذکر انواع آن باشد که ب می زاویه دید ۀاصلی نویسنده با خواننده به وسیل ۀدر واقع رابط (31 :4953، جمالی) «.کند می منتقل

 . باشد می زاویه دید ممکن است درونی باشد یا بیرونی که هر یک دارای اقسامی. شود می پرداخته

 :تواند داستان را روایت کند می از حوزه زاویه دید بیرونی راوی به سه شکل»

 دید دانای کل  ۀاز زاوی (الف

 دید دانای محدود  ۀاز زاوی (ب

 ایشیدید عینی و نم ۀاز زاوی (ج

 :او قابل رؤیت است ۀداستان به وسیل، دید درونی به دو شکل ۀزاوی ةو از حوز

 قهرمان یا شخصیّت اصلی (من راوی)دید  ۀاز زاوی (الف

 (34 – 31 :همان) «.شاهد یا شخصیّت فرعی (من راوی)دید  ۀاز زاوی (ب

، از نزدیک شاهد اعمال و رفتار آنهاست، کند می را رهبریداستان های  از خارج شخصیّت، دانای کل یا عقل کلّ فکری برتر ۀدر زاوی

راوی و ، گاهی موارد. ها را به خوبی بخواندتواند ذهن هر یک از شخصیّت می داند و حتّی می آینده و گذشته را، از حوادث آگاه است

 . زدپردا می داستان قرار گرفته و به روایت داستانهای  گوینده داستان در قالب یکی از شخصیت

دید او به  ۀکند و از زاوی می داستان نقلهای  دید یکی از شخصیّت ۀداستان را از زاوی، دید عقل کل محدود نویسنده ۀدر زاوی

گوناگون و های  به عبارت دیگر وقایع و رویداد». دهد می کند و اعمال و رفتار آنها را مورد داوری قرار می دیگر نگاههای  شخصیّت

دید عقل کل تازگی دارد پیش  ۀدید که نسبت به زاوی ۀاین زاوی. شود می داستان از چشم شخص واحدی دیدهدیگر های  شخصیّت

 (233 :همان) «.دید اول شخص متداول بود ۀاز این به صورت زاوی
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. شود می اصلی یا فرعی داستان است و داستان از زبان اول شخص گفتههای  گوینده داستان یکی از شخصیت، درونی ۀدر زاوی

از این رو غالباً داستان صمیمانه تر و مؤثرتر ، شود می از صمیم قلب نقل، تجربیات و احساسات هیجان انگیز، دید اول شخص ۀزاوی»

دانای کل است و نا های  این شیوه فاقد بلند پروازی. ..است «من»ضمیر روایتگر در این شیوه  (219 :همان) «.آید می از آب در

  (411 :4951، مندنی پور) «.کند می گیرد اما استفاده از آن نیروی باور آوری اثر را بیشتر می نویسنده را محدودی جلوی جوالن

ها از مشهودات عینی خود استفاده کرده و با حوادث را از زبان افراد مورد اعتماد شنیده و نقل ی به دلیل اینکه در روایت رویدادبیهق

 . ی و بیرونی استفاده کرده استکرده از هر دو گروه زاویه دید درون

 (plot )طرح یا پیرنگ  1 – 9

بنابراین روی ، به معنای بنیاد و شالوده آمده و رنگ به معنای طرح و نقش( یس)پی ، رنگ است+ از دو کلمه پی  پیرنگ مرکب»

 (223 :4961، صادقیمیر) «.طرح است ةنقش و شالود، هم پیرنگ به معنی بنیاد

ای  هدهد باید علت و انگیز می شود و به همین دلیل حوادثی که در داستان رخ می اساس انگیزه وقایع گذاشتهساختمان پیرنگ بر 

هایی پیاپی است و چارچوب وقایع و رویداد ةطرح داستان در برگیرند (223 :همان). منطقی منجر شود ۀداشته باشد و به نتیج

 . ترین عنصر داستان استن و راحتتریطرح داستان قابل فهم. ..دهد می داستان را شکل

به  (طور شد ؟چرا این)بلکه پیرنگ جوابی برای این پرسش است که ، داستان نیست ۀبه خالف آنچه بعضی معتقدند پیرنگ خالص

 ها با هم کشمکش ایجاداز مقابله شخصیت». کنند می ها در تقابل با هم حوادث را ایجادشخصیت، دلیل اینکه در هر داستان

 . (433 :4966، پرین) «.بنابراین پیرنگ همیشه با کشمکش سروکار دارد، شود می

 (character)شخصیت  1 – 1

اشخاص ساخته »، در داستان (233 :4934، یونسی) «.شخصیت عبارت است از مجموعه غرایز و تمایالت و صفات و عادات فردی»

 . (451 :4966، صادقیمیر) «.نامند می خصیتش، شود می را که در داستان و نمایش ظاهر (مخلوقی)ای  هشد

  :شویم می ها روبه روی مختلفی از شخصیتها هدر هر داستان با دست

در حقیقت . پردازند می شخصیت به معرفی او ۀیعنی شخصیتی که محور حوادث داستان است و بقی :شخصیت اصلی -

 . کند می قشسرنوشت و  پایان ماجراهایی است که او در آنها ایفای ن، داستان

هستند و اصوالً نسبت به . ..هایی را که در کنار شخصیت اصلی در مقام دوم وسوم وشخصیت» :فرعیهای  شخصیت -

 دهند شخصیت فرعی می شخصیت اصلی در داستان اهمیت کمتری دارند ونیز  شخصیت اصلی را برای رسیدن به هدفش یاری

 . (61 :4953، جمالی) «.نامیم می

 ردازی پشخصیت 1 – 0

  :پردازی در داستان از سه شیوه استفاده کندنویسنده ممکن است برای شخصیت

ها لیل رفتار و اعمال و افکار شخصیتنویسنده با شرح و تح. ها با یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیمارائه شخصیت» :اول

دیگر های  شخصیتهای  ها و خصلتخصوصیت، داستاندید فردی در  ۀکند یا از زاوی می داستانش را به خواننده معرفیهای  آدم

دانای کل  ةنویسندهای  ها بسته به خصوصیات شخص راوی یا ویژگیموفقیت در ارائه صریح شخصیت. شود می داستان توضیح داده

 . (456 :4966، میرصادقی) «.است

 . ها باید عمل کنندیتشخص، تواند هرگز به تنهایی به کار برود زیرا در داستان نمی اما در این روش

-جزء جدایی، هااین روش عرضه کردن شخصیت ؛ارائه شخصیت از طریق عمل شخصیت یا کمی شرح و تفسیر یا بدون آن» :دوم

اغلب نویسندگان از  (453 :همان) «.شناسیم می هاست که آنها رایرا از طریق اعمال و رفتار شخصیتناپذیر روش نمایشی است ز

 . دهند اما بعضی با کمی شرح و تفسیر آمیخته است می کنند و در عمل نشان می این روش استفاده
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، ذهنی و عواطف درونی شخصیتهای  بی تعبیر وتفسیر به این ترتیب که با نمایش اعمال و کنش، ارائه درون شخصیت :سوم

مستقیم در جریان شعور آگاه و ناآگاه به طوری که خواننده غیر (432 – 434 :همان) «.شناسد می شخصیت را، مستقیمخواننده غیر

 . گیرد می داستان قرارهای  شخصیت

 (Dialogue)گفتگو  1 – 6

 «.شود می و نمایشنامه به کار برده ، داستانافکار و عقاید است و در شعر ۀلگفتگو به معنای مکالمه و صحبت کردن با هم و مباد»

 . (922 :4966، میرصادقی)

پردازد به  نمی هاف شخصیتمهم است که در مواقعی که نویسنده به طور مستقیم به شرح و توصی گفتگو در داستان از عناصر

دهد و آن را در  می ، گفتگو به داستان نیروها را به خواننده منتقل کردخصیتشهای  توان خصوصیات و ویژگی می گفتگو وسیله

 . برد می جهتی که میل نویسنده است به پیش

این سخنان در نهایت زیبایی و گویایی به قلم آمده است به . مشحون است از گفتگوهای اشخاص با یکدیگرسراسر کتاب بیهقی »

 «.حاورات اشخاص را تنظیم کردتوان م نمی پردازی بنگریم بهتر از این، حتی از لحاظ داستانسندگیطوری که اگر از نظر نوی

 (513 :4961، یوسفی)

 (Denouement)( complication)گره افکنی و گره گشایی  1- 1

رازها و ، ها در مقابل مشکالتکند که شخصیت می آورد و یا تشریح می موقعیت و حوادثی را به وجود، نویسنده در هر داستان

همین که بخت از ، به این وضعیت گره افکنی ادامه دارد تاحوادث اوج خود را به طور مشخص پیدا کنند، گیرند می معماها قرار

داستان های  شود طوری که گویی شخصیت می گشایی شروعآورد دوران گره می گردد و یا بر عکس اقبال به او روی می شخصیت بر

 (63 :4962، براهنی) «.با سرعت تمام به سوی سرنوشت خود روانه شده اند

 . پذیرد می ن پایانآمیزند و داستا می گیری در یک یا دو جمله به همگشایی و نتیجهگره ها اوج ودر برخی داستان

به همان عناصر داستان ، فرعی استهای  اصلی بر توضیح و بررسی اهداف بیهقی از داستان ۀبا توجه به اینکه تکی، دراین پژوهش 

 (گشاییافکنی وگرهگفتگو وگره، پردازیشخصیت، زاویه دید، پیرنگ)عنصر اصلی که عبارتند از  1شود و تنها به  نمی پرداخته

 . شود می پرداخته

 فرعی های  تحلیل و بررسی داستان-9

برای آشنایی با واقعه تاریخی که بیهقی داستان فرعی را به ای  هابتدا مقدم (افشین و بودلف)در تحلیل و بررسی داستان فرعی 

، کردن آن این مقدمه در واقع سیر اصلی تاریخ است که بیهقی پس از نقل. شود می آورده، کند می عنوان شاهدی بر آن ذکر

های  رساند و داستان می به اتمام، فرعی استهای  اصلی اتصال این سیر اصلی به داستان ۀکالمش را با جمالتی که در حقیقت حلق

واقف آید و تاریخ به چنین  جا نبشتم تا بر آناین، و در این باب مرا حکایتی نادر یاد آمد» :جمالتی مانند. کند می فرعی را آغاز

 . (453 :4954، بیهقی) «.راسته گرددها آحکایت

با چنین ، خاصه تاریخ، تر دیدم به آوردن که کتابواجب. ..و لختی بدین ماند که بیاوردم. ..ام در اخبار خلفاحکایتی خوانده»و یا 

 :همان) «...نو بوده است در جهان مانند ای»گوید  می و در جای دیگر پس از واقعه تاریخی  (221 :همان) «.خوش باشد، چیزها

خصوص خورد به می نیز در چند جای تاریخ بیهقی به چشم (431 :همان) «.حدیث شکافد، و از حدیث»معروف  ۀجمل (296

دهد که  می کند و پس از اینکه این اطمینان را به خوانندگانش می هنگامی که چند داستان فرعی را بالفاصله و پشت سر هم نقل

برای  (جایگاه داستان)بخش با عنوان ، پس از مقدمه. کند می داستان فرعی را آغاز، رساند می ه اتمامسیر ناتمام واقعه اصلی را ب

چگونگی مسیر داستان فرعی و سیر تاریخی و نیز آشنایی با برخی ، هاتحلیل شخصیت، فرعی و سیر اصلی تاریخهای  بررسی داستان

شود که  می فرعی بررسیهای  عنصر داستان در هریک از داستان 1سپس . فرعی گنجانده شده استهای  نکات در هریک از داستان
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عنضر  1هاست به بیهقی از روایت کردن این داستان اصلی این پژوهش که بر تحلیل نکات و اهداف ۀها و تکیبه دلیل حجم داستان

پردازد و  می تاریخ و داستان فرعیفرعی نیز بخشی است که به مجوه شباهت بین سیر اصلی های  تحلیل داستان. بسنده شده است

ترین بخش در تحلیل اهداف داستان فرعی قرار دارد که مهم، در پایان. کند می به طور کلی به هدف بیهقی از ثبت هر داستان اشاره

 . فرعی استهای  و بررسی داستان

 افشین و بودلف  :داستان فرعی 4 – 9

 :مقدمه 4- 4 – 9

بت به غالم وزیر تازه احم حسن هنگامی که در حالت مستی در بازار عاشقان نس، ش ابوالقاسم استمربوط به بوبکر حصیری و پسر

کند  می از فرصت استفاده، گردد می بوبکر حصیری برای تنبیه و مجازاتای  هکند و احمد حسن هم که به دنبال بهان می احترامیبی

سلطان در ظاهر به دلیل جایگاه و . ی را در مورد پدر و پسر اجرا کندکند تا مجازات بدنی و جریمه نقد می و از سلطان درخواست

کند که برای شفاعت این دو به  می دهد اما پنهانی بونصر مشکان را مأمور می مقام وزیر جدید و نگاهداشت دل او این اجازه را به وی

پدر ، با شفاعت بونصر. باشد می دارای حقی بزرگزیرا بوبکر حصیری از قدیمی ترین ندیمان مسعود و . نزد خواجه احمد حسن برود

بونصر از یکی از نزدیکان سلطان به نام بوالفتح که به دلیل کار خطا و ، عالوه براین. شوند می نقدی بخشیده ۀو پسر تنها با جریم

 . بخشد می کند و احمد حسن او را نیز می اشتباهی مشغول ستوربانی شده است نیز شفاعت

 :گاه داستانجای 1 – 4 – 9

احمد بن )فراوانی که به وی دارد او را بر آن داشته است تا با داستان فرعی  ۀاستاد بیهقی و عالق، بزرگداشت مقام بونصر مشکان

به همین دلیل داستان فرعی در جهت یکسانی با سیر اصلی . بپردازد، از دینی که از استاد بر گردن داردای  هبه جبران ذر (داود

 . شود می دارد و دارای شباهت فراوان که به آنها اشاره تاریخ قرار

 معتصم عباسی در کنار هم و بونصر مشکان و احمد بن داود نیز در جایگاه یکسانی قرار ۀمسعود غزنوی و خلیف، در این دو داستان

 . یکسان بعدی هستندهای  متهمیّن اصلی یعنی بونصر حصیری و پسرش و بودلف نیز شخصیت. گیرند می

عالوه بر این که . عالقه و اطمینان فراوانی است که مسعود و معتصم به بونصر مشکان و احمد بن ابی داود دارند، توجه، اولین نکته

این دو را برای مسئله مهمی چون شفاعت و رهایی دادن ، به عنوان اولین و تنها انتخاب، به درستی عمل آنها نیز ایمان کامل دارند

بونصر رفت و این پیغام » :کند می ینند حتی این عالقه در فضای داستان نیز وارد شده است و خواننده آن را درکگز می دو متهم بر

، شفاعت خواجه را به باب ایشان امضاء فرمودیم و کار ایشان به وی است» :مهترانه بگزارد و امیر را سخت خوش آمد و جواب داد که

  (245 :4954، بیهقی) «.باز فرستد و خطّ مواضعه بدیشان باز دهد، نه باید فرستاداگر صواب چنان بیند که ایشان را به خا

خلیفه را سخت درد کرده بود از بوسه دادن من بر کتف و دست و آهنگ پای بوس »خوانیم  می درباره احمد نیز از زبان خود او

 . (223 :همان) «.سود ندارد، کردن و گفتن او که اگر هزار بار بوسه دهی بر زمین

دلهره و هیجان ، کشمکش، فضای داستان فرعی به تبع از واقعه اصلی تاریخی مملو از درگیری. فضای داستان است ةدیگر دربارۀنکت

فراوان از به قتل رسیدن  ةزیرا وی به دلیل اوضاع خاصّی که ایجاد شده در ابتدا با دلهر، بیشتر است (داوداحمد ابی)در داستان 

و در پایان نیز با ناتمام ماندن سخنش در حضور خلیفه و ورود بر افشین برای اعتراض نسبت به پیامی که وی  بودلف مواجه است

 و با اجازه سلطان مسعود اقدام به شفاعتای  هدر صورتی که بونصر مشکان بدون هیچ دلهر. نقل کرده است، بدون اجازه از خلیفه

بوبکر حصیری این  ۀدر واقع. شود می ت که در هر دو داستان به وضوح دیدهکشمکش اصلی نیز عامل اساسی دیگری اس. کند می

وجود دارد که در داستان ، انجامد می کشمکش از همان ابتدای داستان و به صورت جدال لفظی شدیدی که به درگیری جسمی

 . فرعی نیز به همین صورت و در ابتدای آن قرار گرفته است



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

244 
 

شود  می دلواپسی و اندوه فراوانی است که احمد را درگیر کرده است به عالوه اینکه باعث روحی و به صورت، اما این کشمکش

یک شب در روزگار معتصم بیدار شدم و هرچند حیلت کردم خوابم ». هیجان و کشش خاصی از همین ابتدا در خواننده ایجاد شود

داستان نیز از جدال و کشمکش لفظی خالی نیست و  اما این (221 :همان) «.نیامد و غم و ضجرتی سخت بزرگ بر من دست یافت

در همین صحنه است که بار . به زیبایی تصویر شده است، در مواجه احمد با افشین و بی احترامی او نسبت به مقام قاضی القضات

فّت و خواری که احترامی افشین نسبت به خود و خدلیل بی به خوبی از کشمکش روحی او به، دیگر با مونولوگ و تک گویی احمد

کند و  می کافری بر من چنین استخفافخود گفتیم این چنین مرداری و نیمبا ». شویم می آگاه، کشد می برای زنده ماندن بودلف

بودلف شفاعت کند و در ةدربار، بدون کسب اجازه از خلیفه، دهد می تا حدی به خود اجازه (229 :همان) «.گوید می چنین گزاف

لرزه ، چون افشین این سخن بشنید». گیرد می فضای داستان را در بر، ه هول و والی افشین از شنیدن این پیامهمین لحظه است ک

 . (221 :همان) «.....بر اندام او افتاد و به دست و پای بمرد

است و خواننده به گونه زیبا و مؤثر شده این (راوی شخصیت اصلی)ذکر این نکته ضروری است که این داستان به دلیل استفاده از 

کند زیرا  می پایه ریزی، ترین شکلت که نقطه اوج داستان را به کاملدید اسۀاستفاده از این زاوی. کند می راحتی با آن ارتباط برقرار

به داود در مواجه با افشین آشنا شده است و هنگامی که او از جانب خود پیامی را طور کامل با وضعیت روحی احمد ابیخواننده به 

رسد و  می اوج داستان ۀکامالً با او موافق است و همراه با وی تا نقط، آورد می نقل از خلیفه مبنی بر آزاد کردن بودلف بر زبان

پیام را از جانب وی نقل کرده ، پذیرد که احمد می ،احترامی بودلف نسبت به ویخلیفه در حضور حشم فراوان از بی هنگامی که

دهد که حتی اگر بونصر مشکان نیز مانند احمد  می قی با این داستان فرعی این اطمینان را به خوانندگاندر ضمن اینکه بیه. است

 . داد می گفت باز هم در نظر سلطان پذیرفته بود و به آن رضایت می ،پیامی را از طرف خود و به نقل از مسعود، ابی داود

  :پیرنگ 9 -4 – 9

 ؛رود نمی شود و به دلیل دلواپسی و اندوه فراوان دیگر به خواب می بی هنگام بیدار، ولت عباسیاحمد بن ابی داود از قاضیان بزرگ د

نوبت و وقت خدمت کردن او نبوده است ، گیرد به خدمت خلیفه معتصم برسد هر چند که در آن موقع می به همین سبب تصمیم

کنند اما  می چون بی وقت بوده است حاجبان از ورود او جلوگیری .رود می اما به دلیل اینکه از غم و دلواپسی خود کم کند به دربار

هنگامی که به نزد . پذیرد می خواهد تا خلیفه را از ورودش آگاه کنند تا در صورت صدور اجازه به خدمت برسد و خلیفه او را می او

پرسد و هنگامی که تعجب  می آمدن به دربار رابه همین علت از او دلیل دیر . بیند می رود او را چشم به راه و منتظر خود می خلیفه

به دلیل خدمات افشین و بر انداختن بابک خرّم دین و تالش زیادی که در این راه  :کند می گونه بیانبیند علت را این می احمد را

ن بوده است که خلیفه دست عالوه بر این افشین همیشه خواستار ای. کند می بسیار باالیی عطا ۀخلیفه به او مقام و رتب، متحمّل شد

او ةلیاقت بودلف و نیز خدمات ارزند اما به دلیل شایستگی و. ثروت و والیتش را بگیرد و او را بکشد، او را بر بودلف باز بدارد تا مقام

این ، ه غفلتاما باالخره به دلیل یک لحظ. کرده است می خلیفه این درخواست را رد، از دوران قدیم و دوستی او با احمد ابی داود

زیرا بودلف خویشان ومردم بسیاری دارد که در صورت کشته  ؛شود می دهد و بالفاصله به سبب این فرمان پشیمان می اجازه را به او

 صادر کرده اعتراضای  ههنگامی که احمد بن ابی داود به او به دلیل دستور غلط و نابخردان. کنند می شدن وی قیام و فتنه بر پا

 «سوگندان مغلظ»توان انجام داد زیرا افشین پیمان بسته است و با  نمی دارد که دیگر کاری می یفه با ناراحتی عرضهخل، کند می

هنگامی که احمد ابی داود از او . بودلف را از او نگیرد و به کسی نیز اجازه و دستور ندهد که او را باز پس گیرد، عهد کرده که خلیفه

ورود نداد به زور وارد شود  ةداند و حتی اگر اجاز می واهد خلیفه تنها راه را، رفتن احمد به نزد افشینخ می چاره و راه حل مشکل را

به هیچ عنوان ، و با خواهش و تضرّع و زاری بودلف را بخواهد و به دلیل اینکه افشین عهد و سوگند محکم از خلیفه گرفته است

تا شاید به دلیل جایگاه قاضی القضاتی احمد ابی داود وحرمت و ، ی بودلف ندهدپیغامی به عنوان آزاد، وحتی اندکی از طرف خلیفه

 . افشین این خواسته را اجابت کند، احترام او
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 ۀشود و زودتر تنی چند از خویشان خود را نیز به خان می احمد با شنیدن سخنان خلیفه و دستور او با عجله رهسپار منزل افشین

حجاب و مرتبه داران افشین بدون اینکه ورود ، رسد به دلیل جایگاه و مقام بلند او می افشینۀبه خانهنگامی که ، فرستد می بودلف

 ؛کند تا در دهلیز خانه منتظر باشند می احمد ابی داود به همراهان خود امر. دهند می اجازه ورود را به او ؛او را به افشین اطالع دهند

گواهان و شاهدان بر صحت و سالمتی بودلف ، بینیم می وارد عمل شوند و یا چنانکه شاید به دلیل اینکه در صورت بروز درگیری

شود با وضعیتی که جلّاد بر باالی سر بودلف با شمشیر برهنه آماده فرمان  می پس از ورود به سرای با افشین و بودلف روبه رو. باشند

به ، شود می ناگهان افشین متوجّه حضور احمد ابی داود. دباش می گردن زدن ایستاده و افشین مشغول مناظره و بحث با بودلف

 . ایستد می برجای، همین علت بسیار خشمگین شده و بدون آنکه احترام و تعظیمی کند آن چنان که معمول و مرسوم او بوده است

کند و خود به ی او را تحمل میاحترامی و بی ادبه است اولین بیاما احمد ابی داود به دلیل اینکه برای کار و مأموریت مهمی رفت

کند و  نمی باز هم به دلیل خشم بسیار، افشین به احمد ابی داود توجه. نشیند می ،رود و پس از بوسیدن صورت وی می پیش او

کند و مشغول صحبت  می کند و احمد ابی داود باز به دلیل مأموریت خود صبر می حتی از نگاه کردن به صورت وی نیز خودداری

 احمد، کند نمی دهد که گردن بودلف را بزند اما باز هم افشین به او توجه می شود که مبادا به جلّاد دستور می با افشین کردن

هر چند قلباً به این کار اعتقادی ندارد و آن ، شود می ایستد و به دلیل اینکه افشین از قوم ایرانی است به ستودن این قوم مشغول می

اما ، کند می درخواست آزادی و بخشیدن بودلف را، بیند می سپس  چون به خیال خود زمینه را مساعد. ددان می «بزرگهی بز»را 

. داند می علت را سوگند خوردن خلیفه بر بازداشتن دست او بر بودلف کند و می افشین با منتهای خشم و با بی ادبی تمام آن را رد

کند و این بار شروع به بوسیدن  می شود اما باز سکوت می د ابی داود رنجیدهاحم، به سبب آن رفتار خارج از نزاکت و ادب افشین

کند تا زانوی افشین راببوسد اما به محض  می به همین دلیل احمد قصد ؛کند نمی کند اما باز افشین قبول می سر و کتف و دست او

ندارد و تو را ای  هحتی اگر هزار بار زمین را ببوسی فاید :یدگو می بیند او نیّت انجام این کار را دارد با گستاخی تمام می اینکه افشین

از طرف ای  هشود وبدون اینکه رخصت و اجاز می خشمگین، احمد ابی داود به علت این گستاخی و بی شرمی. اجابت نخواهم کرد

افشین . کشم می و را به جای ویرساند مبنی بر اینکه اگر او را بکشی ت می معتصم داشته باشد از سوی خلیفه پیغامی را به افشین

سپس . جز اجابت نداردای  هشود اما چار می که به دلیل عهد و سوگند محکم با خلیفه انتظار چنین پیامی را ندارد ترسان و غمناک

خلیفه ایشان را بر رسانیدن پیغام  ؛شود می دهد وارد شوند که در این جا علت حضور آنها آشکار می احمد به همراهان خود دستور

کند در حالی که به دلیل پیغام و  می گیرد و سپس با عجله به سمت دربار حرکت می به افشین و نیز سالمتی و صحّت بودلف گواه

 . سخت بیمناک است، دستوری که از سوی داده

و هم به . کشیدرسد هم به سبب ماجراهایی که بر وی گذشته و استخفاف و حقارتی که در حضورافشین  می هنگامی که به دربار

رسد و خلیفه با دیدن وی بر وی  می عرق کرده و نفس زنان به خدمت، دلیل عجله و شتابی که در رسیدن به دربار داشته است

عمر خود به یاد ندارم و بر مسلمانی  ۀدارد آنجه بر من رسیده است در هم می کند و احمد ابی داود نیز عرضه می شفقت و مهربانی

بیند و این شاید اولین قدم در جهت خشم و غضب  می گونه از نامسلمانی افشین کوچکی و حقارتد که اینخور می خود دری 

کند تا به آنجا که سر افشین و سپس کتف و دستان او را بوسیده و قصد  می سپس احمد شروع به نقل ماجرا. خلیفه بر افشین باشد

در این هنگام به علت اینکه . سودی ندارد، ر هزار بار هم زمین را ببوسیگوید حتی اگ می کند و افشین می بوسیدن پاهای او را

شود اما احمد ابی داود به دلیل  می با تأخیر وارد دربار، افشین پس از احمد ابی داود و برای اطالع از صحّت فرمان خلیفه به راه افتاد

مسئله کشتن بودلف را ، کند با این کار می شود و فکر می احتنار، اینکه نتوانسته موضوع پیغامی را که دستور نداده بود بیان کند

اما خلیفه که به علت شنیدن احترام و بوسیدن احمد نسبت به افشین و بی توجهی و گستاخی او بسیار . تر کرده استمحکم

 جواب، پرسد می داود را احمدابی ۀناراحت و خشمگین شده است به مجرّد اینکه افشین از او صحّت و سقم پیغام نقل شده به وسیل

دهد آری از من است و سپس در توضیح و بیان اینکه چرا این پیغام را پس از عهد و سوگند محکم با وی در جهت نقض آن  می
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او را با خلعت و پس از دلجویی کردن به خانه ، بودلفۀ دارد که افشین باید با توجه به مقام و رتب می اعالم، ها بیان کرده استعهد

عجم عرب را »زیرا ، داند می فرستاد و سپس دلیل این کار و نیز گستاخی نسبت به احمد را ناشی از اصل و گوهر افشین می اش

 تر بازافشین با ناراحتی هر چه تمام (223 :همان) «؟ایشانة با آنچه بدیشان رسیده است از شمشیر و نیز، چون دوست دارد

داند و حتی معتقد است  می پرسد و احمد علت را نجات جان بودلف می احمد را از او «زاردنپیغام ناداده گ»گردد و معتصم دلیل  می

کند و خلیفه  می کند و برای اثبات مدّعای خود چند آیه از قرآن و اخباری از پیامبر را نقل نمی خداوند او را به این دروغ بازخواست

مرهون احمد ابی داود است  بودلف که عمر دوباره و نجات یافتن خود را، یاندر پا. پذیرد می ،با شادمانی از جهت زنده ماندن بودلف

 اشپس او را با کرامت بسیار به خانهداند و س می وی را از خلیفهة عمر دوبار، کند و اما احمد می گزاری بسیاری از وی تشّکربا شکر

 . فرستد می

 دید ة زاوی 1- 4 – 9

شود به دلیل این زاویۀ دید وتشریح و توضیح  می شاهد است و داستان از زبان اول شخص گفتهدید داستان از زاویه من راوی ۀ زاوی

ته است و قسمت داستان بسیار مؤثر و زیبا شکل گرف، احساسات و عواطف که شخصیت اصلی درجای جای داستان به آن پرداخته

 دهد و باعث کشش و زیبایی بیشتر داستان می نجامهایی است که شخصیت راوی داستان با خود اعمده داستان گفتگوها و صحبت

به خوبی با تشریح کامل شخصیت . ..فرو خوردن خشم و، عصبانیت، تردید، اضطراب، عالوه بر این حاالتی مانند بی قراری. شود می

 . شود می راوی به خواننده منتقل

خوابم نیامد و ، نیمه شب بیدار شدم و هر چند حیلت کردم» :خوانیم می اضطراب وی قراری ویمثالً در ابتدای داستان و در بیان ب 

داد که گفتی کاری  می یافتم و دلم گواهی نمی قرار. ..غم و ضجرتی سخت بزرگ بر من دست یافت که آن را هیچ سبب ندانستم

نوشته  (راوی قهرمان)با زاویه دید در آثاری که  «.توان نامید می دید را زاویه راوی قهرمان نیزۀ این زاوی (221 :همان) «.افتاده است

راوی ۀ دیگر به وسیلهای  روانی و اجتماعی شخصیتهای  ها و موقعیتشخصیت، حوادث. گیرد می شده اند قهرمان نویسنده راوی را

 فردی و هم مشاهدات مربوط به زمان روایت راۀ هم گذشت، راوی قهرمان هم وضع محیط حادثه، کند می قهرمان ارزش پیدا

 . چنان که در این داستان به روشنی شاهد آن بودیمآن (35 :4965، چیفتلیک چی) «.تواند نقل کند می

 پردازیشخصیّت 0 – 4 – 9

، در ابتدای داستان و برای شناساندن راوی داستان احمد بن ابی داود. پردازی استفاده شده استدر این داستان از دو نوع شخصیّت

از وزیران محتشم ، این احمد مردی بود که با قاضی قضاتی که دانست». شود می وضیح مستقیم استفادهاز ارائه شخصیت با شرح و ت

، شود می پس از آن و هنگامی که داستان با روایت احمد ابی داود آغاز (221 :4954، بیهقی) «.تر بود و سه خلیفه را خدمت کرد

ذهنی و های  شود و به خوبی با نمایش اعمال و کنش می تفسیر دنبالتوضیح و ارائه درون شخصیّت بیۀ پردازی به وسیلشخصیت

 . شناسیم می او را، عواطف درونی شخصیّت

ایجاز در کار نیست و راوی قصد . بیشتر و دقیق تر از اتمام تاریخ بیهقی توصیف شده است، در این داستان کوتاه حاالت عاطفی»

که در  (monologe)گویی درونی یا تک. را با جزئیّات به مخاطب منتقل کنددارد تمام احساس اضطراب و ترس و دلشوره خود 

 هایی که نشانحالت اضطراب و ناآرامی، شود می رود در این بخش بسیار دیده می جاهای دیگر بسیار کم توسط بیهقی به کار

 . (13 :4954، عبدالهیان) «.کند می کتابهای  ترین بخشدهد این بخش را یکی از زنده می

آید و به دلیل همین تقّرب و نزدیکی و اتفاق  می القضاتی است که از نزدیکان و مقربان معتصم به شمارشخصیّت اصلی ما قاضی

در هنگام تعجیل وی . کند می پذیرد و چنان مأموریت مشکلی را به او محوّل می بزرگی که رخ داده است خلیفه او را در نیمه شب

شود که  می توصیف و نمایش اعمال و ذهنیّات شخصیّت از زبان وی به قدری  زیبا بیان، و نجات بودلف افشینۀ برای رسیدن به خان
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چنانکه ندانستم که در زمینم یا در ، من چون از خلیفه این بشنودم» :گیرد می مانند تابلویی جاندار در مقابل چشمان خواننده قرار

 . (4954:222، بیهقی) «.وز نزدیک بودطیلسان از من جدا شده و من آگاه نه و ر، آسمان

چون میان سرای » :شود می ارائه و پردازش دو شخصیت افشین و بودلف نیز با زیبایی و هنرمندی انجام، و در هنگام ورود به خانه

جا آن، کشیده و بودلف به شلواری و چشم ببستهشسته و نطعی پیش وی فرود صفه بازصدر نۀ یافتم افشین را بر گوش، رسیدم

ده تا سرش بیندازد و چون چشم  :و افشین با بودلف در مناظره و سیاف منتظر آنکه بگوید. و سیاف برهنه به دست ایستاد. بنشاند

صبور بودن و فرو  (222 :همان) «.ها از گردنش برخاستزرد و سرخ شد و رگ، افشین بر من افتاد سخت از جای بشد و از خشم

از جای نجنبید و » :شود می وی این طور تصویرۀ او با افشین و تحمل رفتار گستاخان ر مواجهۀن خشم راوی داستان نیز دخورد

با »و در جای دیگر  (222 :همان) «.من خود از آن نیندیشیدم و باک نداشتم که به شغلی بزرگ رفته بودم، استخفافی بزرگ کرد

؟ باز دل خوش تو از چنین سگی چنین استخفاف کشی خویشتن گفتم یا احمد سخن و توقیع تو روان است در شرق و غرب و

اما از سوی خلیفه به ، و در هنگام رسانیدن پیام خود (229 :همان) «.کردم که هر خواری که پیش آید بباید کشید از بهر بودلف را

این چنین  (221 :همان) «.لرزه بر اندام او افتاد و به دست و پای بمرد، چون افشین این سخن بشنید»بینم که  می او را، افشین

فرعی تاریخ بیهقی به ندرت با آن های  پردازی زیبایی تنها به دلیل راوی اول شخص پدید آمده است که در داستانشخصیت

 . مواجهیم

 :گفتگو 6 – 4- 9

. دهد می انتقال ها و محیط راقوی و مؤثر است و به خوبی حس و حال شخصیّت، پردازیا نیز در داستان به مانند شخصیّتگفتگوه

در هنگام . راوی اول شخص استهای  گویی درونی احمد ابی داود با خودش در فواصل مختلف داستان که از ویژگیبه خصوص تک

باز گردم مگر این ، تر هرچند پگاه است اگر بار یابمی خود بها ونعم و اگر نهخود گفتم که به درگاه رفتن صواب با»رفتن به دربار 

هنگامی که معتصم قصد تعریف ماجرا را برای احمد ، و در هنگام گفتگوی او با معتصم (221 :همان) «.ل من دور شودوسوسه از د

إنّا لِلّه و إنّا إلیه راجعون بنشین تا  :گفت. گفتم ندارم، گفت خبر نداری که چه افتاده است» :گوید می ابی داود دارد در ابتدای کالم

خواننده را برای شنیدن خبر ناگوار ، قرآنی در حکم برائت استهاللی از ماجرا در ابتدای کالم معتصمۀ این آی (224 :همان) «.بشنوی

افشین از ورود و شفاعت احمد نیز از ، در جای دیگر. که به زیبایی آورده شده است، کند می کشته شدن کسی و یا مرگ آماده

م و نبخشم که وی را امیرالمؤمنین به من داده است و دوش سوگند نبخشید :به خشم و استخفاف گفت»گفتگوهای او آشکار است 

 . (229 :همان) «.خورده که در باب وی سخن نگوید تا هر چه خواهم کنم که روزگار دراز است تا من اندرین آرزو بودم

و  (229 :همان) «.اجابت نیابی هیچ سود ندارد و، تا کی از این خواهد بود ؟ به خدای اگر هزار بار زمین را ببوسی»و در جای دیگر 

امروز آنچه بر روی من » :گفتم، گوید می خودۀ یا احمد ابی داود در هنگام بازگشت به نزد معتصم و توصیف هراسان و سراسیم

های باید گفتگوبه هر حال  (221 :همان) «.دریغا مسلمانیا که از پلیدی نامسلمانی اینها باید کشید، رسید در عمر خویش یاد ندارم

 . ترین عناصر آن برشمردداستان را از اصلی

 گره افکنی و گره گشایی 1 – 4 – 9

-اولین گره. شود می متعددی مواجهیم که به آنها اشارههای  با گره افکنی، در داستان به علت توصیف دقیق وضعیت ایجاد شده

ع از دستگیری بودلف ه با رفتن او به نزد معتصم و اطالقراری او در نیمه شب است کو بی اضطراب و دلوپسی احمد ابی داود، افکنی

شرط معتصم برای احمد ابی داود مبنی بر نگفتن هیچ پیامی از سوی وی به افشین و سپس . شویم می روافکنی روبهبا دومین گره

یدن پیام احمد به افشین از رسان، گره اصلی. ی داستان هستندها همواجه احمد با افشین و گستاخی و جسارت فراوان او از دیگر گر

احمد ۀ کاری که از آن منع شده و با ورود خشمگینانه افشین به نزد معتصم برای توضیح پیامی که به وسیل، سوی خلیفه است

 . شود می ترافکنی پیچیدهاین گره، گزارده شده
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گره ، شود می داند و جان بودلف حفظ می خودآن پیغام را از سوی ، اما وقتی خلیفه به علت خواری و حقارتی که احمد تحمل کرده

 . خوانیم می گشایی دیگری است که در داستانعالوه بر آن سالمنی بودلف گره، پیوندد می گشایی اصلی به وقوع

 هدف بیهقی3 - 4 – 9

 :نتیجه

اعت پنهانی او در داستان پردازد و با توضیح شف می استاد خود، بیهقی با این داستان به بزرگداشت شخصیت بونصر مشکان –الف 

گونه به بزرگداشت عمل و دهد و این می محتشم را در تشابه با او قرار، شخصیتی مانند احمد ابی داود قاضی قضات، بوبکر حصیری

احمد بن ابی داود . کند می گریشفاعت و میانجی، با این تفاوت که بونصر با اجازه از سلطان مسعود، کند می شخصیت وی مبادرت

شود پیغامی را از خود به نقل از  می کند اما چون با خشم و جسارت افشین روبه رو می یز گرچه به امر و دستور معتصم این کار ران

باشد چنانکه در پایان  می ترین مسئلهمهم، کند نجات جان انسان و حیات دوباره او می زیرا احساس ؛کند می خلیفه برای افشین نقل

 . (223 :همان) «؟پیغام ناداده گزاردن، چون روا داشتی» :پرسد می خلیفه از اوداستان و هنگامی که 

کند تا حدّی که به  می بیهقی در سیر اصلی تاریخ به اهمیت و ارزش فراوانی که سلطان مسعود برای وزیرش قائل است اشاره –ب 

نه توجه ما را به سلطان مسعود گوبیهقی این. دده می پاس خاطر وی ظاهراً دستور به دستگیری و مجازات بوبکر حصیری و پسرش

گونه که خلفای بزرگی چون معتصم نگران وضعیت آن ؛کند می جلب، عنوان پادشاهی که در فکر حفظ آبرو و ارزش اطرافیان استبه

 . اطرافیان خود هستند

  ومآخذ منابع

 . رکزم نشر :تهران، پنجم چاپ متن تأویل و ساختار، (1380)، بابک، احمدی-4

 . قطره :تهران، نویسیهقص، (1362)، رضا، براهنی-2

 . کبیر امیر :تهران، دوم جلد شناسیسبک، (1382)، تقی محمد، بهار-9

 . مهتاب :تهران، رهبر خطیب کوشش به بیهقی تاریخ، (1381)، ابوالفضل، بیهقی-1

  .مروارید :تهران، اول چ، ادبی اصطالحات فرهنگ، (1371)، سیمین، داد-3

 .سمت انتشارات :تهران، اول چ فارسی نثر انواع، (1380)، منصور، فسایی رستگار-6

 . مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات مشهد، بیهقی ابوالفضلۀ یادنام، تاریخ های  تمثیل توجیه، (1374)، غالمرضا، سلیم-6

 . اراک دانشگاه انتشارات :اراک، اول چ، بیهقی تاریخ در ادبی یها هجنب، (1381)، حسین، عبدالهیان-5

 . ققنوس :تهران، دوم چ، (نو داستانهای  فرم و شگردها، ها هساز) شهرزاد ارواح، (1383)، شهریار، پور مندنی-3

 . شفا انتشارات :تهران، دوم چ، داستان عناصر، (1367)، جمال، صادقی میر -41

 . آسمان :تهران، دوم چ، (رمان، کوتاه داستان، قصه) داستانی ادبیات، (1370) ،_________-44

 . ایران تاریخ نشر :تهران، اول چ، (بیهقی کارنامه و زندگی) زمانه، م، اتحادیه ترجمه، (1375)، محمد، والدین - 42

 . مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات :مشهد، بیهقی ابوالفضلۀ یادنام، بیهقی نویسندگی هنر، (1374) غالمحسین، یوسفی -49

 . سهروردی انتشارات :تهران، چهارم چ، نویسی داستان هنر، (1351)، ابراهیم ،یوسفی -41

  :مجالت و مقاالت

 . 45 شماره، ششم سال، داستانی ادبیات فصلنامه، «نژاد پارس کامران مترجم، داستان طرح»، (1376)، ل، پرین -43

 . 52ة شمار، هشتم سال، داستانی ادبیات فصلنامه، «شهبازی هومن مترجم، دید زاویه و راوی»، (1378)، ر، چی چیفتلیک  -46

 . 45 شماره، ششم سال، داستانی ادبیات فصلنامه، «قصه و قلم و قال»، (1376)، ی، میاندوآبی -46

 . انتشارات سهروردی :تهران، چ چهارم، هنر داستان نویسی، (4934)، ابراهیم، یوسفی-45
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 بررسی عناصر اساسی نمایش

(کماال و شفانوندر نمایشنامة انفرد فیستر بر اساس نظریة م)  

 اسدی  زینب بنی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی شهید باهنر کرمان

 احمد امیری خراسانی

 استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

 یداهلل آقاعباسی

 استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

 چکیده

گیری هویت فرهنگی کودکان و  لکو نوجوان، در آموزش و پرورش و ش کودکهای ادبیات  ادبیات نمایشی، بیش از دیگر گونه

های نظری و تحلیلی به شکل کاربردی نقش مهمی در رسیدن به یک روش علمی و  تحلیل و بررسی شیوه. نوجوانان نقش دارد

گروه سنی های  ارش نمایشنامهها در نگ هدف از نگارش این مقاله، معرفی و ارائۀ این روش. اصولی برای نگارش آثار نمایشی دارد

 . کودکان و نوجوانان استیعنی « د»و « ج»

وگو  به عنوان عناصر شاخص حوزه  شخصیت، کنش و گفتدر این پژوهش سعی شده است با بررسی سه عنصر مهم و اساسی 

برای نگارش و تحلیل  مانفرد فیستر در کتاب نظریه و تحلیل درام، روش و الگویی مناسبهای  ادبیات نمایشی، بر طبق روش

 . مندان ادبیات نمایشی کودک و نوجوان قرار بگیرد های کودک و نوجوان در اختیار عالقه نمایشنامه

  .وگو شخصیت، کنش و گفت، کودک و نوجوان، ینمایشادبیات  :ها واژهکلید

 مقدمه. 4

ان و کودک یبرا یفرهنگ یها هآموز یبازخوان یها هوین شین و ماندگارتریرگذارترین، تأثیاز بهتر یکی یشیاستفاده از آثار نما

به کار گیری  .مناسب در نوشتن آثار نمایشی دارای اهمیت فراوان استهای  در این میان، استفاده از الگوها و روش. نوجوانان است

رسی و تحلیل کاربردی این مقاله با بر .نقش قابل توجهی در ارتقای سطح کیفی آثار نمایشی کودک و نوجوان دارد ها هاین شیو

ی علمی و اصولی، سعی در ارائۀ الگو و روشی مناسب برای نگارش و تحلیل ها هنمایشنامه کماال و شفانون، بر مبنای الگوها و نظری

در ادامه، ابتدا به صورت تئوری سه عنصر شاخص ادبیات نمایشی یعنی شخصیت، گفت و گو . ی کودک و نوجوان داردها هنمایشنام

 .گیرد می و سپس، بر مبنای نظریه مانفرد فیستر، این سه عنصر اساسی مورد تحلیل و بررسی قرار شود می معرفیو کنش 

 نمایشنامه کماال و شفانون. 1

قصۀ عاشقانۀ کماال و (. 4931)شده است ینینوجوان بازآفر یگروه سن ی، برایداهلل آقا عباسیشنامه، توسط دکتر ین نمایا    

های  تیروا ی، بر مبنا(4941)ران یا ییروستا یها ه، در کتاب چهارده افسانه از افسانیکرمان ین بار توسط کوهیتز، نخسیشفانون ن

شنامه یدر نما(. 4936)خود آن را نقل کرده است یرانیز در کتاب معتقدات و آداب ایماسه ن یمردم کرمان ضبط شده است و هنر

از  ین دوره سنیا یازهایو نها  یژگیشده است، به و ینیمخاطب نوجوان بازآفر یبرا ینرایا یها هقص یکه بر مبنا« کماال و شفانون»

خالصه نمایش .استز همراه است، توجه شده ین ی، شجاعت، خطر، عشق معصومانه و پاک، که البته با بلوغ جسمانییجمله ماجراجو

 انون، که دختر پادشاه و جنگاوری دلیر است، عبورجوانی به نام کماال، روزی سوار بر اسب، از قصر شف: کهبه این شرح است 

کند تا راهی برای نجات شفانون بیابد، اما نوکر کچل شفانون،  می کماال تالش. شفانون در قصر خود، اسیر سه دیو است. کند می

. شود می ان و کچل کشتهکماال در توطئۀ دیو. کند می دیوان را از عشق کماال و شفانون و نقشه کماال برای یافتن راه نجات آگاه
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با مرگ نمادین کماال  و . شود می رساند و پس از انتقام مرگ کماال از کچل، خود نیز کشته می شفانون خود را به کچل و دیوان

 .روید می شفانون در راه آزادی، دو سرو در هم پیچیده بر مزار آن دو

مانفرد های  و کنش در نمایشنامه کماال و شفانون، بر پایه روشگو وک از سه عنصر اساسی شخصیت، گفتدر این بخش، هر ی    

   . گیرد می فیستر در کتاب نظریه و تحلیل درام مورد تحلیل و بررسی قرار

 عنصر شخصیت. 9

ک اثر یهای  تیمناسبِ شخص یپردازتیدقت در شخص. دادها استیحوادث و رو ی، عامل اصلیشیک متن نمایت در یشخص    

ک اثر یهای  تیان مخاطبان و شخصیجاد ارتباط موفق میا. ار مؤثر استیها بستینشان دادن شخص یو منطق یواقع، در یشینما

 یدرونهای  ها و حالتتیر متعدد از موقعیسنده موظف به ارائۀ تصاوینو. دارد یسنده بستگیو نوع نگرش نو ییبه توانا یشینما

ها استفاده تیان شخصیجاد ارتباط میو اها  یها، فضاسازیسازنهید از زمیبان هدف، یدن به ایرس یسنده براینو. هاستتیشخص

 .کند

 تیشخص یه کنشینظر. 4.9

ان یبا هدف نما یکنش ین الگویا». گر استیکدیها با تین ارتباط شخصیید تعیجد یها هویاز ش یکیماس، یکنشگر گر یالگو    

 یانیت، کمک شایت، به شناخت شخصیوند دهندة کنش و شخصیپ یها هها مطرح شد و در مفهوم حوزتیساختن نقش شخص

 (.415: 4956مقدم و پورشهرام،  یعلو)«.کرد

ن یا کنشگر، متشکل است و ایت از شش نقش، یت او متأثر از پروپ است، هر روایه شخصیماس، که اساساً نظریبه نظر گر»    

/ دهنده یاری -مفعول/ فاعل -رندهیگ/ دهنده: م کردیر تقسیزبه قرار  ییتوان به سه گروه دوتا می گانه راششهای  نقش

 (.416: 4964اخوت، )«.توان به کار برد می انیانه و پریعام یها هدر مورد قص یخوبن مدل را بهیا(. ]...[ دشمن)مخالف

کنشگر در  یحسن الگو» .دادقرار  یشنامه بهره گرفت و نقش کنش و کارکرد را مورد بررسیتوان در نما می یخوبن مدل بهیاز ا    

ک ینه به صورت  یداستانهای  تیشود و شخص نمی از کنش جدا یشیت نمایک شخصیات یخصوص ین است که به صورت تصنعیا

: 4954پور، ییکهنمو)« .شود می ها درنظر گرفتهکنش یستم کلیمتعلق به مجموعۀ س ی، بلکه به عنوان موجودیشناختمورد روان

26-26.) 

 

 

 

 

 

 

 

 ت براساس الگوی کنشگر گریماسیشخص ینمودار کنش -4نمودار 

 تحلیل و بررسی شخصیت ها در نمایشنامه کماال و شفانون. 1.9

 .، مردان همسرا، زنان همسرا9وی، د2وید، 4ویکماال، شفانون، کچل، د: ت وجود داردیشنامه هشت شخصین نمایدر ا

 یت فرعیشخص یت اصلیشخص

 انگیزه 

 

 گیرنده

 

 نیروی یاری کننده

 

 هدف

 

 فرستنده

 
 نیروی بازدارنده
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 کماال

 شفانون

 کچل

 4دیو 

 2و ید 

 9و ید

 مردان همسرا

 زنان همسرا

 شنامه کماال و شفانونینما یو فرع یاصلهای  تیشخص -4جدول 

 

 

ت یشخص یت انسانیشخص

 یجانور

ت یشخص

 یاهیگ

ت یشخص

دست 

 ساخت

 تیشخص

 ذهن ساخت 

 کماال

 شفانون

 کچل

 زنان همسرا

 مردان همسرا

 4و ید   

 2وید

 9و ید

 شنامه کماال و شفانونیات در نمیجدول انواع شخص -2جدول 

 

 نمایشنامه کماال و شفانونهای  شخصیت. 9.9

 ت کماالیشخص. 4.9.9

ت ین شخصیا یمعرف. کند نمی از او حاصل یچ شناختیتوان گفت که ه می یشود، ول می مخاطب در همان صحنه اول با کماال آشنا

 :ردیگ می ت صورتیدر ابتدا از زبان خود شخص

 به؟یغر یسیک! ستیا: شفانون

 !کماال( ستدیا یم): کماال

 ؟یااال، دور از صحرا به چه کار آمدهن بیخُب، کماال چن: شفانون

ار بود، نه اسب کهرم که یخودم به اخت ین تنگه کشاند، نه پایروزه گون، به این چمن فین دشت سبز، ایمرا ا. دنبال چراگاهم: کماال

 .عت استیکه اعجاز طب!  یچه دشت. تاخت می ترلیمست از قص

 یح از زبان مردان همسُرا به معرفیها، به طور صرتیگر شخصیها توسط دتیشخص یک معرفیسنده، سپس، با استفاده از تکنینو

 :پردازد می کماال

 م، کماالیم، کماالیکماال: مردان همسرا

 پلنگ دشت و صحرا
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 با اسب کهرم

 ده امیره بر

 ...در سنگ خارا

 یعنیداستان،  یت اصلی، در هنگام مواجه شدن دو شخصیضمن یت پردازیک شخصیاستفاده از تکن سنده بایگر، نوید یدر جا    

ر شدن با یکند که از درگیم یآرام معرف یتی، کماال را شخصخاص یا با موضوعیگر و یکدیها با وة برخورد آنیکماال و شفانون و ش

 :کند می یگران خوددارید

 . ...ک شدنیدن و به قصر دختر پادشاه نزدیه باال کش؟ تن از تنگین سادگیبه هم: شفانون

 .گفتم که قصدم جسارت نبود: کماال

 .  بکشیت: شفانون

 (.خواهد برگرددیم)گردمیوگرنه برم! دین سر من، اگر شما بخواهیا! هرگز: کماال

 ینده توانسته است از آن به خوبسیکه نو یکیتوان گفت تنها تکن می .ن مطلب استید ایز مؤیکماال ن یلحن صدا و جنس صدا    

و  یت است، که به صورت کالمیت توسط شخصیشخص یضمن یمعرف یت پردازیک شخصیکماال استفاده کند، تکن یمعرف یبرا

او به مخاطبان استفاده  یمعرف یها و رفتار کماال، براز کنشیسنده از لحن و جنس صدا و نینو. از آن استفاده شده است یر کالمیغ

 .ستکرده ا

تواند  می ن روش،یاستفاده از ا. است یمحلهای  ت از ضرب المثلین شخصیت کماال، استفادة اینکته قابل توجه در رابطه با شخص    

 یمناسب یکاربرد یتواند الگو می ن روشیا. د باشدیار مفیبس یج فرهنگ و زبان فارسیراهای  در آشنا کردن نوجوان با ضرب المثل

 :سان کودک و نوجوان باشدیه نوشنامیگر نماید یبرا

 .خوا می نهیب می با، هر چهیدارم ز یدل: کماال

 . خود بپردازد یت کماال را آزاد گذاشته تا خودش با رفتار و گفتار خود، به معرفیسنده، شخصیتوان گفت که نو می   

 ت شفانونیشخص. 1.9.9

ت کماال و شفانون و توسط یان دو شخصیم یق گفت و گویاز طر ت شفانونیدهد که شخص می ش اجازهینما یسنده در ابتداینو    

 :شود یت به مخاطب معرفیگفتار خود شخص

 هستم؟ یمن ک یدون می (دیآ می ریستد و از اسب به زیایم: )شفانون

 .م ندارهیبنده و از جان ب می که راه بر راهزنان یسوار شجاع: کماال

 !من شفانون دختر پادشاهم: شفانون

 !دختر: کماال

 .م قصر شفانون، دختر پادشاهی، درحریم قصر منیو تو حاال در حر: شفانون

ر، یدل یشجاع و جنگاور یح شفانون را دختریطور صرکماال، به یعنیش، یگر نماید یت اصلیق گفتار شخصیسنده، سپس، از طرینو

 .کند می یدر لباس مردانه معرف

 م و به پوزش سر اسبیستایشجاعت شما را م. ر دارهیکه دل ش ینه دختر ،یجنگاور یدختر پادشاه؟ فکر کردم مرد: کماال

 (.خواهد برگردد یم)گردانم می

 :وانیر بودن در دست دیغم بزرگ اس. بزرگ در دل دارد یبا شکوه غم یدر قصر یشفانون با وجود شاهزاده بودن و زندگ

 !یچه قصر بزرگ: کماال

 .ه زندونهیش فقط یبا همۀ بزرگ: شفانون
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 زندون؟: کماال

 .زندون: شفانون

 ، همسراها؟ها ه، حجرها همین ندیبا همۀ ا: کماال

 .با همه شون: شفانون

 ه؟یک یاون وقت زندون: کماال

 .منم یمن، زندون: شفانون

 گرفتن؟ ها هبیغر ون به لباس مرد در اومدن؟ راه براته؟ از همین از همون شوخیتو؟ دختر پادشاه؟ ا: کماال

 .ومیر سه تا دیمن اس: شفاون

محافظت از  یکند، آنجا که شفانون برا می یمهربان و فداکار معرف یتی، شفانون را شخصیطور ضمنسنده بهیگر، نوید یدر جا   

 :دهد می یماند و نگهبان می داریجان کماال، سراسر شب را ب

 .ی، تمام روز تو راه بودیاخسته! تو بخواب: شفانون

 ؟یتو چ: کماال

 .گردم می شم، دور دژ می کنم، نگبهانت می یدارن شب زندهم: شفانون

 ندارم  یوون خفتنت حرفیبه ا: ان زنیهمسرا

 .شه دارمیاز دشمنان اند یول

 ؟ینیبه ک یفلک با عاشقان تا ک

 .نه ات جان اسپر آرمیبه سنگ ک

با استفادة  یصورت کالم ت، بهیت توسط شخصیشخص یضمن یمعرف یپردازتیک شخصیق تکنیسنده از طرین نویهمچن    

گوها ون گفتیعنوان مثال، در ابه. دهد می و محکم شنانون را به مخاطب نشان یت قویمناسب از لحن و جنس صدا، شخص

 :شود می یبه مخاطب معرف یش، به شکل ضمنیق لحن محکم و پر صالبت صدایت از طریشخص

 راند که شفانون، او هم سوار بر اسب، راه به او می اال بر اسب کهرشخرم، کم یها هبلند و چراگا یها هقصر شفانون با کو یپا

 .بندد می

 به؟یغر یستیست، کیا: شفانون

 !کماال( ستدیا یم:)کماال

 .، جوانیابه کنام پلنگ آمده: شفانون

 :گرید یا در جایو 

 . ...ک شدنیدن و به قصد دختر پادشاه نزدی، تن از تنگه باال کشین سادگیبه هم:  شفانون

 .گفتم که قصدم جسارت نبود: کماال

 .  بکشیت: شفانون

 :کند می او به مخاطب کمک یز در رابطه با شفانون، در معرفیت کچل نیشخصهای  الوگید

 !، خائنیایها، حاال که کار از کار گذشته م: 2وید

 ین خالیبه خنجر در خواب، انبان ک داد و گرنه خود می ن کوهستان پاسیتوانستم؟ تمام شب شفانون مثل شاه می چه طور: کچل

 .با آن زن سال هاست که در من مرده ییارویرو جرئت  که یدر. کردم می
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و ( وانیکشته شدن کماال توسط د)خاص یتیق قرار دادن شفانون در موقعیو از طر یسنده به طور ضمنیز، نویش نیان نمایدر پا    

شفانون  یباک ی، جسارت و ب(یر کالمیو غ یکالم)یاو از کچل، به طور ضمن یریگامز انتقیعکس العمل شفانون در دفاع از کماال و ن

 :کشدیر میرا به تصو

 ها حمله  به آنیرسد و با ت می ن حال، شفانون از راهیدر هم. کشند می کنند و می ر آمده است، او را دورهیکماال از اسب به ز

 .کشد می در ضربت اول کچل را. برد می

 !اه خبرکشیخائن روس یر ایبم: شفانون

 .دیآ می زند و از پا درید، به خود خنجر میآ می ریکند؛  از اسب به ز می کنند، او به سر نعش کماال درنگ می او را دوره

در  یاو موفق بوده است و توانسته است به خوب یپردازتیت و شخصین شخصیسنده در خلق ایتوان گفت که نو می در هر حال،    

ق یگوناگون، از طرهای  تیت در موقعیو قراردادن شخص یضمن یپردازتیشخصهای  کیش با استفاده مناسب از تکنینما سرتاسر

ت و یخود شخصهای  الوگید)حیت به طور صریت توسط شخصیشخص یک معرفیا استفاده از تکنیدهد و یکه انجام م ییهاکنش

 یتوانسته است به خوب( تیها، لباس و ظاهر شخصصدا، رفتار و کنش لحن صدا، جنس) یا به روش ضمنیو ( هاتیگر شخصیا دی

 .کند یت شفانون را به مخاطب معرفیشخص

 ت کچلیشخص. 9.9.9

های  با نشان دادن رفتار و کنش یز به طور ضمنیح و نیت توسط خود به صورت صریشخص یک معرفیسنده با استفاده از تکنینو    

ت در یسنده با قرار دادن شخصینو. است یمنف یتیشنامه شخصین نمایت کچل در ایشخص. پردازد می او یت به معرفیشخص

 :دهد می او را به مخاطب نشان یت منفیدهد، شخص می ت انجامیکه شخص ییهاق کنشیخاص، از طر یتیموقع

ن ییو پایسه تا دجاسوس سه برادرون، . د، من نوکر کچل شفانونمیف که دستم بهش نرسین کارا؟ حیداره ا یچه معن: کچل

 (.رود یم)!برم خبر بدم تا دیر نشده... که قرار بهم بدن یمشتلق یا برایسرکچل خودم  یا برایهاست تو فکر چاره ام کوهستان، سال

 :کند می انین بیاو را چن یات ظاهریت کچل، خصوصیگر از زبان خود شخصید یسنده در جاینو

 داشت کچل؟ ی؟ چه نشانیدیتو او را د: 9وید

 !ر و کلیدگان و نه مثل من زشت و پیسرو باال بود، نه چون شما خم: کچل

 :شود می ن اشارهیت چنین شخصیو خائن بودن ا یف النفسی، ضعیینه جویز به کیگر نید یدر جا

 ؟یامدیچرا زودتر ن: 4وید

 !، خائنییایحاال که کار از کار گذشته م! ها: 2وید

 ین خالیداد و گرنه خود به خنجر، در خواب انبان ک می ن کوهستان پاسیانون مثل شاه؟ تمام شب شفتوانستم می چه طور: کچل

 .هاست که در من مردهبا آن زن سال ییارویرو جرئت  که  یدر. کردم می

کشتن کماال،  یت کچل در ماجرایشخص یو چرب زبان ییچون دورو یش گذاشتن صفاتیسنده با به نمایان داستان، نویدر پا

 :دهد می او را به طور کامل به مخاطب نشان یت منفیشخص

 !ن بلند پروازیر، شاهیبگ یخستگ: کچل

 !در امان دوستان! ایفرود ب: کچل

د، تورا کجا ینما می د؟ آن گوژ پشت کل آشنایاد که راه بر من گرفتهیستیشما ک. دهد نمی خوش یست، دلم گواهین یفرصت: کماال

 ام؟دهید

ا به یفرود ب! دیشۀ نور، از تبار خورشیاز رگ و ر. اندرهیک تیپاکان همه از . ندیآ می به چشم آدم آشنا دان همهیدوستان و مر: کچل

 !یاز دوست دار یسفرة دوستان که نشان
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 :ان از زبان شفانونیز در پایو ن

 !اه خبرکشیخائن رو س یر ایبم: شفانون

سنده توانسته است با یش است، امّا نوین نمایدر ا یفرع یتیت کچل، شخصیکه شخصنیتوان گفت با توجه به ا می ت،یدر نها

 یت را به مخاطب معرفین شخصیا یو درون یات ظاهریخصوص یخوببه یپردازتیمختلف شخصهای  کیاستفاده مناسب از تکن

 .کند

 ویدهای  تیشخص. 1.9.9

ها تین شخصیا. اندقرار نگرفته یپردازتیخصل، چندان مورد شین دلیهستند؛ به هم یفرع ییهاتیشنامه، شخصین نمایوان در اید

ن یوجود چن. اندش خلق شدهینما ییرایت و گیضد قهرمان به حساب آورد که در جهت جذاب ییهاتیتوان شخص می را

. کودک و نوجوان مفید است یالیخ یایو دن یواقع یایان دنیجاد ارتباط میش برای ایای در نمایا اساطیری یالیخهای  تیشخص

 یالیخ یایشود و ذهن خالق او را به دن می کودک و نوجوان یالیخ یای، وارد دنییهاتین شخصیچن یریسنده با خلق و به کارگینو

 .برد می

 ن روشیا. ار مؤثر باشدیگانه بسیب یواردات یالیخهای  تیاز ورود شخص یریتواند در جلوگ می مناسب، یالیخهای  تیخلق شخص

 .سان کودک و نوجوان باشدیشنامه نویگر نماید یامناسب بر ییتواند الگو می

 یک معرفیاز تکن یریگسنده با بهرهینو. شود می و نمایشنامه آشنایدهای  تین بار از زبان شفانون با شخصیاول یمخاطب برا    

 :کند می ین معرفیوان را چنیح از زبان شفانون، دیها به طور صرتیگر شخصیت توسط دیشخص

 .ومیر سه تا دیمن اس: شفانون

 د باور کنم؟یچرا با: کماال

ر یر اونام، اونا اسیآره، من اس می نن، باد صداشونوییاونا اون پا. ومیر سه تا دیمن اس... شهیعوض نم یزی، چیا نکنی یباور کن: شفانون

 .روم نمی نییان باال، منم پایتونن ب نمی من،

 یها، به معرفکماال و شفانون و احتمال فرار آنعشق  یوان از ماجرایشدن د ، به هنگام آگاهیطور ضمنگر بهید ییسنده در جاینو

 :پردازد می ها به مخاطبت آنیشخص

 .وانیزند، از دژ، از طلسم، از نگاه شما دیاند که بگرکرده یکیدست به : کچل

 زند؟یند که بگریجو می راه! آه:  4وید

 .ن طور استیهم: کچل

 .شۀ عمر ماستیشفانون ش: 2وید

 .ما یقوت زانو: 9وید

 ! اورندید، خبر بیاورند؛ برگ جنبید، خبر بیاورند؛ نسیم دمیپروانه پر زد، خبر ب! دیو بگماریجا دبه همه: 4وید

 .شود می وان نشان دادهیمرگ کماال توسط کچل و د یان داستان در ماجرایز، در پایوان نید یت منفیاوج شخص

 گووعنصر گفت. 1

که به  ییهااز همۀ خصلت یش جدایک نمایگو در وگفت». متفاوت است  یک متن داستانیبا  یشیک متن نمایر گوها دوگفت    

 یدنیده و آن را دیت بخشیش هویاست که به نما یزین عمل همان چیا. باشد یشیجاد کنندة عمل نماید ایعنوان کالم دارد، با

 (.432: 4965، یسرسنگ)«.کند می



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

256 
 

حات یشتر از توضیب یاما در متن داستان. مهم دارد یکاربرد یالوگیان دیها و بتیان شخصیم یگفت و گو، یشیک متن نمایدر  

توان  می ستند، از آنین یالوگ ها تنها ابزار مفهوم رسانید». دارند یلیشود و گفت و گوها نقش تکم می ان استفادهیشرح و ب یبرا

 (.24: 4934دزاده، یفر)«.ها اشاره نشده، استخراج کردالوگ به آنیر ظاهر دت را که دیاز هر شخص یم نگفته اثر و ابعادیمفاه

رد که عمدتاً، آن ها یگ می خاص صورتای  هت به گونیسنده و اقتضای اثر، اختصاص شخصی، برحسب روش نویشیدر هر اثر نما    

 یشتر از روش معرفیب یات داستانیدر ادب. نمود یم بندیم تقسیمستقریغ یم و معرفیمستق یمعرف یتوان به دو دستۀ کل می را

ر یدر پرده سخن گفتن و غ». ه شده استیتوص یشینماهای  تیشخص یمعرف یکه روش دوم برا یشود، در حال می م استفادهیمستق

 (.214: 4965، یسرسنگ)«.ش استیمتداول در هنر نماای  هویم به موضوعات اشاره کردن شیمستق

ن عمل همان یا. باشد یشیجاد کنندة عمل نماید ایکه به عنوان کالم دارد، با ییهااز همۀ خصلت یش جدایک نمایگو در وگفت»

نظره و تحلیل »ستر در کتاب یمانفرد ف(. 432: 4965، یسرسنگ)«.کند می یدنیده و آن را دیت بخشیش هویاست که به نما یزیچ

: کند می ن کارکردها اشارهیشنامه، به اینما یگفت و گوها یزبانداند و درباره کارکرد  می یکارکرد یش را زبانیزبان نما« درام

 (. 436-419: 4956فیستر، .)یو کارکرد شعر ی، کارکرد فرازبانیانگرانه، کارکرد خطابی، کارکرد بیکارکردار ارجاع

 عنصر کنش. 0

ین تغییرها از موقعیتی اولیه، آغاز و ا. های نمایش دانستای از تغییرهای مربوط به شخصیتتوان مجموعهکنش نمایشی را می    

توان یک ساختار سه بخشی را برای بنابراین، می. شوندمطابق با منطق دوگانه زمانی و علت و معلولی، به موقعیتی نهایی ختم می

 .موقعیت موجود، تالش برای تغییر این موقعیت و موقعیت جدید. نظر گرفت کنش در

تی خاص و در توان در توصیف کنش واحدی که توسط شخصین گفت که این واژه را هم میتوادر رابطه با بحث کنش می    

، «کنش»گیرد، به کار برد و هم در توصیف کنش کلی متن در تمامیت آن؛ بنابراین، در این باره، سه واژة موقعیتی خاص صورت می

 .شودمطرح می« رشته کنش»و « پاره کنش»

یت و موقعیت مشترکی است کنش، وضعای نمایش و در طراحی نمودار پارههمودار کنش، شخصیتنظر در طراحی ن معیار مورد    

. دهندهایی را انجام میوضعیت خود، کنش ها، به طور همزمان با توجه بهآن قرار دارند و هریک از شخصیت ها درکه شخصیت

های حاضر در صحنه همچنین، هر یک از شخصیت. در باشنتوانند دو شخصیت و یا بیشتهای حاضر در صحنه میتعداد شخصیت

نجام هایی هستند که زمینه و سرآغازی برای ااحی نمودار رشته کنش، معیار، کنشدر طر. توانند دارای کنش و پاره کنش باشندمی

های فوق آورده ندیامه، نمودار هریک از تقسیم بدر اد. ها برقرار استای که رابطه علیت میان کنشکنش بعدی هستند، به گونه

 .شده است

  
 

 نمودار کنش -2نمودار                                                                                                                         

 

 

 

 

 توفیق

 عدم توفیق

 ی

 شخصیت کنش

 

(کنش)شخصیت دوم  

(کنش)شخصیت سوم  

(کنش)شخصیت اول  

 (کنش)ام nشخصیت 

 صحنه و  وضعیت
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 نمودار پاره کنش -9نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار رشته کنش -1نمودار 

 ی نمایشنامه کماال و شفانوننمودارهای کنش. 4.0

 

 

 

 

 نمودار کنشی شخصیت کماال در نمایشنامه کماال و شفانون -3نمودار 

 

 

  

 

 

 خودش و شفانون نجات خود و شفانون

 شفانون

 کماال شکستن حصار

 

 کچل و دیوان

 

 نجات خود و کماال
 خودش و کماال

  

 کماال

 شفانون شکستن حصار

 

 کچل و دیوان

 

 کنش اول

 کنش دوم

 ام nکنش

. 

. 

. 
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 نمودار کنشی شخصیت شفانون در نمایشنامه کماال و شفانون -6نمودار 

 

 

 

 

 

 

 نمودار کنشی شخصیت کچل در نمایشنامه کماال و شفانون -6نمودار 

 

 

 

 

 

 ی شخصیت دیوان در نمایشنامه کماال و شفانوننمودار کنش -5نمودار 

 

 نمودارهای کنش شخصیت های نمایشنامه کماال و شفانون. 1.0

 

 

 نمودار کنش شخصیت کماال در نمایشنامه کماال و شفانون -3نمودار 

                     

 

 تالش برای شکستن حصار و نجات شفانون  شخصیت کماال

 توفیق 

 عدم توفیق
 

دشمنی، طمع و خوش 

 خدمتی

 

 خودش و دیوان

  

 دیوان

 کچل ن کماالکشت

 

 شفانون

 

 تالش برای نجات کماال از دست دیوان  شخصیت شفانون

 توفیق 

 عدم توفیق
 

 خودشان و کچل شرارت

  

 کچل

کشتن کماال و اسارت  

 شفانون 

 حصار  

 دیوان

 

 کماال و شفانون 
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 نمودار کنش شخصیت شفانون در نمایشنامه کماال و شفانون -41نمودار 

 .شوند، که نمادین است، عشّاق پیروز میهایت در صحنه آخراما در ن

                  

 

 

 نمودار کنش شخصیت کچل در نمایشنامه کماال و شفانون -44نمودار 

 

 

 

 

 های دیو در نمایشنامه کماال و شفانوننمودار کنش شخصیت -42نمودار 

  نمودارهای پاره کنش نمایشنامه کماال و شفانون. 9.0

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار پاره کنش صحنه اول در نمایشنامه کماال و شفانون -49نمودار 

فیق تو  

 عدم توفیق

 کمک به دیوان برای کشتن کچل  شخصیت کچل
 

 توطئه و تالش برای کشتن کماال  های دیوشخصیت

 توفیق 

 عدم توفیق

 

 قصر شفانون: صحنه

روبرو شدن : وضعیت

 کماال و شفانون

 نگهبانی و محافظت از خود

 و همراهانش در برابر دیوان

(بی کنش)کماال   
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 نموداره پاره کنش صحنه دوم در نمایشنامه کماال و شفانون -41نمودار 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموداره پاره کنش صحنه سوم در نمایشنامه کماال و شفانون -43نمودار 

 

(توطئه)کچل   

 کوهستان دیوان: صحنه

خبر دار شدن : وضعیت

دیوان از عشق کماال و 

شفانون و توطئه برای کشتن 

 کماال

(توطئه) 1دیو  

(توطئه)2دیو (وطئهت) 3دیو   

(توطئه)کچل   

کوهستان : صحنه

 دیوان

صحبت : وضعیت

راجع به عشق کماال 

و شفانون و احتمال 

 هافرار آن 

(توطئه)1دیو  

(توطئه) 3دیو (توطئه) 2دیو   
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 نموداره پاره کنش صحنه چهارم در نمایشنامه کماال و شفانون -46دار نمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(کشتن کماال)2دیو (کشتن کماال)3دیو   

اسیر توطئه ی دیوان )کماال

(شدن  

 کوهستان دیوان: صحنه

روبرو شدن : وضعیت

 کماال با کچل و دیوان

(کمک در کشتن کماال)کچل  

(کشتن کماال)1دیو (کشتن کچل)شفانون   
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 نمودار رشته کنش نمایشنامه کماال و شفانون. 1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار رشته کنش نمایشنامه کماال و شفانون -46نمودار 

 روبرو شدن کماال و شفانون

 عاشق شدن کماال و شفانون

 قصر شفانونماندن کماال شب را در 

 گرفتن یادگاری از شفانون توسط کماال

 آگاه شدن کچل از عشق کماال و شفانون

 خبر دادن کچل به دیوان از عشق کماال و شفانون

 توطئه کچل و دیوان برای کشتن کماال

 کشته شدن کماال توسط دیوان

 رسیدن شفانون به باالی پیکر بی جان کماال

 کشته شدن کچل به دست شفانون

 کشته شدن کچل به دست شفانون

 کشته شدن شفانون به دست خودش
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 گیرینتیجه

گیری هویت فرهنگی آنان نقش و پرورش و شکلک و نوجوان، در آموزش های ادبیات کودادبیات نمایشی، بیش از دیگر گونه    

های فرهنگی برای کودکان و های بازخوانی آموزهأثیرگذارترین و ماندگارترین شیوهاستفاده از آثار نمایشی یکی از بهترین، ت. دارد

ای نمایش و دیگر عناصر نمایش، از عوامل ، ضرباهنگ و هماهنگی هنری موارد و اجزتوجه نویسنده به رنگ، شکل. ن استنوجوانا

 .تأثیرگذار در ایجاد ارتباط میان مخاطب و اثر نمایشی است

با توجه به گو معرفی و سپس وی نمایش یعنی شخصیت، کنش و گفتهمان گونه که بیان شد، در این مقاله، ابتدا سه عنصر اساس

کودک یشی کودک و نوجوان در بهبود و ارتقای سطح کیفی آثار نمایشی های منطقی نقد و بررسی آثار نماتأثیر به کارگیری روش

گو و وصر شاخص نمایش یعنی شخصیت، گفتگیری از نظریه مانفرد فیستر و تحلیل کاربردی سه عنو نوجوان، تالش شد با بهره

وجوان قرار یات نمایشی کودک و نکنش، روشی علمی و اصولی برای نگارش آثار نمایشی در اختیار محققان و نویسندگان حوزه ادب

نوجوان  دکهای رشد ادراکی، عاطفی و اجتماعی کوکنار شناخت خصوصیاتی که با جنبه ها و الگوها درتوجه به این روش. بگیرد

 .سزا در هدفمند کردن آثار تولید شده برای کودکان و نوجوانان داردارتباط دارد، نقشی به

 منابع

 .فردا: زبان داستان، اصفهان دستور(. 4964)اخوت، احمد .4

 .قطره: خوار، مجموعۀ هفت نمایشنامه برای نوجوانان، تهرانسنگ تیمار(. 4931)آقا عباسی، یداهلل .2

 .، بهار91، نامه فرهنگ، شماره «گو در هنرهای نمایشیوجایگاه و وظایف گفت»(. 4965)سرسنگی، مجید .9

های داستانی نادر ماس در نقد و تحلیل شخصیتالگوی کنشگر گری کاربرد»(. 4956)علوی مقدم، مهیار؛ پورشهرام، سوسن .1

 .، زمستان5، گوهر گویا، سال دوم، شماره «ابراهیمی

، فرهنگ مردم ایران، شماره «یهای شفاهی به اثر مکتوب نمایشی، برداشتی تجربتبدیل افسانه»(. 4934)فریدزاده، عبدالرضا .3

 .، پاییز91

 . مینوی خرد: ، تهرانزادهدی نصراهللتحلیل درام، مه و نظریه( . 4956)فیستر ، مانفرد .6

مؤسسه : ، تهران(فارسی -فرانسه) فرهنگ توصیفی نقد ادبی(. 4954)دخت؛ افضلی، علیپور، ژاله؛ خطاط، نسرینکهنمویی .6

 .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

 .مؤسسه تاریخ  و فرهنگ ایران: دوم، تبریزمعتقدات و آداب ایرانی، ترجمۀ مهدی روشن ضمیر، جلد (. 4936)ماسه، هنری .5
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 تحلیل سه عنصر اساسی شخصیت، گفت و گو و کنش
(نمایشنامه کک به تنور دربر اساس نظریه مانفرد فیستر ) 

 زینب بنی اسدی                                                                                  

 دبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمانزبان و ا دانشجوی دکتری

 دکتر ید اهلل آقا عباسی                                                                                          

 شهید باهنر کرمان استاد دانشگاه                                                                                            

 دکتر محمد رضا صرفی                                                                                           

 استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان                                                                                           

 چکیده

های فکری مورد نیاز شرایط جامعه و استقالل هویت ملی و مایهیم و درونبرای توجه به مفاهادبیات نمایشی، ابزاری مناسب 

 با آثار نمایشی تولید شده برای مخاطب کودک و نوجوان .دینی، در جهت ایجاد تحول پایدار در مخاطب کودک و نوجوان است

 رشدی برا را نهیزمتواند می ل،یتخ قدرت شیافزا و هاملتی فرهنگ راثیم به نسبت مثبت نگرش جادیا با و ذهنی روی رگذاریتأث

کودک و بررسی ادبیات نمایشی حوزة  توجه به این نکات ضرورت پژوهش و نقد و .کند فراهم نوجوان و کودکی اجتماع وی فرد

-لیل و نگارش آثار نمایشی نکتههای نظری و منطقی در تحن میان، استفاده از الگوها و روشدر ای. کندنوجوان را بیشتر آشکار می

در این  شود،می شامل را« د» و« ج» سنی گروه که پژوهش، این پژوهش ةحوز به توجه با. ای مهم و ضروری به نظر می رسد

های ارش نمایشنامهلگویی علمی برای نگمقاله تالش شده است که با الگوبرداری و نقد و تحلیل نمایشنامۀ کک به تنور، روش و ا

  .کودک و نوجوان ارائه شود

 .گووشخصیت، کنش و گفت، کودک و نوجوان، ینمایشادبیات داستانی  :هاهکلیدواژ

 مقدمه. 4

او  خلقیات و روحیاتو با در نظر گرفتن  نوجوان و کودک نگاه از را زندگی گوناگون هایجنبه باید نوجوان و کودکنمایشی  ادبیات

. (25: 4953 جاللی،)«.اندمتفاوت محتوا و ساختار، فرم شکل، در شوندمی نوشته کودکان برای که متونی است روشن» .بگیرد بر در

 بانمایشی  اتیادب .شود توجه نوجوان و کودک ادبیات مفهومی و زبانی ،موضوعی هایویژگی به باید دوره این ادبی آثار آفرینش در

 رشدی برا را نهیزم ل،یتخ قدرت شیافزا و هاملتی فرهنگ راثیم به نسبت مثبت نگرش جادیا با و مخاطب ذهنی روی رگذاریتأث

 .کندیم فراهم نوجوان و کودکی اجتماع وی فرد

چه بیان شد، اهمیت دادن به مسائل مورد نیاز کودکان و نوجوانان از طریق رشد و اعتالی ادبیات نمایشی کودک با توجه به آن    

تحقیق و پژوهش و در این میان، . ای بهتر برای آنان، وظیفه تمام مسئوالن، محققان و نویسندگان استیزی آیندهرو نوجوان و پی

ترین ابزارها در نگارش و یا یکی از مهم. ات نمایشی ضروری استنیز نقد و بررسی علمی و اصولی با هدف ایجاد تحول در ادبی

های روشمند و منطقی در بررسی عناصر و ساختار یک متن نمایشی  وهشگران از شیوهة نویسندگان و پژتحلیل آثار نمایشی، استفاد

 گو و کنش در نمایشنامه کک به تنور بناوو اساسی نمایش یعنی شخصیت، گفتدر ادامه این مقاله با بررسی سه عنصر مهم . است

در اختیار  ر این گونه نظریات در تحلیل آثار نمایشیای کاربردی از نقش و تأثیشود تا نمونهبر نظریه مانفرد فیستر، تالش می

 . محققان و پژوهشگران حوزه ادبیات نمایشی کودک و نوجوان قرار بگیرد

 نمایشنامه کک به تنور. 1

 نمایشنامه کک به تنور، با الهام از. این نمایشنامه، توسط دکتر یداهلل آقا عباسی، برای گروه سنی کودک بازآفرینی شده است    

آوری های مردم کرمان گردفی از افسانهای که دکتر محمدرضا صراین داستان در مجموعه. ه شده استروایت کرمانی این قصه نوشت
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ی کودک و با در نظر گرفتن های گروه سنامه کک به تنور با توجه به ویژگینمایشن(. 54: 4956صرفی، .)کرده است، آمده است

داستان تحت تأثیر لهجه محلی مردم کرمان قرار دارد و در  .تودک بازآفرینی شده اسهای نمایشی برای مخاطب کجذابیت

 . بازآفرینی داستان نیز، به این امر توجه شده است
یک از این سه عنصر، بر پایه  با توجه به اهمیت سه عنصر اساسی شخصیت، گفت و گو و کنش در یک اثر نمایشی، در ادامه هر    

 .  گیرددرام مورد تحلیل و بررسی قرار میتر در کتاب نظریه و تحلیل های مانفرد فیسروش

ریه، هر در این نظ. شوداس نظریه شخصیت گریماس، ترسیم میهای نمایشنامه، بر اسنمودار کنشی هر یک از شخصیت    

 ا و نمودار رشته کنشهها، نمودار پاره کنش صحنهنمودار کنشی و نمودار کنش شخصیت .شودشخصیت یک کنشگر محسوب می

 .ها نیز به طور جداگانه رسم شده استهر یک از نمایشنامه

 شخصیت. 9

یشی های نماکلی، در ساختار بخشیدن به شخصیت به طور. شخصیت در یک متن نمایشی، عامل اصلی حوادث و رویدادها است   

کته قابل ن. های جاندار غیر انسانی مطرح استیتو شخص -ساالنکودکان و بزرگ-انیهای انسکودک و نوجوان دو عامل شخصیت

توان به غیر انسانی را می های جاندارشخصیت. نمایشی کودک و نوجوان استهای جانوری در آثار تأمل حضور پر رنگ شخصیت

 .های جانوری، گیاهی و ذهن ساخت و دست ساخت تقسیم نمودشخصیت

 پردازیشخصیت.  9-4

-در آثار نمایشی شخصیت. پذیردمی های گوناگون صورتاثر نمایشی به شکلهای یک عرفی شخصیتپردازی و مشخصیت        

شیوة روایی به معرفی پردازی مستقیم، نویسنده به در شخصیت. گیردوه مستقیم و غیرمستقیم انجام میپردازی به دو شی

های شها به مخاطب در بستر کنصیتآنجا که معرفی شخاز . این شیوه در آثار نمایشی کمتر کاربرد دارد .پردازدها میشخصیت

 .شودپردازی غیر مستقیم استفاده میدر آثار نمایشی، بیشتر از شخصیت گیرد،ساختاری نمایشنامه صورت می

پردازی یک اثر نمایشی، ابتدا باید مشخص شود که آیا اطالعات مورد نیاز برای معرفی برای مشخص کردن نحوة شخصیت    

در ادامه باید مشخص شود که انتقال . شود و یا از طریق نویسندهها به مخاطب عرضه مییگر از شخصیتیت از طریق یکی دشخص

 .گیرد یا صریحاین اطالعات به شکل ضمنی صورت می

 نظریه کنشی شخصیت. 9-1

توان در بررسی نقش از این مدل می. کنشگر گریماس استالگوی  ها با یکدیگر،های جدید تعیین ارتباط شخصیتیوهیکی از ش    

های پیوند ها مطرح شد و در مفهوم حوزهی با هدف نمایان ساختن نقش شخصیتاین الگوی کنش». کنش و کارکرد استفاده کرد

 (.415: 4956علوی مقدم و پورشهرام، ، )«.دهندة کنش و شخصیت، به شناخت شخصیت، کمک شایانی کرد

البته اساس این مقوله . توان در نمایشنامه بهره گرفت و نقش کنش و کارکرد را مورد بررسی قرار داداز این مدل به خوبی می    

ص، دائماً در نمایشنامه تکرار نظران معتقدند تعدادی از عناصر مشخگروهی از صاحب. زبان شناختی داردنیاز به مباحث و مبانی 

که اند که در ساختمان یک درام، شش نیرو و یا عنصر وجود دارند یجه رسیدهصان در نهایت به این نتاین گروه از متخص. شوندمی

 :این عناصر عبارتند از. شونددائماً در نمایشنامه تکرار می

4- D1نشگر را در پی خواسته فرستده، ک.)کندست که شخصیت را وادار به عملی میای امنظور انگیزه: ده یا تحریک کننده، فرستن

 (.دهدفرمان را مید و دستور اجرای فرستیا هدفی می

2- D2 ،(.بردکسی است که از کنش کنشگر سود می گیرنده.)کند و منظور نظر فرستنده استعمل فرستنده را دریافت می: گیرنده 

9- Sبردی است که شخصیت را به سمت هدف میا، سوژه، منظور انگیزه. 

1- Dهدف، رسیدن به مقصود آرمان است ،. 
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3- ADG(.دهد تا به شیء ارزشی برسداو کنشگر را یاری می)یاری دهنده یروی کمکی یا کنشگر، ن 

6- OPP(.گیردرسیدن کنشگر را به شیء ارزشی می کسی است که جلوی.)، نیروی مخالف و باز دارنده 

و، کنشگران یاری دهنده یا در روند جست و ج. فرستد تا گیرنده از آن سود بردکنشگر را به دنبال شیء ارزشی می فرستنده،»    

محمدی، )«.گیرندنیروهای بازدارنده جلوی او را میکنند و کنشگران بازدارنده یا ری دهنده او را همراهی و یاری مینیروهای یا

4954 :441-449.) 

 :نمودار الگوی کنشگر گریماس چنین است

 

 

 

 

 

 

 نمودار الگوی کنشگر گریماس  -4شکل 

-شود و شخصیتیک شخصیت نمایشی از کنش جدا نمی در این است که به صورت تصنعی خصوصیاتحسن الگوی کنشگر »    

سیستم کلی کنش ها درنظر گرفته عنوان موجودی متعلق به مجموعه شناختی، بلکه بهداستانی نه به صورت یک مورد روانهای 

 (.26-26: 4954پور، کهنمویی)« .شودمی

 نمایشنامه کک به تنور ها درتحلیل و بررسی شخصیت. 9-9

 های نمایشنامه کک به تنورشخصیت.  9-9-4

گندمزار  -5رودخانه  -6درخت  -6کالغ  -3مورچه  -1کک  -9خروس  -2گو قصه -4:شنامه نه شخصیت وجود دارددر این نمای

 .بابا کشاورز -3

 

 شخصیت فرعی شخصیت اصلی

 کک

 مورچه 

 بابا کشاورز

 قصه گو

 خروس

 کالغ

 درخت

 زارگندم

 های اصلی و فرعی نمایشنامه کک به تنورشخصیتجدول  -1شکل

 شخصیت

 انسانی 

شخصیت 

 جانوری

 شخصیت

گیاهی و  

 طبیعی

شخصیت 

دست 

 ساخت

 شخصیت

ذهن  

 ساخت

 (S)انگیزه

0S(  

 

 (D2)گیرنده

 

نیروی یاری 

 (ADG)کننده

 

 (O)هدف

 

 (D1)فرستنده

 
نیروی 

 (OPP)بازدارنده
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 جدول انواع شخصیت در نمایشنامه کک به تنور -9شکل 

 
 های نمایشنامه کک به تنورپردازی شخصیتهای شخصیتتکنیک. 9-9-1

 های کک و مورچهشخصیت. 9-9-1-4

گو به مخاطب معرفی و توسط قصههای آغازین، ابتدا به شکل مستقیم دو شخصیتی هستند که از همان صحنهکک و مورچه     

 :شوندمی

کردن، این ای با هم زندگی میباغ و رودخونه،  کک و مورچهخت و مزرعه و روزی، روزگاری توی یه ده عجیب که پر بود از در    

خواستن از آب رد رسیده بودن به این رودخونه و می کک و مورچه مسافر ایی بودن که از یه جنگل دور گریخته بودن و حاال هم

طور ضمنی توسط شخصیت بهمعرفی این دو ... . شن و برن پی یه زندگی تازه، اما مدتی بود که آب رودخانه باال آمده بود و

ملکرد هر شخصیت و شیوة برخورد ها با یک موقعیت مشابه به طور همزمان و مقایسۀ عسنده، از طریق مواجه ساختن شخصیتنوی

و مهربان و مسئولیت پذیر  کشهایی زحمتهر دو شخصیت کک و مورچه، شخصیت. گیردها با موضوعی مشابه صورت میآن

 :کننده یکدیگر را دوست دارند و در کارها به یکدیگر کمک میهستند ک

 .زنم به تنورمن نون را می: کک

 .زنم به تنورو استراحت کن، من خودم نون رو مینخیر، تو خیلی ورجکیدی، خسته شدی بر:  مورچه

 ... .ت بار کردیاین همه راه رفتی، گندم پیدا کردی، رو پشت. تریان تو اگر بگذارم، تو از من خستهج: کک

 :افتداحتیاطی به دردسر میدلیل این بیاحتیاط دانست که به توان شخصیتی بیکک را می 

 چی شد؟: مورچه

 ! شمدارم هالک می! کمک، چه قدر گرمه وای،! پام سر خورد به سر رفتم تو تنور، یه فکری بکن: کک

ریق آن مورچه را پردازی در نظر گرفت که نویسنده از طای شخصیتهعنوان تکنیکرچه را بههای شخصیت موتوان دیالوگمی    

 .ریزدوانی و ناامیدی خاک به سر خود میای برای نجات دوست خود، با ناتکند که به جای اندیشیدن راه چارهشخصیتی معرفی می

 .زنم، به خرجت نرفتمن چه کار می تونم بکنم، غیر از این که خاک بریزم روسرم؟ چه قدر گفتم خودم می: مورچه

 !، آب بریز رو آتشخاک بریز رو آتش! ت، یه فکری بکنچه فایده که خاک بریزی رو سر: کک

 های کالغ، درخت، رودخانه و گندمزارشخصیت. 9-9-1-4

نویسنده به طور ضمنی از طریق . شتابنده برای نجات کک به یاری مورچه میهای کمکی هستند کها، شخصیتاین شخصیت    

موقعیتی که آن ها با . پردازدها میالی، به بیان عملکرد هر یک از آنها در موقعیتی مشابه به صورت متواین شخصیتقرار دادن 

-با نوع شخصیت خود دست به کاری میها به کمک، هر یک متناسب ها و نیاز آنة خاک بر سری مورچه و دیگر شخصیتمشاهد

 قصه گو

 بابا کشاورز

 خروس

 کک

 مورچه

 کالغ

 درخت

 گندمزار

 رودخانه
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اعث کند، بلکه بهای گرفتار نمیگیرد، نه تنها کمکی به شخصیتدیشه صورت میا بدون انهمگی این کاره زند، اما از آنجا که

 :شودگرفتاری خود و دیگران نیز می

 (.گیردبالش آتش می! )آخ! قار! بیا( رودبه طرف تنور می! )بروکنار! بر سر نریز که اومدمخاک ! نریز! نریز : کالغ

 چی شد؟: مورچه

 !قورم! قارم! بالم! سوختم !بیا! بالم، برو: کالغ

زند، در نتیجه بالش آتش های خود را به آتش میه به عواقب کار خود فکر کند، بالکالغ برای خاموش کردن آتش، بدون این ک

 .خواهدگیرد و از درخت کمک میمی

 .یه فکری بکن، تا وقتی نخواد باد بیاد جون از اونم، یعنی تنم در رفته: کالغ

 ی چه کار کنم؟گپس می: درخت

 ! تکون بخور! حرکت کن! سوختم! وای! قار قار! تکون بده خودت رو، بلکه باد هم  اومد: کالغ

 .دهباد تکونم می! خورمشه، من که خودم تکون نمینه، نمی! صبر کن! باشه: درخت

ها های سایر شخصیتوگیا دیال های خود درخت وورت صریح یا ضمنی از طریق دیالوگصدرخت نیز به طور غیرمستقیم و به    

 :شودشخصیتی بی اراده و ترسو معرفی میدر مورد او، 

 شه؟وای، اگه جنگل بسوزه، درختا هم بسوزن، چی می. لرزهرم می لرزم، چارستون تنم داره میاز ترس دا: درخت

ریزه، درخت برگ ریزان، درخت برگ اره میداره می لرزه، برگاش د! افتی، وایکنی، به پشت میاالن سکته می! رسنت! نلرز: کالغ

 !ریزان

هایی احساسی معرفی  ها،  شخصیتها و نیز رفتار و  کالم خود شخصیتهای سایر شخصیتو گندمزار با استفاده از دیالوگ رودخانه

 .می شوند

 .وای: رودخانه 

 چی شد؟ چرا حالت به هم خورد؟: کالغ

 رودخونه، رودخونه؟: درخت

 .بذارین زیر دماغش، بلکه حال بیادکاهگل : کالغ

 !رودخانه، رودخانه: درخت

رودخونه ناراحت شد، از حال گشت و آبش گل آلود شد، درسته که بوی کاهگل حالشو جا آورد، اما آبش همون طور گل : قصه گو

 .آلود موند

 : گندمزار

 !دری  ای آب شیرین

 !دری  ای آب شیرین

 چرا گِل شدی؟

 چرا گِل شدی؟

 و بر من؟ به بار

 نبینم چنین تیره باشی؟

 !به دشت تهی خیره باشی

 . گندم ها از غصه سر بر زیر انداختن و های های گریشون توی کشت زار پیچید: گوقصه
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 شخصیت بابا کشاورز. 9-9-1-9

ت به وجود آمده توسط تواند تمام مشکالاستفاده از نیروی عقل و تفکر می اما شخصیت بابا کشاورز، تنها شخصیتی است که با    

ای برای یختن خاک بر سر خودش، فکر و چارهاو با نکوهش مورچه که چرا به جای ر. دیگران را یکی پس از دیگری از سر راه بردارد

کند که در هنگام مواجه شدن با مشکالت، بهترین راه، استفاده از ت، این تفکر را به مخاطب القا مینجات دوستش نیندیشیده اس

 .های مناسب استای پیدا کردن راه حلی تفکر برنیرو

 کو تنور کجاست؟: بابا کشاور

 .این جاس، این جاس، وای داره می سوزه: مورچه 

همه آب ) حاال آب بریزین رو آتش! اینم از این! آها خب... بذارین من راه آب رو واکنم که بره پای تنور!... آب بیارین: بابا کشاورز

 کو این کالغ کجاس؟! آهای... (می ریزند توی تنور

 ... کک به تنور، مورچه خاک بر سر! قار قار قار، خبردار: کالغ

 .ول کن، اون مورچه که کاری نکرد، فقط نشست و خاک ریخت روی سرش: بابا کشاورز

 پس باید چه کار می کردم؟: مورچه

 .همین کاری که حاال دارین می کنین... ورمورچه ها رو خبر می کردی، سطل های آبو می ریختن توی تن: بابا کشاورز

 :نویسنده همچنین از زبان این شخصیت، اهمیت کمک به دیگران و حل مشکالت آن ها را به مخاطب نشان می دهد

 .چون به کالغ کمک کردی شاد شدی، شاد شدی که شدی، جوونه های تو هم  دوباره رویید و برگ ها در آومد: بابا کشاورز

 گی؟ راست می: درخت

معلومه که راست می گم، هر کسی به کس دیگه ای کمک کنه، شاد می شه، درخت باشه، سبز میشه، خورشید باشه، : بابا کشاورز

 .طالیی تر می شه

 گفت و گو. 1

های مختلف ادبی وجود دارد، اما به علل زیادی در هنر نمایش نسبت به سایر هنرها از اهمیت بیشتری وگو در گونهگفت    

عنوان کالم دارد، باید ایجاد کنندة عمل نمایشی هایی که بهوگو در یک نمایش جدای از همۀ خصلتگفت». است خورداربر

 (.432: 4965سرسنگی، )«.باشد

های درونی شخصیت یت، بیشتر نیازمند توجه به ویژگیهای برونی شخصزی موفق، عالوه بر توجه به ویژگیپردایک شخصیت   

گوهای میان اشخاص باید با دقت زیاد و با وگفت. آوردکه شخصیت به زبان میاه برای بیان آن، کالمی است است و بهترین ر

های درونی های ظاهری و کیفیتر قرار بگیرند که بیانگر خصوصیتای در کنار یکدیگاده از ذوق هنری نویسنده به گونهاستف

های نمایش باشد و هم اشد که زبانش هم متناسب با شخصیتها مسلط بگآن قدر به زبان دیالو»ده باید، نویسن. باشند اشخاص

ای از ده باید بداند که با چه گروه سنینویسن. به کارگیری زبان متناسب با کودکان کاری بس دشوار است. متناسب با کودکان

. تعاریف شناخته شدة این گروه چیستکودکان سر و کار دارد، دامنۀ لغات و واژگان مخاطبانش تا چه اندازه است، اصطالحات و 

 (.412: 4934سید چاوش، )«.آشنایی کودکان با واژگان در بردارندة مفاهیم انتزاعی و یا فلسفی تا چه اندازه است

های بیان ویژگی -2بسط داستان  -4: ازترین این وظایف عبارتند مهم. گو متصور شدوتوان برای گفتیف مختلفی را میوظا    

مشخص کردن  -6تصویرسازی -3هاها در روابط آدمبیان نسبت -1های نمایشبیان فکر و اندیشه شخصیت -9هاصیتشخفردی 

 .بیان افکار نویسنده -5فضا سازی -6زمان و مکان

 کنش و رشته کنش. 0
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صوصیات اشخاص بازی و اعمال دراماتیک، اعمالی هستند که در ارتباطی تنگاتنگ با پیشرفت وقایع داستان، بر مال کردن خ»    

ها از دراماتیک اعمالی هستند که حذف آناعمال : توان گفتطور خالصه میبه. وع حوادث هستندایجاد فضای الزم برای وق

 (.443: 4931مکی، )«.نمایشنامه خللی در فهم مطالب موجود در آن ایجاد خواهد کرد

توان به عنوان ترش و توسعۀ طرح نمایشنامه را میاص بازی، و گسهای اشخفضاسازی، معرفی و شناساندن ویژگیسه وظیفه     

 .وظایف اعمال دراماتیک برشمرد

تی خاص و در توان در توصیف کنش واحدی که توسط شخصیتوان گفت که این واژه را هم میدر رابطه با بحث کنش می    

، «کنش»باره، سه واژة در تمامیت آن؛ بنابراین، در اینگیرد، به کار برد و هم در توصیف کنش کلی متن موقعیتی خاص صورت می

 .های فوق آورده شده استامه، نمودار هر یک از تقسیم بندیدر اد. شودمطرح می« رشته کنش»و « پاره کنش»
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 نمودار رشته کنش -6شکل 

 ی کنشی نمایشنامه کک به تنورنمودارها. 0-4
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 نمودار کنشی شخصیت مورچه در نمایشنامه کک به تنور -3شکل 
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 نمودار کنشی شخصیت های کالغ، درخت، رودخانه و گندمزار در نمایشنامه کک به تنور -3شکل 
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 نمودارهای کنش شخصیت های نمایشنامه کک به تنور. 0-1

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 نمودار کنش شخصیت کک در نمایشنامه کک به تنور -49شکل 

 نمودار کنش شخصیت های مورچه، کالغ، درخت، رودخانه و گندمزار در نمایشنامه کک به تنور -41شکل 
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 ایشنامه کک به تنورنمودار کنش شخصیت بابا کشاورز در نم -40شکل 

 

 

 نمودارهای پاره کنش نمایشنامه کک به تنور. 0-9
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 ایشنامه کک به تنورنموداره پاره کنش صحنه سوم نم -43شکل 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 نمودار پاره کنش صحنه چهارم نمایشنامه کک به تنور -43شکل 
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 نمودار رشته کنش نمایشنامه کک به تنور. 0-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نمودار رشته کنش نمایشنامه کک به تنور -15شکل 

 

 پختن نان توسط مورچه و کک

 افتادن کک به تنور

 سر توسط مورچه رریختن خاک ب

تالش کالغ برای خاموش کردن آتش 

 تنور

 آتش گرفتن بال های کالغ

 ریختن برگ های درخت

 گل آلود شدن آب رودخانه

 سر به تک شدن گندمزار

 رزبرگرداندن آب رودخانه به سمت تنور با کمک بابا کشاو

 کک از تنور  و نجاتخاموش شدن تنور و بیرون آورد

 افتادن کالغ در رودخانه

نجات کالغ از رودخانه با کمک 

 درخت

ودخانه توسط بابا صاف کردن آب ر

 کشاورز



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

277 
 

 

 گیرینتیجه. 6

برای توجه به مفاهیم و درون ادبیات نمایشی، ابزاری مناسب . ین شکل زبان و ادبیات دانستترتوان کمال یافتهرا مینمایش     

های فکری مورد نیاز شرایط جامعه و استقالل هویت ملی و دینی، در جهت ایجاد تحول پایدار در مخاطب کودک و نوجوان مایه

دهی و استواری بنیان ازهای سنی آنان و در جهت ساماننیآثار تولید شده برای مخاطب کودک و نوجوان باید متناسب با . است

 -تواند نیازهای روانینویس مینمایشنامه. هن و زبان مخاطب باشداین آثار باید بر آمده از جهان ذ. فکری و شخصیتی آنان باشد

 . ار دهدها را در نمایشنامه بشکافد و مورد بحث و بررسی قرشی، مسائل خانوادگی و اجتماعی آنذهنی، آموز

مقاله تالش شد با توجه به اهمیت متون نمایشی و ضرورت تحقیق و پژوهش در زمینه ادبیات نمایشی کودک و نوجوان، در این     

های موجود در تحلیل و نگارش متون نمایشی و تحلیل کاربردی عناصر اساسی یک اثر نمایشی بر مبنای نظریه تا با معرفی نظریه

 . ، نشان داده شودهای کودک و نوجوانا در ارتقای سطح کیفیت نمایشنامههگونه روشنقش و تأثیر اینفیستر، علمی مانفرد 

 منابع

 .قطره: ها به باران، مجموعۀ هفت نمایشنامه برای کودکان و نوجوانان، تهرانبه ستاره(. 4956)آقا عباسی، یداهلل .4

 .تیر، 439شماره  نوجوان، و کودک ماه کتاب ،«نوجوان و کودک ادبیات در نوشته واعنا و نویسنده»(. 4953) مریم جاللی، .2

 .، بهار91، نامه فرهنگ، شماره «گو در هنرهای نمایشیوجایگاه و وظایف گفت»(. 4965)سرسنگی، مجید .9

دات صدا هایی از تولیهتلویزیونی کودکان، بررسی نمون های رادیویی وشناسی نمایش نامهروش(. 4934)سید چاوش، ندا .1

 .یداهلل آقا عباسی، اسفند: نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنرکرمان، استاد راهنماسیمای مرکز فارس، پایانو

 .شناسیمرکز کرمان: ، کرمانهای مردم کرمانافسانه(. 4956)صرفی، محمد رضا .3

های داستانی نادر ل شخصیتگر گریماس در نقد و تحلیکاربرد الگوی کنش»(. 4956)مقدم، مهیار؛ پورشهرام، سوسنعلوی .6

 .، زمستان5، گوهر گویا، سال دوم، شماره «ابراهیمی

 . مینوی خرد: زاده ، تهران، مهدی نصراهللتحلیل درام نظریه و(. 4956)فیستر، مانفرد .6

 . سروش: شناخت عوامل نمایش، چاپ ششم، تهران(. 4955)مکّی، ابراهیم .5
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 پای و انوار سهیلی های بید تانهای ادبی در کتاب داس بررسی تطبیقی شاخصه

  بهارزاده هیمرض 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

 یجهان یمحمدتق

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

 چکیده

توجه ادیبان و ادب اند، همواره مورد  هایی که اشتراکات فرهنگی و زبانی با ایران داشته آثار برجستۀ ملل مختلف، به ویژه ملت

هندوان است که برزویۀ طبیب برای آوردن « پنجه تنتره»های این آثار کتاب                      یکی از نمونه. های مختلف بوده است دوستان دوره

بعد از بازنویسی این . او توانست این کتاب را از سانسکریت به زبان پهلوی برگرداند و ابوابی به آن بیفزاید. ای از آن مأمور شد نسخه

و در هند توسط نصراله منشی، در شهر موصل شخصی به  3کتاب به زبان عربی توسط ابن مقفع، سپس به فارسی آراسته در قرن 

نیز مالحسین واعظ کاشفی کتاب  3در قرن . های بیدپای کرد نام عبداله بخاری از کتاب کلیله و دمنه ترجمۀ دیگری به نام داستان

این پژوهش بر آن است که به تطبیق و بررسی . نویسی کرد ی خود را از روی کلیله و دمنه منشی به شکلی دیگر بازانوار سهیل

از این رهگذر فرضیۀ تحقیق بر این اصل . بپردازد( های بیدپای و انوار سهیلی داستان)های بالغت در دو اثر  های ادبی و شیوه شاخصه

 . باشد های بالغت در کتب مذکور یکسان می و شیوههای ادبی  استوار است که آیا شاخصه
یابیم که نثر کتب مذکور ساده و به زبان عامه  های بیدپای و انوار سهیلی در می های ادبی کتاب داستان با بررسی و تطبیق شاخصه

های  های ادبی، تفاوت آرایه باشد اما گذشت زمان و تغییر و تحّول نثر فارسی موجب شده است که این دو اثر از نظر به کارگیری می

 . زیادی با هم داشته باشند

 . های بیدپای، انوار سهیلی تطبیقی، داستان، شناسی، سطح ادبی سبک: ها کلیدواژه

 مقدمه

تاریخی آن، با ادبیات سایر اقوام و ملل و بیگانگانی ۀ ادبیات تطبیقی به معنای بررسی تطبیقی ادبیات ملی و قومی و مذهبی و رابط»

ادبیات تطبیقی در مفهوم فرانسوی آن . (26 :4969هالل، ) «ها از مرز زبان قومی و مکتوب آن فراتر رفته باشد ست که ادبیات آنا

های موجود در  ها یا تفاوت آغاز و عمل الزمی است که امکان درک شباهتۀ صرف دو اثر ادبی نیست بلکه مقایسه، نقطۀ مقایس»نیز 

 .(221 :4953نظری، ) «کند یبین آثار ادبی را فراهم م

هایی از اثرمورد بررسی، هریک ازعناصرسبکی را مورد  این پژوهش بادرنظرگرفتن عناصرسبکی به بررسی آماری براساس گزینش

هدف کلی این پژوهش . شود دهد و سپس ازتعیین بسامد هرکدام، نتایج به صورت استنتاج وتحلیل آماری ارائه می بررسی قرارمی

های دانش و  کتاب کلیله و دمنه از جمله آن مجموعه» .باشد های بیدپای وانوارسهیلی می های ا دبی کتب داستان صهتطبیق شاخ

حکمت است که مردمان خردمند قدیم گرد آوردند و به هر گونه زبان نوشتند و از برای فرزندان خویش به یادگار گذاشتند و از آن 

اصل کتاب کلیله و دمنه هندی و به زبان سانسکریت است و . (4 :4952مینوی، )« ختندآمو حکمت عملی و آداب زندگی و زبان می

این کتاب . نام مؤلف کتاب مشخص نیست و گویا تعدادی قصه عامیانه است که در کنار هم جمع شده. نام دارد( باب 3)پنجه تنتره 

ر انوشیروان، برزویه طبیب این کتاب را به پهلوی ترجمه در زمان سامانیان به دستو. خیلی زود جای خود را در ادب عالم باز کرد

اله منشی کلیله و دمنه را از عربی  هجری قمری نیز ابوالمعالی نصر 393در حدود سال . نویسی کرد ابن مقفع آن را به عربی باز. کرد

بن  ی اول، از اتابکان موصل به دست محمدغازالدین  های بیدپای به امر اتابک سیف همزمان با او، کتاب داستان. گرداند به فارسی بر

ق، در پانزده باب، انجام شده است که نسبت به کتاب کلیله و دمنه نصراله منشی نثر . ه 311تا  314های  عبداله بخاری بین سال

های  پردازی بارتنثر این دوره ساده و روان و به دور از تکلفات و ع. تری دارد و از اطناب و تکلف نصراله منشی اثری نیست ساده

پای  های بید دوران بعد بود و به طور کلی نثری پخته و آزموده و بدیع و فصیح است لذا تمام این خصوصیات نیز در کتاب داستان

پرکار، ة حسین واعظ کاشفی معروف به موالنا حسین واعظ کاشفی، نویسندالدین  از جمله مقلدان دیگر کمال. نشان داده شده است
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در این . نثر فارسی در این دوره وضع مناسبی داشت. گذار در قرن نهم در عهد تیموریان بود نی، صوفی، و واعظ تأثیرپژوهشگر دی

حد متوسط  (قرن نهم)سبک نثر در دوره تیموریان ». های صنعتی و فنّی قرن ششم و هفتم تقریباً آزاد شده بود دوره نثر از مبالغه

توجه به لهجه کهن فارسی در آثار منثور عهد تیموری کمتر ملحوظ . (436/9 :4969، بهار) «ینثر ساده و نثر فنّۀ است یعنی میان

در این دوره کسانی کتب مشکل را به زبان . بود و استعمال اصطالحات و لغات و ترکیبات عمومی زبان مورد استعمال بیشتری داشت

کلیله و ، واعظ کاشفی». خود بازگرداندة و دمنه را به انشای دورکردند چنانکه مال حسین واعظ کاشفی کلیله  ساده باز نویسی می

های عربی و فارسی  های موجود در ترجمه نویسی او مقدمه در این باز. خویش انشا و تحریر و تهذیب کردة دمنه بهرامشاهی را به شیو

گیری از منابع دیگر، از جمله گلستان  رهاو همچنین با به. ای به قلم خویش به کتاب افزود و ابیات عربی را حذف کرد و مقدمه

رسانید به عالوه نام کتاب  416به  13سعدی، مرزبان نامه و مثنوی معنوی، شمار حکایات موجود در کلیله و دمنه بهرامشاهی را از 

این ة نویسند. نام نهاد را نیز تغییر داده و آن را به نام امیر شیخ احمد سهیلی، از امرای دربار سلطان حسین بایقرای، انوار سهیلی

 «نویسی کند های لفظی و معنوی، باز کتاب بر آن بوده است که کتاب کلیله و دمنه را به نثری ساده و به زبان عامه و عاری از پیرایه

خشی از ما را به ب (های بیدپای و انوار سهیلی داستان)های ادبی دو اثر  جا که بررسی تطبیقی شاخصه از آن. (412 :4963رضایی، )

. تاکنون اشاراتی در این زمینه صورت گرفته است. کند دارای اهمیت و ضرورت است های مختلف آگاه می سیر تحّول در نثر در دوره

چنین دکتر یوسفی  اند و هم شناسی خود این آثار را معرفی کرده های تاریخ ادبیات، استاد بهار و دکتر شمیسا در سبک عالوه بر کتاب

در این آثار مذکور به معرفی مختصری از این دو کتاب . های بیدپای به چاپ رسانده است اره نقد و معرفی کتاب داستانای درب مقاله

های ادبی این دو اثر مذکور  اشاره شده اما نگارنده این مقاله بر آن است تا به صورت دقیق و اختصاصی به تطبیق شاخصه

 .دبپرداز (های بیدپای و انوار سهیلی داستان)

این کتاب شامل . انوار سهیلی از نظر شکل ظاهری نثری آمیخته به نظم است: های بیدپای و انوار سهیلی ساختار کتاب داستان

نویسی کرد و حکایات  نصراهلل منشی بازۀ باشد و مال حسین واعظ کاشفی آن را از روی کتاب کلیله و دمن حکایت می 416باب و  41

حکایت است که عبداهلل بخاری آن را از روی کتاب ابن  13باب و  43های بیدپای مشتمل بر  کتاب داستاناما . فراوانی بر آن افزود

 . نویسی کرده است ها را باز نویسی کرده است و بدون اینکه چیزی به آن بیفزاید عیناً حکایت مقفع باز

شود  موجب زیبایی و آرایش سخن ادبی میاموری را که » :های بیدپای بدیع لفظی در کتاب انوار سهیلی و داستان – 4

در بدیع لفظی زیبایی کالم وابسته به . بدیع شامل دو قسم است لفظی و معنوی. (96 :4953همایی، ) «گویند های بدیع می صنعت

و ترصیع ترین صنایع مشهور بدیع لفظی سجع و جناس  از مهم. باشد الفاظ است و در بدیع معنوی، زیبایی کالم مربوط به معنی می

 . باشد می

 : مثالً. با بررسی کتاب انوار سهیلی استفاده از سجع متوازی و مطّرف از بسامد باالیی برخوردار است :سجع :4 – 4

 . (432 :انوارسهیلی)او نیست بصیرتهیچ چیز برابر فراست ملک و مظنت وشبهت ورفع شک  درکشف نقاب -

 { سجع متوازی}

 .(42 :انوارسهیلی) همنشین ، شجاعتی با سخاوت قرین وسلطنتی با سیاستبیرون ساب و شمارنامدار از حد ح جرار ولشکر -

 {سجع مطرّف}

 .فراوانی انواع سجع در کتاب انوار سهیلی در نمودار و جدول زیر نشان داده شده است

 

 درصد تعداد  انواع سجع

 69. 36 315 متوازی

 45. 66 413 مطرّف

 6. 12 34 تضمین المزدوج

 9. 66 91 متوازن
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مورد سجع مشاهده شد که سجع  462های بیدپای مشخص شد که فرایند سجع کم تعداد است و  اما با بررسی کتاب داستان

 :مثالً. متوازی از بسامد باالتری برخوردار است

فراوانی . {سجع متوازی }  .(462: های بیدپای داستان) بود مجازاتۀ مراعات او نه در مقابل بود و مکافات دوستی او نه از بهر -

 .های بیدپای در جدول و نمودار زیر نوشته شده است انواع سجع در کتاب داستان

 

 9. 63 23 ترصیع

  631 جمع کل

 درصد تعداد انواع سجع

 35. 62 414 متوازی

 43. 45 99 مطرّف

 45. 61 92 متوازن

 2. 31 3 ترصیع

 1. 35 4 مزدوجتضمین ال

  462 جمع کل
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جنس بیاورد که در ظاهر به یکدیگر شبیه ولی درمعنی  آن است که گوینده یا نویسنده در سخن خودکلمات هم» :جناس. 4 -2

مورد جناس به  343که جناس انواع مختلفی دارد که با بررسی کتاب انوار سهیلی مشخص شد . (13 :4953همایی، ) «مختلف باشد

 .اند کار رفته است که جناس الحق و اشتقاق بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده

طیوردام حیله گستردندی و درحوالی آن بیشه زاغی بر درخت بزرگی آشیانه گرفته بود  قیدوحوش و صید و پیوسته جهت  -

 {جناس الحق }  .(224 :انوارسهیلی)

. {جناس اشتقاق} .(456انوارسهیلی، )هالک گرفتار شده ۀ کرد به ورطمخلوقفدای صحبت خالق وبشئامت آن که خدمت -

 . فراوانی انواع جناس در کتاب انوار سهیلی در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 

 درصد تعداد انواع جناس

 34. 51 266 الحق

 46. 53 56 اشتقاق

 6. 45 96 زاید در وسط

 6. 14 94 مزید

 2. 49 44 مذیّل 

 1. 66 21 خطّ

 2. 32 49 مضارع

 9. 13 45 مطرّف

 2. 49 44 اشتقاق شبه

 4. 46 6 محرّف

 4. 93 6 مکرّر

 1. 95 2 لفظ

 1. 43 4 مرکّب

  343 جمع کل
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 برده شده است که از این تعداد جناس  مورد جناس به کار  431های بیدپای مشخص شد  اما با بررسی کتاب داستان

                                                                                                                                                                                        :                                                                                                                            مثالً. الحق و اشتقاق از بسامد باالیی برخوردار هستند

 {جناس الحق } .(های بیدپای داستان)نرسد  گنجبترسد به  رنجو هرچه از  -

} . (494: های بیدپای داستان)افتاد  تخلیط مخلّطانه است بل که از که این کشتن من شنزبه را نه بر جرمی و گناهی بود -

 {جناس اشتقاق 

 .فراوانی انواع جناس در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است

 درصد تعداد انواع جناس

 91 34 الحق

 45 26 اشتقاق 

 49. 99 21 زاید در وسط

 41. 66 46 مذیّل 

 3. 99 41 مزید

 1 6 مضارع

 2. 66 1 خط

 2. 66 1 مطرّف 

 2 9 تام

 4. 99 2 لفظ

 4. 99 2 محرّف

 1. 66 4 اشتقاق  شبه

  431 جمع کل
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در نثر فنی ارکانی چون آیات قرآنی، احادیث نبوی، اخبار و امثله و »: های بیدپای و انوار سهیلی بدیع معنوی در داستان –1

هدف اصلی، نخست تناسب لفظی و آرایش کالم و سپس : توان گفت که در نثر فنی شود و به طور کلی می عمال میحکم و اشعار است

 «وسعت بخشیدن به دایره اغراض و معانی است با استفاده از صنایع لفظی و ارکان زینتی که ممکن است به این منظور کمک کند

د بدیع معنوی به کار برده شده است که تضمین، اقتباس،تضاد، ارسال المثل مور 1539در کتاب انوار سهیلی . (56 :4963رضایی، )

 .از بسامد باالیی برخوردار هستند (تمثیل)

آن است که گوینده در ضمن اشعار خود یک مصرع یا یک بیت و دو بیت را بر سبیل تمّثل و عاریت از شعرای » :تضمین :1 – 4

 :4953همایی، ) «تی که مستغنی از ذکر نام باشد به طوری که بوی سرقت و انتحال ندهددیگر بیاورند با ذکر نام آن شاعر یا شهر

مصرع تضمین شده و  36بیت و  4433مصرع به کار برده شده است که از این تعداد  31بیت و  2191در کتاب انوار سهیلی  .(246

های تضمین شده بیشتر از شاعرانی مانند سعدی،  مصرع اشعار و. شناس آورده است اشعار را یا خود سروده یا از شاعران ناۀ بقی

 . نظامی، موالنا، حافظ، امیر خسرو دهلوی و سلمان ساوجی است

 .های زیر نشان داده شده است های تضمین شده درجدول و نمودار فراوانی اشعار و مصرع

 

 :نمودار مربوط به اشعار تضمین شده در کتاب انوار سهیلی

اشعار  اسامی شاعران

 تضمینی

های  مصرع

 تضمینی

درصد  درصد اشعار

 ها مصرع

 13. 13 23. 43 41 425 سعدی

 22. 62 43. 96 3 53 نظامی

 1 45. 31 1 59 موالنا

 22. 62 46. 15 3 63 حافظ

 1. 31 41. 23 4 13 امیر خسرو دهلوی

 1. 31 3. 29 4 29 سلمان ساوجی

   22 193 جمع کل
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 .های بیدپای مشخص شد که هیچ موردی برای تضمین یافت نشد اما با بررسی کتاب داستان

در اصطالح علم ادب آن است که حدیثی یا آیتی از کالم اهلل مجید یا بیت معروفی را بگیرند و چنان در نظم و نثر »: اقتباس :1 –1

گیری از قرآن و حدیث،  های بهره یکی از راه». (959 :4953همایی، ) «بیاورند که معلوم باشد قصد اقتباس است نه سرقت و انتحال

دان بودند و سخنان  دان و حدیث گسترش مجالس وعظ و واعظی و پدید آمدن واعظان بزرگ که بیشتر، از عالمان بزرگ قرآن

ای از  نوع و دلپذیری، چاشنیپرداختند و چه بسا برای ت و امامان معصوم می (ص) خویش را بر محور آیات قرآن و سخنان پیامبر

شایان ذکر است که در کتاب انوار سهیلی گاهی نویسنده به طور کامل به آیه و  (6، 4951 راستگو،) «افزودند شعر و بیت بدان می

آیات و احادیث اشاره کرده ۀ و گاهی به ترجم. حدیث  اشاره کرده است و گاهی بخشی از آیه یا حدیث مدنظرش را ذکر کرده است

آیه و حدیث استفاده شده است که اقتباس بخشی از آیات و اقتباس احادیث به صورت کامل از 413در این کتاب مجموعاً از . است

 :مثالً. نمود بیشتری دارد

 :انوار سهیلی) های مراد به بار آید گل النفسکم إن أحسنتم أحسنتم وۀ بلکه باران ا حساس بر مفارق عالمیان بارد تا در روض -

 {سوره إسرا 6 درج بخشی از آیه}. (99

و ما الحیواه الدنیا اال متاع الغرور  و منظور نظرات عاطفت کیمیا خاصیت آن حضرت بودن دامن علو همت از غبار زخارف -

 {سوره الحدید به صورت کامل  21 درج آیه} (6: انوار سهیلی) فشاند می

 .ل و نمودار زیر نشان داده شده استفراوانی انواع اقتباس در کتاب انوار سهیلی در جدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تعداد انواع اقتباس

 33. 21 63 درج بخشی از آیات

 41. 65 24 درج کامل آیات

 21. 26 23 درج کامل احادیث

 9. 13 3 درج بخشی از احادیث

 6. 23 3 ترجمه آیات و احادیث

  419 جمع کل
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 : مثالً. آیه بهره برده است 42مورد رسید که تنها از یک حدیث و  49شمار اقتباس به های بیدپای  اما با بررسی کتاب داستان

درج } . (94: انوار سهیلی) زجراً جرئتو الصافات صفاً فالزا: و به خاصیت طبیعت ایشان را در جوّ اعال بدارد و این ندا در دهد -

 {سوره صافات  2و  4کامل آیه 

در . باشد های بیدپای بسامد باالیی دارد، تضاد می بدیع معنوی که در کتاب انوار سهیلی و داستان های یکی از آرایه: تضاد :1 – 9

 : مثالً. مورد تضاد مشاهده شد 239های بیدپای  مورد و در کتاب داستان 965انوار سهیلی 

 .(14: انوار سهیلی) نمود را احتیاط تمام می پیش وپسکرد و  نظر می چپ وراستترسان وهراسان  -

 .(64: های بیدپای داستان)کند  دوریایشان را  نزدیکی گرداند و دشمنی ایشان دوستیو  -

 . های بیدپای و انوار سهیلی در نمودار زیر نشان داده شده است فراوانی تضاد در کتاب داستان

 
یی که مثل یا شبه مثل و متضمّن مطلبی حکیمانه است  ا به جملهآن است که عبارت نظم یا نثر ر»:(تمثیل)ارسال المثل  1 –1

از آنجا که خود کتاب کلیله و . (233 :4966 همایی،) «شود سخن میۀ جا موجب آرایش و تقویت بنی  بیارایند، و این  صنعت همه

ر رفته در کتاب انوار سهیلی نیز های به کا شود لذا تمثیل دمنه از لحاظ ادبی اثری تمثیلی و از مقوله ادب تعلیمی محسوب می

مورد تمثیل، هم فارسی و هم عربی به کار برده شده  63 با بررسی انجام گرفته مشخص شد که مجموعاً . بسامد نسبتاً باالیی دارد

 . باشد مورد متعلق به زبان عربی می46  مورد متعلق به زبان فارسی و15که از این تعداد 

انوار ) «پشیمانی چه سود آخر چو در اول خطا کردی» جز شماتت اعدا و مالمت احبا فایده نداردچه آن پریشانی و پشیمانی  -

 {ارسال المثل فارسی } . (212: سهیلی

انوار ) توأمانالدین  الملک  و افرازگردد و هم لباس ملک به طراز اعزاز دین مطرز باشدکه تا هم فرق ملت به افسر دولت سر -

 { المثل عربی ارسال } . (22 :سهیلی

 . مورد ارسال المثل فارسی به کار برده شده است 49های بیدپای مشخص شد که  با بررسی کتاب داستان

  (35: های بیدپای داستان)، تدبیری دیگر باید ساخت پشیمانی هیچ سودی نداردگفت که -

 .ر نشان داده شده استهای بیدپای در نمودار زی فراوانی ارسال المثل در کتاب انوار سهیلی و داستان

 
 . های بدیع معنوی بررسی شده در کتاب انوار سهیلی در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است فراوانی سایر آرایه

 درصد تعداد آرایه
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های بیدپای در جدول و نمودار زیر  های بدیع معنوی در کتاب داستان فراوانی سایر آرایه

 .نشان داده شده است

 

 

 
در علم معانی از جمالتی که »: های بیدپای معانی در کتاب انوار سهیلی و داستان - 9

، شود و به این لحاظ به این علم رود بحث می عنای خود به کار نمیلفظی در مۀ بدون قرین

یکی . (49 :4954شمیسا، ) «کند گویند زیرا از معانی ثانوی جمالت بحث می علم معانی می

با بررسی کتاب انوار سهیلی مشخص شد که مسندالیه نکره و مسندالیه ضمیر از . های علم معانی احوال مسندالیه است از مقوله

 : مثال ً. شود های انوار سهیلی با مسندالیه نکره آغاز می الزم به ذکر است که اغلب حکایت. امد باالیی برخوردار هستندبس

 . (126: انوار سهیلی)بود فریسه نام روی از دنیا بگردانیده  شغالی اند که در زمین هند آورده: برهمن گفت -

 { مسندالیه نکره } 

 (...و 396/  396/  324/  311/  131/  252/  296/  249/ 433/  496/  443/ 415/  61: ک. نیز، ر)

 {مسندالیه ضمیر }. (441: انوار سهیلی)در حیرتم که ملک در اکرام آن کافر غدار آن همه افراط نمود  من و -

 (...و 163/  465/  431/  439/  412/ 493/  422/  416/ 419/  53/ 59/  11/62: ک. ر، نیز)

 . انی احوال مسندالیه و مسند در کتاب انوار سهیلی در جدول و نمودار زیر نشان داده شده استفراو

 96. 96 66 مراعات النظیر
 25. 43 35 اغراق

 5. 23 46 حس آمیزی
 5. 23 46 تشخیص
 6. 66 46 تلمیح
 6. 25 43 ایهام

 4. 31 1 پارادوکس
 1. 15 4 لفّ و نشر
 1. 15 4 استخدام
  216 جمع کل

 درصد تعداد آرایه
 31. 61 91 مراعات النظیر
 21. 53 41 تشخیص
 46. 34 42 تلمیح

 3. 36 1 حس آمیزی
 4. 13 4 ایهام
 4. 13 4 اغراق

 4. 13 4 لفّ و نشر مرتب
  66 جمع کل

 درصد تعداد مسندالیه و مسند

 99. 16 423 نکره

 29. 51 31 ضمیر

 46. 66 69 صفت اشاره

 41. 94 93 صفت مبهم
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. های بیدپای مشخص شد که حذف مسندالیه به قرینه لفظی و مسندالیه صفت اشاره از بسامد باالیی دارد اما با بررسی کتاب داستان

  :مثالً

سرد و تر است { آب } و آب سپید و شور است و گرم و نرم است و مادت خون ازوست { هوا } و هوا شیرین و سرخ است و  -

 {حذف مسندالیه به قرینه لفظی } . (93 :های بیدپای داستان)

 (...و 211/  223/  229/  245/  211/ 463/431/ 66/  34/ 13/  19/ 14/  91: ک. نیز، ر)

 {مسندالیه صفت اشاره } . (63: های بیدپای داستان)اند  رأی و تدبیر ضعیف رأی است و لشکرش نیز بی این شیر -

 (...و 216/  212/  435/  431/  456/  496/  493/  65/  65/  66/ 11/16/  96: ک. نیز، ر)

 .های بیدپای درجدول و نمودار زیر نشان داده شده است فراوانی احوال مسند و مسندالیه در کتاب داستان
 

 
از یکی »: های بیدپای حصرو قصر در کتاب انوار سهیلی و داستان: 9 –4

قصر یا . بحث قصر یا حصر است های مربوط به جمله خبری درکتب معانی بحث

یعنی قصر کردن صفت : قصر صفت – 4قصر به دو نوع است (. 33: 4954شمیسا، ) «است در حکمی، منحصر کردن مسندالیه حصر

 4بت به اعتقاد مخاطب انواعی دارد قصر نس. کنیم یعنی ذاتی که آن رادر صفتی یا حالتی مقصور می: قصر موصوف – 2در موصوفی 

 41، مشخص شد که در کتاب انوار سهیلیای انجام شده بر روی این دو کتابه با بررسی. قصر تعیین - 9قصرقلب  - 2قصر افراد  -

 :مثالً. مورد حصر، آن هم از نوع حصر موصوف به کار رفته است 11های بیدپای  مورد حصر صفت و در داستان

  (96های بیدپای،  داستان)از ایشان جز نامی هیچ نمانداقوام منقرض شدند و پس چون این  -

 (...و 231/  243/  246/  243/  216/  431/  466463/  444/  416/  414/  65/  16/  11: ک. نیز، ر)

 . (51: یلیانوار سه)عمل سلطان و سفر دریا و مقابلت اعدا  :و در سه کار شروع نتوان نمود مگر به بلندی همت -

 2. 61 41 موصول که

 2. 61 41 ظرف

 2. 95 3 جمع

 6. 64 23 تقدیم فعل اسنادی

 4. 53 6 حذف مسند

  965 جمع کل

 درصد تعداد مسندالیه و مسند
حذف مسندالیه به 

 لفظیقرینه 
433 21 .23 

 22. 69 493 صفت اشاره
 49. 93 52 نکره

 42. 24 63 صفت مبهم
 3. 61 33 ضمیر
 9. 23 21 جمع

 6. 46 11 تقدیم مسند
 6. 34 11 تقدیم فعل اسنادی

  641 جمع کل
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 (232/  256/  495/  449: ک. نیز، ر)

 .های بیدپای در نمودار زیر نشان داده شده است فراوانی حصر در کتاب انوار سهیلی و داستان

 
 
 
 

  
 
 
 

خود از کند، بلکه خواننده را به همراه  در نثر فنّی نویسنده برای بیان معنی، کوتاهترین راه را انتخاب نمی: ایجاز و اطناب: 9 –1

شمس . یعنی آوردن الفاظ و لغات و ترکیبات فراوان. به این ترتیب در نثر فنّی، روش کالم اطناب است. برد راهی طویل پیش می

بسط آن است که معنی را به الفاظ بسیار شرح »: نویسد برد و در تعریف آن می را به کار می «بسط»قیس به جای اطناب اصطالح 

یکی از انواع اطناب، اطناب ممل است که در انوار سهیلی نمود . (926: 4969شمس قیس، ) «مؤکد گرداند کند و به چند وجه آن را

 . فراوانی پیدا کرده است

: 4954شمیسا، ) «آوردن لغات مترادف کالً جایز نیست مخصوصاً در سبک عادی، مگر آنجا که به قصد وضوح بیشتر الزم باشد»

شود  ایجاز به سه دسته تقسیم می. های بیدپای ایجاز است داستانۀ های برجست یلی، یکی از ویژگیاما برعکس کتاب انوار سه. (436

های بیدپای ساده، پخته، بدیع و  و همچنین نثرکتاب داستان 3از آنجا که نثر قرن . ایجاز مخل –9ایجاز حذف   –2ایجاز قصر   –4

ای ادبی کمتر استفاده کرده است و از جمالت کوتاه بهره برده است لذا ه های کالمی و تصویرسازی فصیح است و نویسنده از آرایش

 . های بیدپای را مبتنی بر ایجاز قصرکرده است زیرا بسامد فعل در این کتاب باالست داستان

 ایراد معنای واحد به طرق مختلف است، مشروط بر این که، بیان»: های بیدپای بیان در کتاب انوار سهیلی و داستان – 1

شمیسا، ) «نسبت به هم متفاوت باشند (تصویر)اختالف آن طرق مبتنی بر تخییل باشد، یعنی لغات و عبارات به لحاظ تخییل 

 .مجاز، تشبیه، استعاره وکنایه: ابواب علم بیان سنتی عبارت است از باب. (21: 4963

فظ یا جمله در معنی غیر ما وضع له به شرط وجود مجاز لغوی استعمال ل»: های بیدپای مجاز در انوار سهیلی و داستان: 1 – 4

مورد مجاز مشاهده 49های بیدپای  مورد و در کتاب داستان 15در کتاب انوار سهیلی . (13: 4963شمیسا، ) «قرینه و عالقه است

 : مثالً. شد
 : مجاز به عالقه حال و محل - 4

 {اهل عالم } . (215: انوار سهیلی)عه و محاکمه بیاسودند رستند و قاضیان از مراف  از گواه و سوگند باز عالمیانپس  -

 (364/  314/  111/  234/  256/  265: ک. نیز، ر)

 {از تجربیات خوب بهره بردن } (. 415: های بیدپای داستان)من در این مدت هر چه شیرینی بود خوردم و لذت خود را برداشتم  -

 :مجاز به عالقه بدلیت - 2

 { کشتن و عواقب} . (432: انوار سهیلی)تو را دامن بگیرد  خونترسم و لیکن      مبادا  یمن از کشتن نم -

 (119/  916/  242/  213/  432: ک. نیز، ر)

 {قتل } . (263: های بیدپای داستان)که خون خواه در قفای وی بود  خون کردهیکی  :خوابی حق است هفت کس را بی -

 .های بیدپای در نمودار زیر نشان داده شده است یلی و داستانفراوانی مجاز در کتاب انوار سه
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های دو یا چند چیز در یک یا چند  دریافت و پذیرش همانندی»: های بیدپای تشبیه در کتاب انوار سهیلی و داستان: 1 – 1

 .(23: 4963ثروتیان، ) «گویند سازی میها را، تشبیه یا همانند همانندی صفت و نشان دادن آن

 – 4.به چهار حالت دارد تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن مشبه و مشبه» :تشبیه به اعتبار حسّی و عقلی بودن: 1 – 1 – 4

در کتاب انوار سهیلی تشبیه . معقول به معقول – 1محسوس به معقول  – 9معقول به محسوس  – 2تشبیه محسوس به محسوس 

  :مثالً. را به خود اختصاص داده است (درصد 51. 13)محسوس به محسوس بسامد باالیی دارد و 

تشبیه محسوس به }. (451: انوار سهیلی) ان را صید کمند محبت خود ساختهکه بسی شیر مرد دنیا زنی است فریبنده -

 .{محسوس

 (...و 396/  165/  254/  265/  422/  446/  449/  442/  413/  39/  32/  56/  59: ک. نیز، ر)

 . به در کتاب انوار سهیلی در نمودارو جدول زیر مشخص شده است به اعتبار حسی و عقلی بودن مشبه و مشبه فراوانی تشبیه

 
های بیدپای ساده و روان و خالی از هر گونه تکلّف و تصنّع است و هدفش فقط بیان مقصود است  که نثر کتاب داستانبا توجه به این

 22با بررسی این کتاب . های کالمی و ادبی نپرداخته است لذا به آرایش (خورد این خصیصه در تمام نثر دوره سلجوقی به چشم می)

  :مثالً. به، آن هم فقط از نوع محسوس به محسوس یافت شده است مشبه و مشبه مورد تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن

 .(61: های بیدپای داستان)پر آفت رنگ رنگ و بالهای گوناگون  چاهیرا به  دنیاپس مانند کردم  -

 { ...و 293/  212/  453/  454/  465/  433/  496/  423/  66/  61/  66: ک. نیز، ر)

تابلو و تصویری است : مرکب. تصویر و تصور یک چیز یا یک هیئت است: مفرد» :به اعتبار مفرد و مرکبتشبیه : 1 – 1 –1

مورد تشبیه  21با بررسی کتاب انوار سهیلی . (54: 4963شمیسا، ) «ذهنی که چند چیز در به وجود آوردن آن نقش داشته باشند

های بیدپای موردی یافت  اما با بررسی کتاب داستان. شده استمشاهده  (درصد 11)مورد تشبیه مرکب  46و  (درصد 61)مفرد 

 : مثال برای انوار سهیلی. نشد

 {تشبیه مفرد } .(246: انوار سهیلی)گشای  آزمای           وی شده چون آفتاب صیت تو کشور ای شده چون روزگار قهر تو مرد -

 (...و 111/  123/  143/  935/  956/  951/  961/  413/  39: ک. نیز، ر)

 { تشبیه مرکب } . (446: انوار سهیلی)باد سحر گل دهن کرده باز       چو معشوق خندان عاشق نواز  ز -

 (...و 961/  263/  236/  435/  466/  416/  423: ک. نیز، ر)

 درصد تعداد تشبیه

 51. 13 435 حسی به حسی

 44. 22 24 حسی به عقلی

 9. 61 6 عقلی به حسی

 1 4 عقلی به عقلی

  456 جمع کل
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ها و پنهان  و و ترتیب آنبه و نظم  منظور از تشبیه به لحاظ شکل ظاهری، تعدد مشبه و مشبه: تشبیه به لحاظ شکل: 1 – 1 – 9

تشبیهی است که : تشبیه تمثیل. با بررسی کتاب انوار سهیلی، تشبیه تمثیل از بسامد باالتری دارد. باشد می ...و آشکار بودن و

 : مثالً. به آن جنبه مثل یا حکایت داشته باشد مشبه

ر قوم ظاهر گرداند چنانکه فروغ آتش اگر چه فروزنده اختیار فضایل او را ب مرد خردمند اگر چه گمنام بود عقل و دانش او بی -

 . (53: انوار سهیلی)خواهد که پست بسوزد البته سر به بلندی کشد 

 (...و 166/  434/  416/  496/  493/  499/  494/  425/  421/  441 :ک. ر، نیز)

 :مثالً. شبیه تفضیل به کار رفته استمورد ت 4مورد تشبیه تمثیل و  53های بیدپای فقط  اما با بررسی کتاب داستان

باید ، که کوه را هر بادی از جای نبرد و هر زوری نجنباندو از اینجا بود که خردمندان راز را به کوه مانند کردند و گفتند همچنان -

 { تشبیه تمثیل } . (16: های بیدپای داستان)که راز را هیچ غمی و شادیی به صحرا نیارد 

  (...و 461/  435/  413/  65/  61/  33/  35/  31/  31/  16/  93: ک. نیز، ر)

توان جزو تشبیهات بلی  به  شبه و ادات تشبیه می تشبیهی را به اعتبار حذف وجهۀ اضاف»: تشبیه به صورت اضافه: 1 – 1 – 1

کار رفته است در حالی که در کتاب تشبیهی به ۀ مورد اضاف 4623با بررسی کتاب انوار سهیلی . (36: 4963ثروتیان، ) «شمار آورد

 :مثالً. مورد مشاهده شده است 461های بیدپای  داستان

 .(466: انوار سهیلی)دروغش در بر آمد  تخم گفتاربد و  نهال کردارو سرانجام کار دمنه به فضیحت و رسوائی کشید و  -

 (...و 466عمر، باد فنا خیال، خرمن ۀ سنگ ابتال، خزان/  62جواهر دعا، تیر تاراج : ک. نیز، ر)

گل راحت بچیند نشیند و نیک سامانی را بر بداندیشی بگزیند، از شاخ زمانه  باغ الفتو  مرغزار صحبتهر که در میان  -

 (.432: های بیدپای داستان)

 (...و 51آفتاب راحت /  61ارقت نقش مف/  33بساط غم /  35بند قناعت /  23پرگارقدرت : ک. نیز، ر)

تشبیه به اعتبار مفرد و مرکب و همچنین به لحاظ شکل و اضافه در کتاب انوار سهیلی در جدول و نمودار زیر نشان داده فراوانی 

 . شده است

 
 

های بیدپای در جدول و نمودار زیر نشان  فرایند اضافه تشبیهی و شکل آن در کتاب داستان

 . داده شده است

 درصد تعداد تشبیه

 32. 51 4623 اضافی

 4. 96 21 مفرد

 1. 34 46 مرکّب

 2. 25 11 تمثیل

 4. 41 21 جمع

 1. 53 43 تفضیل

 1. 25 3 مضمر

 1. 46 9 مشروط

 1. 44 2 ملفوف

 1. 136 4 تسویه

  4634 جمع کل

 درصد تعداد تشبیه

 63. 11 461 اضافی

 91. 33 53 تمثیل
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استعاره، یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای لغت دیگر، زیرا شاعر در »: های بیدپای استعاره در انوار سهیلی و داستان: 1 –9

 – 2مصرحّه  – 4استعاره انواعی دارد .(439: 4963شمیسا، )برد  دیگر به کار میة مشابهت به جای واژۀ ای را به عالق استعاره، واژه

 : مثالً. مورد اضافه استعاری به کار رفته است 163مورد استعاره مصرحّه و 15با بررسی کتاب انوار سهیلی تنها . مکنیّه

های خورشید،  استعاره از اشعه :رایت} . (36: انوار سهیلی)افراخت رایت سپهدار شرق      شه غرب در بحر خون گشت غرق بر -

 {ز خورشید، شه غرب استعاره از ماه استعاره ا: سپهدار شرق

 (...و 334/  392/  266/  262/  236/  236/  213/  212/  213/  451/  436/  494/  424: ک. نیز، ر)

} . (136: انوار سهیلی)چنین            بر چنین معنی و صورت آفرین باد آفرین  صورت و معنی ندیده است این چشم گردون -

 { اضافه استعاری 

 (...و 56ساعد ناز، زمام اختیار /  69اضطرار ۀ ناخن هیبت، پنج: ک. نیز، ر)

 . فراوانی استعاره و اضافه استعاری درکتاب انوار سهیلی در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است

 
 :مثالً. مورد اضافه استعاری به کار رفته است 35مورد استعاره مصرّحه و  46های بیدپای تنها  اما با بررسی کتاب داستان

} . (91: های بیدپای داستان)گر کرد  گاه گنج نبات را بر صحرای وجود عرض کرد و عروسان بهاری را در قراطق ملون جلوه-

 { ا و گیاهان ه استعاره از گل: عروسان بهاری

 (...و 219/  453/  415/  35/  93/  91: ک. نیز، ر)

 . های بیدپای در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است فراوانی استعاره و اضافه استعاری در کتاب داستان

 
عالوه بر اضافه تشبیهی و استعاری در کتب مذکور : های بیدپای ها در کتاب انوار سهیلی و داستان سایر اضافه: 1 –1

های  ها، اضافه اقترانی در کتاب انوار سهیلی و اضافه توضیحی در کتاب داستان های دیگری نیز به کار رفته است از میان آن اضافه

 : الًمث. بیدپای بسامد بیشتری دارد

 {اضافه اقترانی } . (53: انوار سهیلی)بگشود  زبان نصیحتافسون او در شیر اثر کرده و فریب او به غایت مؤثر افتاده  -

 (224دیده ترصد /  453حلقه شوق /  456اشک ندامت /  463/  413زبان نیاز /  34کمر خدمت : ک. نیز، ر)

 . در نمودار و جدول زیر نشان داده شده استفراوانی انواع دیگر اضافه در کتاب انوار سهیلی 

 1. 11 4 تفضیل

  216 جمع کل

 درصد تعداد استعاره

 3. 46 15 مصرّحه

 31. 52 163 اضافی

  329 جمع کل

 درصد تعداد استعاره

 41. 65 46 مصرّحه

 59. 13 35 اضافی

  443 جمع کل

 درصد تعداد انواع اضافه
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 {اضافه توضیحی } . (269: های بیدپای تانداس)سخن رفت  احوال زمانهو طلب معیشتمیان ایشان در  -

 .های بیدپای در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است فراوانی انواع دیگر اضافه در کتاب داستان

 
 

کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطالح سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعید باشد »: کنایه: 1 – 0

کنایه را از . (233: 4966همایی،) «وگوینده چنان آن جمله را ترکیب کندکه ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دورمنتقل گردد

با بررسی انوار سهیلی . تعریض - 1رمز   - 9ایماء  - 2تلویح  - 4: اند نظر وضوح و خفا و قلّت و کثرت به انواع مختلفی تقسیم کرده

 . مورد کنایه  آن هم از نوع ایماء مشاهده شده است 31

 {کنایه از مردن } . (216 :انوار سهیلی) برجای سردشد شربت بدان طبیب نادان دادند تا او همۀ تا بقی -

کنایه از ) از جای بشد/  213 (کنایه از مردن) سرمنزل فنا به دارالملک بقا کشید/ 41 (کنایه ازفریبکاری) روباه بازی: ک. نیز، ر)

  (...و 243  (عصبانی شدن

 : مثالً. استمورد کنایه  از نوع ایماء مشاهده شده  93های بیدپای مشخص شد که  اما با بررسی کتاب داستان

 {کنایه از مردن } . (63: های بیدپای داستان)دست از دنیا کوتاه کردو بدانچه رضا داد تا از طلب زیادت فارغ گشت و  -

  (کنایه از شروع کردن)پای در کاری کردن /  35 (کنایه از تنبیه کردن)گوشمالی دادن : ک. نیز، ر)

 . های بیدپای در نمودار زیر نشان داده شده است فراوانی کنایه در کتاب انوار سهیلی و داستان

 61. 96 92 اقترانی

 25. 91 43 تلمیحی

 3. 66 9 مغلوب

 4. 55 4 توضیحی

 4. 55 4 بیانی

 4. 55 4 تخصیصی

  39 جمع کل

 درصد تعداد انواع اضافه

 16. 23 23 توضیحی

 23. 32 41 اقترانی

 22. 22 42 تلمیحی

 4. 53 4 توصیفی

 4. 53 4 بیانی

 4. 53 4 تخصیصی

  31 جمع کل
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 :نتیجه

گیریم باا وجاود اینکاه نثار دو      های بیدپای نتیجه می ها و آمارهای به دست آمده از دو کتاب انوار سهیلی و داستان با توجه به نمونه

ادبی، و باه دور از تکلّاف و   های   سازی پردازی و تصویر ز و پرهیز از حاشیههای بیدپای به دلیل ایجا کتاب ساده است اما کتاب داستان

های گوناگون ادبی از  با مقایسه این دوکتاب مشخص شد که انوار سهیلی به دلیل برخورداری از ارزش. تر است تر و فخیم تصنّع، ساده

در بخاش معاانی در کتااب اناوار     . بخاری رباوده اسات   قبیل سجع، جناس، ارسال المثل، اقتباس و تضمین گوی سبقت را از عبداهلل

های بیدپای حذف مسندالیه به قرینه لفظی از بسامد باالیی برخاوردار اسات همچناین در     سهیلی مسندالیه نکره و در کتاب داستان

هاای   آرایاش . تهای بیدپای از حصر موصوف استفاده شده است در حالی که بسامد حصر صفت در انوار سهیلی باالسا  کتاب داستان

های ادبی و گاه تفننّی انوار سهیلی را مبتنی بر اطناب ممل کرده اسات در حاالی    سازی کالمی و آمیختگی نثر کتاب با شعر و تصویر

در بخش بیان در کتاب اناوار  . های بیدپای باالست این کتاب را مبتنی بر ایجاز قصر کرده است که چون بسامد فعل در کتاب داستان

امد مجاز به عالقه حال و محل و بدلیت، تشبیه حسی به حسی و تمثیل، استعاره مصرّحه  وکنایه باالتر اسات و در کتااب   سهیلی بس

هاا، در کتااب اناوار     در میاان اضاافه  . های بیانی از بسامد کمتاری دارد  های بیدپای تشبیه تمثیل مشاهده گردید و سایر آرایه داستان

 . های بیدپای اضافه توضیحی کاربرد داشته است ستعاری، اضافه اقترانی و در داستانسهیلی بعد از اضافه تشبیهی  و ا

  :فهرست منابع

 . انتشارات خوارزمی :، چاپ دوم، تهرانح پرویز ناتل خانلری و محمد روشنبه تصحی، های بیدپای داستان(. 4963). ، عبداهللبخاری -

 .انتشارات امیر کبیر :رانجلد، ته 9،سبک شناسی(. 4966). بهار، محمد تقی -

 .انتشارات برگ: ، تهرانبیان در شعر فارسی (.4963). ثروتیان، بهروز -

 21، 3شماره  ،4963، فرهنگستانۀ نام مجله، «پنجه تنتره در ادبیات سنسکریت و ادبیات فارسی». رضایی باغ بیدی، حسن -

 .419تا  51از  –صفحه 

 .انتشارات فردوس: ، تهرانکوشش سیروس شمیسا ، بهالمعجم(. 4969. )رازی، شمس قیس -

 .انتشارات میترا: چاپ ششم، تهران، شناسی نثر سبک(. 4954). سیروس، شمیسا -

 .انتشارات میترا: چاپ هفتم، تهران،معانی(. 4954). _________

 .انتشارات فردوسی: تهران چاپ هفتم،، بیان(. 4963). __________

 .انتشارات امیر کبیر: تهران، (تصحیح و توضیح)لیله و دمنه ک. (4964). مجتبی، مینوی -

، ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمانۀ نشری، «های پژوهش تعریف و زمینه :ادبیات تطبیقی» .(4953). نظری منظّم، هادی -

 .295 – 224، صص 53سال اول، شماره 

 .انتشارات امیر کبیر: ، تهراننوار سهیلیکاشفی یا اۀ کلیله و دمن(. 4914). ، حسینواعظ کاشفی -

 .کبیرانتشارات امیر: تهران، زاده شیرازیاهلل، ترجمه سیّدمرتضی آیت(ادبیات تطبیقی)المقارن االدب(. 4969). غنیمیهالل، محمد -

 .انتشارات هما: ام، تهران ، چاپ سیفنون بالغت و صناعات ادبی(. 4953). همایی، جالل الدین -
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 پورهای زبان گفتار در شعر قیصر امینؤلّفهبررسی م

 ارمغان بهداروند

 بوشهر آزاد اسالمیدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 یدهکچ

عصر های ادبی همنواختی در آفرینشکاین تأثیر اگرچه به صورت ی. ای به ناگزیر متأثر از زبان گفتار همان روزگار استشعر هر دوره

هایی از برخورداری از زبان گفتار همان روزگار را در شعر توان نشانهای، میالبد شعر هر دورهکدقیق شدن در  یابد، باتسرّی نمی

ادبیات در روزگار . های ادبی آن به دست آوردمندی از ظرفیتشعر امروز با ظهور نیما، تجربۀ تقرب به زبان گفتار و بهره. ردکشف ک

سازی آنها وچه و بازار و شاعرانهکهای زبانی ارگیری ظرفیتکز تالش برای القای مفاهیم، با به ما با توجه به ضرورت اجتماعی و نی

ردی است و شاعران با استفاده از این ظرفیت، در جلب کشعر گفتار برخاسته از چنین روی. نمایدمی کخود را به این مهم نزدی

ه از شاعران انقالب اسالمی محسوب کپور قیصر امین. اندگماشتهمخاطب و ایجاد صمیمت زبانی به آفرینش آثار شعری خود همت 

ه در این نگاشته تالش خواهد شد به کارنامۀ ادبی خویش به ثبت رسانده است کردی آثار ارزشمندی در کشود با چنین رویمی

های شعر انقالب و نیازمندی ت جریانکدر این تحقیق تالش شده است تا با نشان دادن حر. معرفی ساختار و سازمان آن توجه شود

پور عناصر زبان گفتاری در در شعر امین. پور بازنمایی شود ارگیری زبان گفتار در شعر قیصر امینکادواری زبان شعر، ضرورت به 

ه ک ندکها، اصطالحات و تعابیر مردمی نمود پیدا میالمثل حوزة واژگانی، لحن صمیمی شاعر با توجه به وجود اجزایی همچون ضرب

 .شودپور مؤثر واقع مییبی خوشایند از شعر امینکبه سهولت با دیگر اجزای شعری و بروز تر

 .پورشعر، شعر انقالب، زبان گفتار، قیصر امین: هالیدواژهک

 مقدمه 

گرش زبانی این ن. اع استم بخش اعظم آن، زبان گویای مردم همان اجتمکخیزد و دست های اجتماعی بر میشعر امروز از متن الیه

های طاوالنی  ما، طی دورهۀ شتر شاعران شعر گذشتیم بیدانیه مکهای زبانی شعر کالسیک است حال آن مقابل فرضیه درست نقطۀ

شاعران و مخاطبان شعر فارسی نهادیناه شاده باود کاه حتای در      ۀ اند و این برخورد با زبان چنان در ذائقصرفاً یکدیگر را مشق کرده

دانستند و در برابر تحوالت و تغییارات از خاود مقاومات    را ممنوع می یزبان یاربردهاکنیز هر گونه تغییری در  ریهای اخهمین دهه

 . دادندنشان می

. گرسنگی و تنهایی انسان باشد، به نوعی رابطاه باا ماردم نیازمناد اسات     ة ها و نعریخواهد زبان نگرانشعر امروز که مدعی است می»

هاا  تارین تجرباه  ترین احساسات و سختدهد باید چنان محکم باشد که بتواند ظریفدم را به هم ارتباط میهایی که شاعر و مررشته

 (261، 4965پور، یعل)«.گویندهای پیوند شاعر و مردم، زبانی است که مردم با آن سخن مییکی از آن رشته. منتقل کند

زباان گفتاار و   ة باالقو  یهاا یآن و باا اساتفاده از توانمناد    یاعاتال  یبا درک این ظرفیات ممکن در شعار، تاالش خاود را بارا    نیما

در حقیقت الویت الگوی تحولی که نیما در شعر فارسی پیشنهاد داد تغییرات محتوایی باود تاا   . آن در شعر به کار گرفتهای  قابلیت

. های این کشف بودترین زمینهو باشد، از مهمگی محتوایی شعر را پاسخها هتغییرات شکلی و انتخاب زبانی که بتواند نوگرایی در زمین

اجتماع که از عناصار  ة این پیشنهاد، در حقیقت شعر فارسی را از بن بست تکرار و تقلید نجات داد و توجه او به زبان زندۀ نیما با ارائ

را فاراهم آورد و باا ایان ابتکاار     تر کردن زبان شعر اماروز  توان در جهت تکوین و تکمیل زبان شعر امروز سود برد، امکان غنیآن می

به من چه »: هکاین بحث باشد ة فروغ فرخزاد بتواند تکمیل کنندۀ شاید این گفت. های اجتماع پیوند زده شدنیما، دوباره شعر به الیه

 کانم اه مای من از صبح تاا شاب باه هار کجاا نگا      . انفجار را در شعرش نیاورده استۀ که تا به حال هیچ شاعر فارسی زبانی مثالً کلم

 (44، 4951فرخزاد، )«.توانم خیانت کنمخواهم شعر بگویم، دیگر به خودم که نمیمن وقتی می. شودبینم چیزی دارد منفجر می می

خاود، عمیقااً از ایان تئاوری اساتفاده نماود و       هی ی شاعرانه و چه در اثر مطالعات دانشاگا ها هتجربۀ جیقیصر امین پور نیز چه در نت

ۀ قیصر، با درک مالل آوری و کساالت شاعر اواخار دها    . ردکت یانی خود را با تعمیم انرژی زبان گفتار در شعر خود تثبهای زبویژگی

شصت که بار شعر بیشتر بر دوش تصاویر گذاشته شده بود و نیز عبرت آموزی از ناتوانی و تقلید دیگار شااعرانی   ۀ پنجاه و ابتدای ده
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نیماا و پاذیرش   ۀ هم چون فروغ فرخزاد کاه علیارغم درک آگاهانا    -رهایی یابند، شعر خود را که نتوانسته بودند از بن بست موجود 

های این شکل از شعر فارسی، هم چناان معتقاد باه وزن و بسایاری از شاگردهای      های او و تالش در جهت گسترش ظرفیتنوآوری

این تحرک و تمایل شاعران و باه ویاژه قیصار، ناشای از     هم چنان که گفته شد . زبان گفتار وارد کردة به دایر -سنتی شعر باقی ماند

 .توان گواه آوردهای متفاوتی را برای آن میشعر به شدت تصویرگرای وقت بود که نمونهة شاعران از آیندۀ رفتار مأیوسان

به تدریج از زیر باار   شعر بعد از انقالب نیز. آیددر هر دهه، به دالیل مختلف یک وجه یا خصلت شعر به صورت عاملی مسلط در می»

ۀ وضعیت گفتاری شاعر در دو دها  . شتابدکند و به سمت هر چه گفتاری شدن میعامل تصویر یا در واقع انبوه تصاویر شانه خالی می

 این نظام مکالماه و . گیردداند، شکل میاخیر ایران درتضاد با این مفروضات نظری که شعر را سلسله مراتبی از تصویرها و نمادها می

« .ای تحمیال شاده بار خاود نیاز معتارض اسات       تابد و به وجه رسانهمبادله، استیالی تصویر را هم چون حکمی ایدئولوژیک بر نمی

 (394، 4951،یباباچاه)

 بحثة یشنیپ 

توساط   ین تئاور یا اۀ درست و توساع  کمدرن خود و در یتئور یما و معرفیژه با ظهور نیمشروطه و به وة دور یرات ادبییپس از تغ

 یشاعر اماروز در پا    یو تحوالت زبان یرگذاریتاث. شعر امروز عنوان شده است یهاتیاز ظرف یکیگر، زبان گفتار به عنوان یاعران دش

-گازاره ». ل منتقدان قرار گرفت استیو تحل یمهم مورد بررس یاه همواره به عنوان مولفهکچنان مشهود بوده است  ین تئوریابراز ا

محماد شامس   ۀ نوشات « شعر اماروز  یلیخ تحلیتار»، یاثر محمد حقوق« شعر زمان یهاتابکمجموعه »، یباباچاه یعل« منفرد یها

ۀ پاور از جملا  یعلا  یف مصطفیتال« زبان شعر امروز یبررس»، یپور چافنیحس یاثر عل« یمعاصر فارس یشعر یهاانیجر»، یلنگرود

ام خاناه »ن در دو اثار  یهم چنا . اندقرار داده یاوکآن را مورد وا یاند و چگونگن موضوع پرداختهیه به اکهستند  یقاتین تحقیمهمتر

قرار گرفتاه   یما و شاملو مورد بررسین یشعر یهاتیاز ظرف یکین مولفه به عنوان یان ایپورنامدار یاز تق« سفر درمه»و « است یابر

 .باشدیت میه حائز اهمکاست 

 شعر گفتار 

ما را به  ،شعر گفتار. شوده موجب لطافت چندگانه شعر در ذهن خواننده میکجود دارد لمات و زبان وکصمیمیتی در  ،در شعر گفتار

ار افتااده ذهان و در نیات    کز از که به هوشیار شدن مراکراهی . شاندکردن معناها و استقالل اشیا میکای از آزاد سمت فضاهای تازه

ادمی باودن  کا ه از آکا زباانی  . بیناد مقابل رسومات زبان معیار نمیزبان شعر گفتار خود را مجبور به تسلیم در . شودآدمی منتهی می

ای مساعد برای ایجاد انقاالب در روح زباان فاراهم    ه زمینهکبوده  گفتاردر ادبیات معاصر این هدف در ضمیر شعر . خود فراری است

ه به سمت که شعر گفتار خواسته کبان نبوده بلبی قیدانه نسبت به ز  اما این انقالب زبانی همراه با تجاوز غیرمعقوالنه یا تخریب. ندک

اساتفاده از نیاروی ماافوق طبیعای     . ناد کآزادی زبان، فراروی معنایی، تولید صداهای تازه و گسترش و تازگی روح زبان دست پیادا  

هاای  از شاخصاه ه ما را به آن سوی مفاهیم دگرگون شده اشیا ببرناد  که توانایی این را دارند کحواس اصوات و هوش و دانش حروف 

 . است گفتاراصلی شعر 

ز و ارزش یا انگالید متوجه مفهوم خیدارد و با یت خاصیخود ارزش و اهم یه براکست بلیمنظور ساده ن یکة نندکان یلمه تنها بک»

د یسا )« .ردکا زد دقات  یا انگیهاا بار ما   از آن یاک ه هار  ک ییهاها و خاطرهجانیگر و هیدیکلمات با کد در روابط یبا... آهنگ آن بود

 (452، 4966،ینیحس

لمات را به رقاصی و شادمانی وادارد و از اماواج آنهاا   کند تا اصوات کمی شعر گفتار از احساس هوش حروف استفادهه کن روست یاز ا

لمات در انسان از دیگار خصوصایات شاعر    کشف نشده کهای احساسی استفاده از حجم عاطفی و ظرافت. به معناهای بیشتری برسد

  .شودشیده میکای از آنها ردهای دیگرگونهکارکها لمات رنگ و بویی دیگر دارند و در بعضی موقعیتک. است گفتار

تاتوری زبان معیار یاا زباان غالاب موجاب     کدی»: هکمعتقد است های شعر گفتار ترین چهرهبه عنوان یکی از جدیصالحی سید علی 

لمه، هر تصویر و هر معنا باا صادای   که هر کخواهد ه شعر گفتار میکصورتی  در. شدجلوگیری از چندصدایی شدن زبان در شعر می

ایان  . گاذرد لمه در شعر گفتار از خیر شناسنامه و اسم تحمیلای خاود مای   ک. رد صدایی خود را داشته باشندکارکخود حرف بزنند و 

  (44 ،4956،یفراهان)«.نمکه من از آن به نام تغییر ژن واژه یاد میکی تعمیمی است کتحر
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 پورنیصر امیشعر گفتار در شعر ق یهامولفه یبررس 

جساتند،  های شعر کالسیک برخوردار بودند و هم از نوگرایی ساود مای  زبانی، هم از ظرفیتة آثاری که در حوزۀ پور با ارائنیقیصر ام

هار چناد   . مسیر تاثیرگاذارتر واقاع شاود   توانست در این نو بود که تمایل ذاتی او به استفاده از زبان گفتار میهی درصدد گشودن را

های رسد اما صمیمیت ناشی از این رفتار زبانی، آرام آرام به عنوان یکی از شاخصهچرخش این تمایل در آغاز کمی کندتر به نظر می

قیصار بتاوان   شاید با چند مثال از شاعرهای  . کندشود و در روند رو به رشد شعر او گستردگی بیشتری پیدا مییشعر قیصر مطرح م

 :این روند صعودی را بهتر گزارش کرد

 سری بزنیم  ها هآاللۀ بیا به خان

 ز داغ با دل خود حرف دیگری بزنیم 

 به یک بنفشه صمیمانه تسلیت گوییم

 سری به مجلس سوگ کبوتری بزنیم 

 درگاه دوست دل بندیم ۀ شبی به حلق

 (19ص/تنفس صبح)اگر چه وا نکند دست کم دری بزنیم 

 :و

  است یفتار من عادر

  دانم چرایاما نم

  ن روزهایا

  انیاز دوستان و آشنا

   ندیبیس مرا مکهر 

  دیگویاز دور م

  ن روزها انگاریا

  !یدار یگرید یحال و هوا

  اما

  من مثل هر روزم

  سادههای  یبا آن نشان

  همان نام،  با همان امضاو 

  یو با همان رفتار معمول

 (92ص/ی ناگهانها هآین)  آرامت و کشه سایمثل هم

 :و این غزل

 بزنم یا نزنم؟. ..ها دارم اماحرف

 بزنم یا نزنم؟! خدا را! با توام، با تو

 «...دوست»حرف دلم با تو همین است که ة هم

 چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟

 عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم

 (413ص/ همه آفتابگردانند هاگل...)زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم ؟

 :و

 رود قطار می

 روی تو می
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 رود تمام ایستگاه می

 ام و من چقدر ساده

 های سال که سال

 در انتظار تو 

 ام کنار این قطار رفته ایستاده

 و همچنان 

 های ایستگاه رفته به نرده

 (3ص/دستور زبان عشق! )امتکیه داده

باه سامت   « شاعر سااده  »شاعر از  « علی باباچااهی »ها، موید این نکته است که به تعبیر نمونه سیر تدریجی زبان گفتار قیصر در این

بخشی باه شاعر و عمیاق    حرکت کرده است و در این مسیر آن چه که نمود بیشتری دارد این است که قیصر برای الیه« شعر گفتار»

های عینی و ذهنی خود را به ساهولت و ساادگی   دریافت های پیچیده نیست بلکهجلوه دادن فکر خود، نیازمند دشوارنویسی و کشف

-البته این سادگی و صامیمت از جنباه  . سازدکند و مخاطب خود را در صمیمت سیال واژگان و لحن خود رها میبه شعر تبدیل می

 :زدساکاهد و قدرت او را در استخدام واژگان هنگام سرایش شعر متجلی میشعر امین پور نمیة های زیبا شناسان

ه هناوز هام در ذهان مخاطباان     کباشد « جنگ یبرا یشعر»صر، شعر ین موضوع در شعر قید اییتا ین نمونه براید بهتریشا

 :ردک یابیتوان آثار آن را بازیخود م

 جا ینا

 هم دیوار

 ...نیست کسیپناه پشت  یگرد

 ستارگان را  یگرد

 حتی

 هیچ اعتماد نیست

 هاستاره یدشا

 ...نددشمن ما باش یشبگردها

 اما اگر ستاره زبان داشت

 گفت میه از بد شب کچه شعرها 

 (22ص/ تنفس صبح...)اتر از زبان من گنگیگو

 : و

 احوالت چطور است؟: گفت

 عالی است: گفتمش

 !مثل حال گل

 (63ص/ گلها همه آفتابگردانند!)حال گل در چنگ چنگیز مغول

 :و

 گذرد، هر روزاین روزها که می

 ی در باد کنم که کساحساس می

 زندفریاد می

 کنم که مرااحساس می

 آلودهای مهاز عمق جاده
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 زند یک آشنای دور صدا می

 آهنگ آشنای صدای او 

 مثل عبور نور

 مثل عبور نوروز

 (6ص/ی ناگهانها هآین...)مثل صدای آمدن روز است

از شاعر   یه مخاطاب جادا  ک یادهد، رابطهیمخاطب قرار مواسطه با  یم و بیانه و روان با زبان، شعر را در رابطه مستقین رفتار عامیا

ن نوع نگاه باه زباان، مخاطاب در    یدر ا. ابدیین اثر در مینش معناست و همواره خود را در واژگان ایند آفریاز فرآ ییه جزکست، بلین

 یاناد زنادگ  ه از تباار قارون گذشاته   ک یه با واژگانکند، نه آن کف یر و توصیروزمره او را تصو یه شعر امروز قرار است زندگکابد ییم

 یمنطقا  ،ت شاعر یا لکنثار باه نظار برساد، اماا در       یحتا  یده برخا یا ن است به عقکن نوع شعر اگر چه ممیا. ان شودیمعاصر آنها ب

 . دهدیه آن را از نثر فاصله مکمفرماست کح

 یانکاز م یمقطع یهاو برش یلیتخ یهاپرسشد به اصطالح یتوانینم ،مفرماستکه بر آن حک یبه عنوان مثال شما در نثر و منطق»

ن دسات اشاعار،   یا د، اما در شعر و به خصوص در ایت منطق نثر و نوشتارتان داشته باشیگر بدون رعایبه زمان د یو از زمان یانکبه م

و خاط ممااس   رد یشعر را در نظر بگ یلکد حس ید فقط بایسخن بگو یه از هر درکدهد یمفرماست به شاعر اجازه مکه حک یمنطق

ده است و شعرش اگر ین منطق رسیسروده به ا آزاده در قالب ک ین پور در اشعاریام. ندکل شاعرانه را با واژگان حفظ یشه و تخیاند

 (45، 4956، یطاهر)«.شودیت میآن رعا یلکاختار سد اما یگویآن م ینیع یهاو مشخصه یمختلف زندگ یایچه از زوا

 ...!آسمان را

 !ستناگهان آبی ا

 (بینی می از قضا یک روز صبح زود)

 دوست داری زود برخیزی

 پیش از آن که دیگران 

 چشم خواب آلود خود را وا کنند 

 پیش از آن که در صف طوالنی نان 

 بازهم غوغا کنند

 در هوای پشت بام صبح

 با نسیم نازک اسفند

 دست و رویت را بشویی

 نمدار و نرم بامدادان را ۀ حول

 یت حس کنی ها هروی هرم گون

 و سالمی سبز

 توی حوض کوچک خانه

 ها بگویی به ماهی

 ات را وا کنی سفره

 -نان و پنیره و نور -

 تا دوباره 

 فوج گنجشکان بازیگوش 

 ات دعوا کنندبر سر صبحانه

 دوست داری 
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 بی محابا مهربان باشی

 فهمی تازه می

 مهربان بودن چه آسان است 

 نسان با تمام چیزها از سنگ تا ا

 دوست داری 

 راه رفتن زیر باران را 

 پایان تنهاییهای بیدر خیابان

 دست خالی بازگشتن

 (41ص/ها همه آفتابگردانندگل...)از صف طوالنی نان را

شاان، باا   هاای متفااوت  شف زبان با لحان کدر شعر گفتار ما با . شودشف در شعر گفتار تنها به حوزه تصویر و رویا محدود نمیکاما »

ار کلاذت زباان شاعر گفتاار در هماین آشا      . ایام های پنهانی روح مواجهشف در الیهکلمات و با کشف در اصوات و آواهای گوناگون ک

الیه خود در ارتباط با زبان، لحن آن، رموز اصوات و آواها و جهان ذهنی شاعر ی ه در منتهکروحی . های روحی استساختن ناپیدایی

 (43همان، )«.لمات استکو 

 ی جهان وقت

 جهنم ۀ از ریش

 و آدم 

 از عدم

 و سعی 

 آید می های یاساز ریشه

 وقتی که یک تفاوت ساده 

 در حرف

 کفتار را

 به کفتر 

 کندتبدیل می

 ها باید به بی تفاوتی واژه

 های بی طرفی و واژه

 مثل نان 

 دل بست 

 نان را 

 از هر طرف که بخوانی 

 (69ص/ ی ناگهانها هآین!)نان است

 :شعر کوتاه و این

 ...از رفتنت دهان همه باز

 :انگار گفته بودند

 !پرواز 

 (23ص/دستورزبان عشق!)پرواز
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این نکته در شعر قیصر حائز اهمیت است که زبان گفتاری که به پیشنهاد نیما در شعر امروز کارکرد پیدا کارد، باه سابب شاعرهای     

حساین  ان داشت ولی قیصر کاه پایش از او شااعرانی هام چاون      یجر نیما و تالش دیگر شاعران، عمدتاً در همین شکل شعر فارسی
غزل آورد و توانست در ۀ این تجربه را آزموده بودند واتفاقاً موفق هم بودند، تمام این تجربیات را به عرص منزوی و محمد علی بهمنی

 : مقاطعی از پیشکسوتان خود نیز پیشی بگیرد

 کند آن آفتاب پنهانی  می طلوع

 جغرافیای عرفانی  ز سمت مشرق

 چیست؟ۀ پرد نشان می دوباره پلک دلم

 (56ص/ی ناگهان ها هآین.)..آید کسی به مهمانی می شنیده ام که

 : و

 ایمسراپا اگر زرد و پژمرده

 ایم ولی دل به پاییز نسپرده

 چو گلدان خالی لب پنجره

 ایم پر از خاطرات ترک خورده

 ایم اگر داغ دل بود ما دیده

 ایم دل بود ما خوردهاگر خون 

 ایم اگر دل دلیل است آورده

 ایم اگر داغ شرط است ما خورده

 !دشمنان، گردنیمۀ اگر دشن

 !اگر خنجر دوستان، گرده ایم

 :بخواهید اینگ گواههی گوا

 !ایمهمین زخم هایی که نشمرده

 دلی سربلند و سری سر به زیر

 (414ص/همان)ایم از این دست عمری به سر برده

  :و

 اول آبی بود این دل، آخر اما زرد شد 

 آفتابی بود، ابری شد، سیاه و سرد شد

 آفتابی بود، ابری شد، ولی باران نداشت 

 رعد و برقی زد ولی رگبار برگ زرد شد

 صاف بود و ساده و شفاف، عین آینه 

 (13ص/ دستور زبان عشق)آه، این آیینه کی غرق غبار و گرد شد؟ 

 :و دیگر

 دم تو را دوست دارممن از عهد آ

 از آغاز عالم تو را دوست دارم

 نه خواب و خیالی! نه خطی نه خالی

 من ای حس مبهم تو را دوست دارم

 ها من و آسمان تا دم صبحچه شب

 تو را دوست دارم: سرودیم نم نم
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 تر از غم ندیدمسالمی صمیمی

 غم تو را دوست دارمة به انداز

 بیا تا صدا از دل سنگ خیزد

 (63ص/ گلها همه آفتابگردانند.)..یم با هم تو را دوست دارمبگوی

هم چنان که اشاره شد زبان گفتار با استفاده از جمالت و عبارات مورد استفاده در زبان ماردم، در جهات ایجااد صامیمیت و روانای      

هر چند که روح شاعر در ایان    نمایدکند و خواننده گویی خود را در حال یک گفتگوی ساده با شاعر فرض میفضای شعر حرکت می

 : هایی از این اقتباس از زبان مردم در شعر قیصر اشاره نمودتوان به نمونهمی. مکالمه حضور دارد

 :در این سطرها« بو نبردن»و « خود را به مردن زدن»

 پس 

 من با همه وجودم 

 خود را زدم به مردن 

 تا روزگار، دیگر 

 کاری به من نداشته باشد

 ازه را هم این شعر ت

 ...گذارمناگفته می

 (43ص/ دستور زبان عشق ..)..تا روزگار بو نبرد

 :در این غزل« قوم و خویش»استفاده از تعبیر

 غمند ۀ قوم و خویش من همه از قبیل

 (95ص/ دستور زبان عشق)عشق خواهر من است، درد هم برادرم 

 :در این شعر« شودسرم نمی»و نیز عبارت مصطلح 

 عشق های  ز و رازاز تمام رم

 جز همین سه حرف

 میان تهی ة جز همین سه حرف ساد

 شود چیز دیگری سرم نمی

 شود من سرم نمی

 ...ولی

 راستی 

 دلم 

 (3ص/گلها همه آفتابگردانند)شود که می

تفاده از زباان گفتاار و   های ماوفقی از اسا  توان جستجو کرد و به عنوان نمونهاز این گونه عبارات و اقتباسات در شعر قیصر فراوان می

شاید یکی از نقاط موفق جلب مخاطب در شعر قیصر همین نزدیکی و قرابت مخاطاب  . های شعر ذکر کردظرفیتۀ تاثیر آن در توسع

 : هایی از این دستنمونه. نمایده گویی مخاطب خود را به عنوان گوینده این شعرها تلقی میکبا لحن و زبان قیصر است 

 ام دلم را گرفتی تو از من تم...

 از این بیش باج و خراجی ندیدم

 «راستش را بخواهی»خورم قسم می

 (413ص/گلها همه آفتابگردانند...)به باالی تو سرو و کاجی ندیدم

 :و
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 چه بگویم؟مجال کو؟! گفتی غزل بگو

 شیرین من برای غزل شور و حال کو؟

 زند دلم به هوای غزل، ولیپر می

 (416ص/گلها همه آفتابگردانند...)بال کو؟گیرم هوای پر زدنم هست 

 :نیز

 عهد کردم دگر ازقول و غزل دم نزنم

 (413ص/همان)«زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟»

 :و

 «تا همین دو روز پیش»یک نفر که 

 (96ص/ ی ناگهانها هآین...)منکر نیاز گنگ سنگ بود

 :و

 که با تو خداحافظی کنم« تا آمدم»

 (65ص/همان)در گلو شکست ...بغضم امان نداد و خدا

 : نیز

 چیست؟ۀ پرد نشاندوباره پلک دلم می

 (56ص/همان)آید کسی به مهمانیکه می« امشنیده»

 :و

 کاش این زمانه زیر و رو شود

 «دهدروی خوش به ما نشان نمی»

 کنم ولی« درد دل»خواستم که با تو ...

 (36ص/همان )دهد ام ولی امان نمیگریه

 یریگجهینت 

ه شعر معاصر با کگیرد شکل می ین اتفاق در زمانیا. ردکانقالب رشد  یروزیه هم زمان با پکهایی است انیر انقالب از جمله جرشع

آرام آرام  یاخوان ثالث، فروغ فرخزاد، سهراب سپهر یج، احمد شاملو، مهدیوشیما یهم چون ن یآوراز آثار شاعران نام یبرخوردار

رد و آن کیم یرا ط ینزول یریات موفق، سیتجرب یدیرار تقلکش گذارده بود اما باه مارور زمان و در اثر تیاخود را به نم یرگذاریتاث

 . دیدیب میبرد و آسیرنج م یهنر یهایبندو جناح یواردات یهایش از همه از تعدد تئوریه گفته شد، بکچنان 

ه آهسته آهسته مخاطب کشود یضرورت م یب یهایسیو دشوارنو یاشهیلک یهایدگیچین روزگار چنان دستخوش پیزبان شعر در ا

ساز نهیند و زمکیظهور م یطین شرایشعر انقالب در چن. شوندیش میگانه مخاطب خویر، یدهد و شاعران، ناگزیخود را از دست م

سته و ناخواسته به گروه مخاطبان گر رویدادهای اجتماعی، خواشاعر به عنوان روایت. شودیم یادبۀ در عرص یمتفاوت یان ادبیجر

اندیشد و در حقیقت با ایجاد زبانی متعادل و متناسب با سطح مخاطبان خود، سعی در انتقال مفاهیم ذهنی خود برای خود می

 ای اجتماعی درنویسی از زندگی و جامعه نیست بلکه به عنوان پدیدهشعر، تنها رونوشت. خوانندگان و مخاطبان خود خواهد داشت

 . گذاردساختارنویسی جامعه، آگاهانه تاثیر می

 یهاتیش از خود و قابلیپ یهابا تجاربه یدرستا ییه آشناکاز شاعران جوان  یبرخ یو زمان شناس ی، هوشمندیطین شرایدر چن

 یگرید یهایانمندها و تون آموختهیاز ا یمنده با بهرهکرد کجاد ین فرصت را ایچهل و پنجاه داشتند، ا یهاشعر دههة شف شدک

ت و گسترش یتثب ینند و برایافرین انقالب بیآغاز یهاسال یستایمتفاوت با شعرا ین خود آنان بود، شعریند تالش و تمریه برآک

از  یده بود، به گرمیشعر انقالب و جنگ آغاز گردة در گستر یه با خلق آثارکن روند یا. وشندکخود ب یشنهادیشعر پ یهایژگیو

ن یاز شاعران ا یاریان موجب مطرح شدن نام بسین جریا یاز شعرها یه برخک یرفته شد، به نحویپذ یادبۀ ن و جامعمخاطبا یسو
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ه کرد کاشاره ... و یپور، سلمان هراتنیصر امی، قینیدحسن حسیهم چون س یتوان به شعر شاعرانیه از آن جمله مکان شد یجر

 رده بودندکشنهاد یپ یزبانة تر را هم در حوزتازه یشعر

د شاعران در ین مهم باعث گردیه اکژه شعر انقالب بود یشعر امروز به و یازهایردن زبان شعر به زبان و فهم مخاطب از نکتر یکنزد

 .ابندیق یش مخاطبان خود توفیشعر و افزا یاء اقبال عمومیاح

از  یمندو با بهره ینشین بینام برد با چن یت اجتماعسیان شعر سمبولیاز جر یاندهیتوان به عنوان نمایه از او مکپور نیصر امیق

او  یاز سطرها و عبارات شعر یاریه اقبال مخاطبان از شعر او و وارد شدن بسکنهد یسالم زبان گفتار شعر خود را بنا م یهاتیظرف

 .زبان گفتار استۀ هوشمندان یریارگکن به یدر زبان مردم محصول ا

 :منابع

 ، نشر برگ، تهرانآفتابة وچکدر، 4961صر، یپور، قنیام

 ، نشر سروش، تهرانتنفس صبح، 4962، ----------

 د، تهرانی، نشر مرواردستور زبان عشق، 4951، ----------

 ، نشر افق، تهرانناگهان یهانهیآ، 4962،----------

 د، تهرانی، نشر مروارها همه آفتابگردانندگل، 4966،----------

 منفرد، نشر سپنتا، تهران یها، گزاره4951، ی، علیباباچاه

 ازدهم، تهرانی، چاپ 4ج  یادب یهاتبک، م4966، رضا، ینیدحسیس

  9654روزنامه ایران شماره  :«ن پوریصر امیتر قکد یبرشعرها یدرنگ» ،4956، یمهد، یطاهر

 ، ساختار زبان شعر امروز، نشر خوارزمی، تهران4965علی پور، مصطفی، 

 525روزنامه شرق شماره ، «لماتکدنیای صمیمیت » ،4956،علیرضا، فراهانی

 .، نشر زمانییوشش رضا رهاکفروغ فرخزاد، به  یها ه، مصاحب4951فرخزاد، فروغ، 
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 قصاید خاقانی در احادیث و اساطیر آیات، ترکیبات تصویری تلمیحی ملهم از

 فرمحمد بهنام

 دانشیار دانشگاه بیرجند

 زینب طالیی

 بان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهراندانشجوی دکتری ز

 چکیده

استعارات و  اصطالحات علمی خاص و از علوم رایج زمان،او  استفاده .ترین شاعران سبک آذربایجان استیکی از بزرگ ،خاقانی

های مایهای با بنتازه تصاویرآفرینی و تصویرسازی، او با امتزاج ترکیب. یاب کرده استشعر او را دیر، تشبیهات غریب در تصویرسازی

کامل  فرهنگی وسیعی برخوردار است و احاطه که خاقانی از پشتوانه آنجا از. دای داربازتاب گسترده  او سازد که در شعرتلمیحی می

در این مقاله هدف ما . دبسیاری از ترکیبات تصویری او به نوعی اشاره و تلمیح به آیات و احادیث دار. برآیات و احادیث دارد

-ایم تا با دقت در ژرف ساخت هنری و زیبا لذا کوشیده. تدر قصاید خاقانی اس ویریتصترکیبات شناساندن و تحلیل این گونه 

او را که ملهم از آیات و احادیث است بررسی و تحلیل نماییم و چگونگی استفاده از ای از تصاویر شعری پاره خاقانی شناختی شعر

نتایج تحقیق حاکی از آن . این پژوهش به شیوه تحلیل محتوا انجام یافته است. دیث را در تصویرسازی نشان دهیماین آیات و احا

-است که بهره و با هدف ایجاد مضمون تازه و معنایی به دو صورت لفظیو اساطیر گیری خاقانی از قرآن و احادیث است که بهره

گیری از آیات قرآن حادیث و در بیشتر موارد این بهرهر از آیات قرآن بهره گرفته تا ابیشتوی . خورد گیری معنایی بیشتر به چشم می

از میان اساطیر هم سهم اساطیر مذهبی بسیار  .به شکل تلمیح و اقتباس کلمات، ترکیبات و تعبیرات و یا بخشی ازآیه است

مهمترین اهداف انگیزشی او از کاربرد این گونه  زتوصیف ا اظهار فضل، هشدار و انذار، مدح ممدوحان و ضمناً. چشمگیرتر است

 . باشدتصاویر می

 .ترکیبات تصویری و تلمیحی تصویرسازی، ترکیب سازی، قصاید خاقانی، خاقانی،: هاکلیدواژه

 مقدمه

 سازی و تصویرسازیترکیب

یان احساس و عاطفه خود، به ضرورت به گیرد، بنابراین شاعر در بز آنجا که اساس شعر بر کالم است که خود از واژگان مایه میا

سازی متناسب با معنا و محتوا، به خلق و پرداخت مضمون مورد نظر خود بپردازد و رود تا با استخدام آنها و ترکیب سراغ واژگان می

-سازی مییبشاعر برای بیان مفاهیم هنری و ذهنی خویش، ترک ؛به عبارت دیگر. عمق هنر خود را بدین وسیله به نمایش بگذارد

های هنری  ترین شیوهیکی از مهم .داردبدیع گامی اساسی در بیان مفهوم ذهنی خود برمی های جدید و ترکیبات کند و با خلق واژه

 هایآفرینش ترکیب به عبارت دیگر تصویرسازی یعنی. شاعر برای بیان این مفهوم ذهنی و خلق این ترکیبات تازه، تصویرسازی است

 یر عنصر اصلیتصو .واژگانی یک زبان است های هنری برای بیان غنای گنجینه ترین شیوه های بدیع یکی از اساسیارهمجازی و استع

داند و  پوتبنیا نظریه پرداز ادبی هنر را اندیشیدن در قالب تصاویر می» .ه آن استیپا بر یادیحد ز ر شعر تایو سازنده شعر است و تاث

 (94:4953 قاسمی پور،)« چ هنری، به ویژه هیچ نوع شعری وجود نداردمعتقد است که بدون تصویر هی

شود، لذا شاعران از تصاویر به عنوان ابزاری  از آنجا که تنها نام بردن از احساسات و عواطف باعث انتقال و القای آنها به خواننده نمی 

تقال این احساسات و عواطف از طریق ترکیب این برای شیوه بیان هنری به منظور رساندن خواننده به درک و بینش شعری و ان

 یرونیب  هیآراستن ال ین شگردها برایتر از مهم یکیی در بستر گسترده خود رسازیتصو. جویندتصاویر با ساخت منطقی شعر بهره می

 .گردد یماثر   هیشف درونماکت یدر نهاو  ریآن تصو یتوقف ذهن خواننده رو آراستن این الیه از اثر باعث. اثر است

بحث تصویر در معنای ایماژ را نخستین بار شفیعی کدکنی در کتاب . رود کار میهای بالغت، اصطالح تصویر، معادل ایماژ بهدر کتاب

 یاوبرا یوشش ذهنکو انسان و عتیشاعر در مفهوم طب یتصرف ذهنتصویر، »: سدینویر میف تصویدر تعروی . صور خیال مطرح کرد

 .(2: 4955 ،ینکدکیعیشف)«عت استیعت با طبیا طبیعت یانسان و طب انینسبت م یبرقرار
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دانند که شعر برای خلق آن به نگارش  ها تصویر را هدف میایماژیست. اهمیت و زیبایی تصویر شعری در شگفتی و غرابت آن است 

 :رود به طور کلی اصطالح تصویر پردازی در ادبیات به دو مفهوم به کار می. آیدمی در

بازنمایی واقعیت از آن استفاده  گرا براییک تصویر به ذهن خواننده، که معموال نویسندگان واقع استفاده از زبان واقعی برای انتقال.4

 .کنندمی

یر و ابداعی که این نوع تصوه برای بیان تصور و اندیشه انتزاعی با زبانی زند...استفاده از صناعات بالغی نظیر تشبیه، استعاره، کنایه.2

  .عنصر اصلی شعر و اساس کار شاعر است

نخست باید خیال را بشناسیم که عنصر پایه و اساسی شعر است و در تعاریف گذشتگان و امروزیان ( ایماژ)برای ورود به بحث تصویر 

ل ا که همان تصرف بنابراین ابتدا اندکی به بررسی خیا(. 443: 4931نوری،. )از شعر، مستقیم یا غیرمستقیم به آن اشاره شده است

پردازیم و در عین حال باید یادآور های مختلف طبیعت و زندگی بیرونی و درونی است ا در زبان خاقانی می ذهنی شاعر در جنبه

در شعر او استفاده از صورخیال از  زیرا. شویم که در تصویرپردازی اشعار خاقانی مفهوم دوم از تصویرپردازی مد نظر ما خواهد بود

 . برخوردار استای ویژه جایگاه

اندیش، ذهن پویا و وقاد خود و با استادی و مهارت تمام، دانش و خاقانی با تکیه بر استعداد سرشار، معلومات گسترده، طبع ظریف 

فراوانی از  استادانه و خالقانه از تشبیهات و استعارات، تصاویر ذهنی او با استفاده .توانایی خود را در تصویرگری به کار برده است

 یان مهم فضاسازکاز ار یکی خاقانی ریه تصاوکد از نظر دور داشت یگرچه نبا؛ اواقعیت اطراف و مفاهیم ذهنی خود خلق کرده است

نگارندگان در این مقاله که به روش تحلیل محتوا صورت گرفته، . اند جاد نشدهیاثر ا یظاهر یآراستگ یهستند و تنها برااشعارش 

ای از تصاویر شعری وی را که بر پایه ترکیبات ساخته شده و زیرساختی تلمیحی دارند، شناخته و تحلیل و بررسی کوشند گونهمی

 . شودبنابراین از آنها با عنوان ترکیبات تصویری تلمیحی یاد می. کنند

له مقاالتی که درباره شیوه ماز ج. در مورد ترکیبات تصویری تلمیحی در قصاید خاقانی تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است

های هنری تصاویر و رسیدن به درک پردازی خاقانی با هدف شناخت تصاویر شعری و تحلیل آنها برای پی بردن به زیباییتصویر

ه در ای نویافته از استعار ترکیبی گونه های  استعاره»: توان به موارد زیر اشاره کرد اند میبهتری از اشعار دیریاب او صورت گرفته

تصویر استعاری کهن الگوی خورشید در »و« نقد و تحلیل شریعت و تصویر در شعر خاقانی»، از احمد پارسا« یهای خاقان سروده

بازتاب علم نجوم در شگردهای » از فالح رستگار،«تصویر در شعر خاقانی»از محسن ذوالفقاری، « ناخوداگاه قومی خاقانی و نظامی

اصالت »از محمدامیر مشهدی و همکاران، « های نو و چندالیه در شعر خاقانیاستعاره» فر،هناماز محمد ب«تصویرگری خاقانی

 ...و« ترین معیار تصحیح دیوان خاقانی از سعید مهدوی فرتصویری مهم

 خاقانی شاعری تصویرپرداز 

نش ترکیبات استعاری و تشبیهی و بزرگترین شاعر تصویرپرداز ادب پارسی، اساس زبان شعری خود را بر آفرین خاقانی به عنوا

گردد و مواد تصاویر شعری خود  ای دیگران نمی کلیشه ساخته و گاه بر گرد تصاویر پیش هیچاو  .تصویرهای غریب و بدیع نهاده است

د و همین ده و آگاه خود، به آنها جان می  با ذهن خالق و آفریننده گیرد و طبیعی خود می را از محیط زندگی، اجتماعی، فرهنگی و

خاقانی شاعری است مبتکر و صاحب » :نویسداردالن جوان در این باره می .شود پویایی در تصویرگری او می موضوع باعث حرکت و

های معهود فکری و  تواند خود را در چارچوب سبک و شاعر صاحب سبک و مبتکر که از نصیبه هنر برخوردار است، هیچ گاه نمی

  بلکه برعکس، علیه همه. اند گونه بیندیشد که دیگران اندیشیده جهان ذهنی خویش بدان طبیعت وة رهنری گرفتار ببیند و دربا

های تازه  جهت کند و برای خود روابط و تخیل، عصیان میۀ های جاری و پسندیده، به ویژه در عرص های موجود و تمامی اندیشه نظام

 (.6:4961 اردالن جوان،)« جوید و ابتکاری می

علی . های ذهنی شاعر دست یافتتوان به تمامی انواع صورتیال شاعرانه در اشعار خاقانی در حدی است که به راحتی نمیتنوع خ 

های متداول بریزد بلکه داده است که آنها را در قالب جملهتالطم معانی در ذهن او به وی مجال نمی»: نویسددشتی در این باره می

« تر نشان دهدتر و زندها  توسل به استعارات و تشبییهات، صور ذهنی خود را قویپیوسته در تالش بوده است که ب

ازین رو تصاویر شعری او دارای پیچیدگی و . وی کوشیده تا از تمام امکانات موجود برای تصویرآفرینی بهره ببرد(. 43:4954دشتی،)
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باشد که خصوصاً در تشبیهات وی ظاهر نازک خیالی او می های او، باریک بینی وتصویرسازی های عمده در ویژگی از. دشواری است

آگاهی و . است مشهور شدهبه شاعری صاحب سبک  سازی خالقیت، توانایی، تسلط بر زبان و مهارت در تصویر خاقانی با .است

یاب کرده به و را دیرشعر ا استعارات و تشبیهات غریب و دور از ذهن، از علوم رایج زمان، اصطالحات علمی خاص واو   استفاده

 . نامند خواص میشاعر  همین دلیل او را

های تصویری در شعر او موجب تعقیدهای معنوی و توقف تزاحم توان گفت اینکهنکته دیگری که باید درباره تصویرهای خاقانی می

 دهد که غریب، تازه وپرداختی نو میآورد و گاهی تصاویر متداول را گاهی تصویرها را ظریف و باریک پدید می .شودخواننده می

های آرا، اساس زبان شعر خود را از طریق تصویرسازی بر آفرینش ترکیبوی به عنوان شاعری تصویرگرا و لفظ. رسدبدیع به نظرمی

-کیل میو مجازهای بدیع قرارداده است و در حقیقت این ترکیبات تصویری وجه غالب شعر او را تش هااستعاری و تشبیهی، کنایه

 .دهند

 دارند مانند یهیساخت تشب ریه زکاست  یریشامل تصاو یگروه: ردکم یتوان به چند گروه تقس یرا مخاقانی   ر شاعرانهیتصاو

رساخت یاست با ز یریگر شامل تصاوید یاند، گروه ساخته شده یزیص، و حسامیه، استعاره، تشخیتشب یه بر مبناک یریتصاو

ز از یتضاد و اغراق ن. ردیگ یاند در بر م جاد شدهیا یبات اضافکیدر ساختار تر یرات نحوییه با تغکرا  یریگر تصاویو گروه د یفیتوص

 .او هستند یهایرسازیمورد استفاده در تصو یع ادبیگر صناید

مین عادی را با در بسیاری از قصایدش به ابهام و اغراق روی آورده و مضا و رغم سادگی زبان در بخش بزرگی از اشعارشخاقانی علی

دشواری سخن و کالم او تنها به این دلیل . استفاده از تشبیه، ایهام، استعاره، مجاز و کنایه همراه با ایجاز و ابهام بیان کرده است

در کند، بلکه مهارت، استادی و کاردانی او بردن ترکیبات متداول دوری می نیست که ذهن او به ابهام و اغراق گرایش دارد و از بکار

 ،های گوناگون و انعکاس آنها در مفاهیم شعری های او در زمینه علوم و فنون روزگار خویش و گستردگی و فزونی اطالعات و آگاهی

هرچند مایه اصلی شعر وی با زمینه عاطفی بسیار شاعرانه و قوی همراه است اما با  . را دشوار و البته دیریاب کرده است کالمش

الفاظ دور از ذهن و فنی،  .شود رای بیانی درشت و خشن است و با همین درشتی به خواننده عرضه میهمین عاطفه و احساس دا

 . کندتصویرها را پیچیده و خواننده را دچار سرگردانی می

. ودی دیگران نبها هخوار خوان تجربپشت سر هم نیاورد و ریزهگاه هیچتصویرهای ذهنی دیگران را  باید خاطرنشان کرد که خاقانی

باعث تمایز شعر او  ، کهشود و حاصل زندگی تلخ و پرفراز و نشیب اوستهمین تصویرهای بدیع و غریب وی که گاهی خشن هم می

 .گردد می نیز از دیگران

 برای تصویرپردازی سازیترکیب

است و کاربرد آنها باعث  های مهم در آفرینش هنریهای خاقانی در تصویرگری خلق ترکیبات تازه است که از تکنیکاز هنرورزی 

وی برای باال بردن توان زبان مجازی و . خاقانی در آفرینش ترکیبات و تعبیرات ناآشنا مهارتی خاص دارد .شودتصویرهای نو میخلق 

 چاشنی تشبیه نمادین همراه است و دربا هایی دست زده که معموال ها، به ابداع ترکیبهمچنین برطرف کردن نیاز خود به واژه

بدیع گامی اساسی در بیان مفهوم ذهنی های جدید و ترکیبات در واقع با خلق واژه. آیدبرجستگی شعر او عامل اساسی به حساب می

 .داردخود بر می

جوید بنابراین هنگامی که به عرصه فضل نمایی وارد سازی به عنوان ابزاری برای نشان دادن فضل خود بهره می ترکیبخاقانی از 

های بدیع در پی نشان دادن برتری خود در شیوه بیان و پرداخت این ترکیبات و انطباق ناپذیر بودن آنها با با آفریدن ترکیبشود می

برده نشده است،  ترکیبی تا زمان شاعر بکار خاقانی بدیع و نو است؛ یعنی آن واژه  های مرکب خودساخته واژه. دیگر شاعران است

چیرگی خاقانی بر سخن پارسی او را »: نویسد کزازی می. بی هر کدام بصورت مجزا مأنوس و آشنا هستندهای ترکیاگرچه اجزای واژه

های نو  ها و ترکیب بوده است، واژه هایی نو بکار گیرد و هر زمان که نیاز می ها را در کالبد و کاربرد توانایی آن داده است که واژه

های هنری،  و شگرد  و توان زبان فارسی ببرد و به یاری ترفند  ها را از کارایی ن بهرهسان، بیشتری او توانسته است بدین. بیافریند

ها و  ترفند از همین جاست که وی به گستردگی، از. های خویش پدید آورد های بسیار نغز، نازک و نهان در میان واژگان سروده پیوند

 .(2:4966کزازی،) «جوید خویش بهره میهای شاعرانه، در پروردن پندارها و آفریدن جهان هنری  آرایه
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اند و این دلیلی بر خالقیت هنری و ذهن وقاد اوست که از ترکیب دو یا او از رهگذر ترکیب به وجود آمده بسیاری از تصاویر برساخته

ب و ایجاد کنایات دلپذیر خاقانی از جهت ابداع ترکی»: نویسد فروزانفر در این باره می. یابدچند واژه به معنای جدید و بدیع دست می

عمده . همپایه و در ردیف بزرگترین شعرای ایران است و کمتر بیتی از ابیاتش توان دید که بر یک یا چند ترکیب تازه شتمل نباشد

(. 95:4951فروزانفر،)« براعت او در ترکیب مفردات است و او را در این زمینه دقائقی ست که هیچ یک از پیروانش بدان دست نیافته

های بدیع و نوساخته که به نوعی خالقیت ذهنی او هم  همین ابداع ترکیب. ابداع ترکیبهای تازه در شعر خاقانی خوش نشسته است

او به مراتب به ترکیب سازی و  به دنبال آن مضمون آفرینی در محور افقی قصاید . تواند سبک شخصی وی باشدرود، میبه شمار می

  . خود پرداخته است

 رهای تلمیحیتصوی

-های علمی و دینی اسالمی است و به اقتضای همین عصر، دانشکند که اوج دوران شکوفایی اندیشه می در عصری زندگیخاقانی 

ای از موارد برای پرداخت بنابراین در پاره. دهددر اشعار خود بازتاب میای هنری گوناگون و مسائل و باورهای مختلف را به گونههای

است که گوینده در ضمن کالم، به داستانی یا مثلی و یا  تلمیح در اصطالح بدیع آن .جوید بهره میتلمیح خود از صنعت های تصویر

در واقع تلمیح ابزاری برای بیان خالقیت شاعر و ایجاد تصویرهای تازه و بدیع (. 925:4961،همایی) آیه و حدیثی معروف اشاره کند

ای تنگ از واژگان فرو ها را در کوزهواند بافت معنایی سروده را ژرفا ببخشد و دریایی از اندیشهتسخنور به یاری آن می» .شودمی

 (.441:4969کزازی،)« ریزد

پردازان  تلمیحی در شعر او و پیشی گرفتن از شاعران و تصویر یهااطالعات وسیع و دانش خاقانی از علوم زمانه باعث تنوع مایه

صنعت تلمیح بخاطر داشتن تشبیه و تناسب در ژرف ساخت آن، دارای ارزش زیبایی شناختی  .ت استدیگر در استفاده از تلمیحا

عر از تلمیح و خصوصاّ تلمیح به آیات قرآن و احادیث است که اش تفاخر به علم و فضل خود یکی از دالیل استفاده. فراوانی است

-های عربی را با ساختار فارسی بیت ارتباط میام آیات، احادیث و ترکیبوی با استادی تم .ای ممتاز داردخاقانی در این زمینه چهره

آیات فراوانی از با استفاده از صنعت تلمیح،  وی .یابد دهد که هم به لحاظ موسیقی و هم محتوا با ساختار بیت کامال سازگاری می

 .خود قرار داده است هآنها را وسیله بیان هنری و خالقان کرده و اخذقرآن کریم و احادیث بسیاری را 

در دیوان او دارای  (ص)حضرت سلیمان و به ویژه پیامبر اکرم حضرت یوسف، تلمیحات به داستان پیامبران مخصوصاً حضرت مسیح،

-و احادیث باعث خلق ترکیبات تصویری تلمیحی می همزمان او از صور خیال و تلمیح به آیات قرآنی  استفاده .بسامد بیشتری است

ای دارد، طبیعی از آنجا که آیات و احادیث و داستان پیامبران در اشعار خاقانی بازتاب گسترده. در دیوان خاقانی کم نیستشود که 

تلمیحات خاقانی فقط البته ذکر این نکته الزم است که . شوداست که تلمیح به داستان پیامبران نیز در اشعار وی به وفور یافت می

وی عناصر . گیردنیز در اشعار او مورد استفاده قرارمی از جمله اساطیر ملی و مذهبیاساطیری  و اریخیدینی نیست بلکه تلمیحات ت

اساطیری را هنرمندانه و با توجه به فحوای کالم با کالم و تصویر تلفیق و با بیانی نمادین به منظور مضمون پردازی در قالب شعر در 

 . گنجاندمی

خود  او با دانش گسترده. میان تصویرهای خاقانی تصویرهای اساطیری شاخصه اصلی شعر اوست در»: نویسد فتوحی در این باره می

اساطیری و دینی  ر تصویرسازی خود از عناصرد. ه استهای کهن به کالمش رنگ خاصی بخشیددرباره علوم زمان و اساطیر و افسانه

کند تا عظمت مقام ممدوح را ی بزرگ دینی را نثار صفات ممدوح میها اسطوره .کند برای توصیف مشبه و مبالغه در آن استفاده می

اساطیری را از دنیای معانی بزرگ به ساز نیست بلکه؛ نمادهای خاقانی اسطورهالبته باید گفت که  .(254:4953 فتوحی،) «بستاید

ها در شعر از ظرفیت و بردن اسطورهبه کار » .تا به کمک آن به هدف و انگیزه اصلی خود برسد دنیای معانی کوچک کشانده است

 (.62:4953نقل در ذوالفقاری، 961:4969، تبریزی)« گیردمی نشئت سازی ناخودآگاه قومی ذهن شاعراستعداد اسطوره

 چیزهای کوچک و بی ارزشگاه برای امور ارزشمند و گاه برای اند، برای او مثل وسیلهدر واقع که  و دینی از تصاویر اساطیری 

تلمیحی  در این تصاویر. خاقانی در واقع همین استفاده و بهره جویی را در تصویرهای دینی نیز انجام داده است .کندمی دهاستفا

 -، استعاریتلمیحی -شود که در نهایت تصویرهای تشبیهیگاهی از مفاهیم قرآنی و گاهی از الفاظ و تعبیرات قرآنی استفاده می
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اضافه  به مشبه که معموال بخش یا تعبیری از قرآن است،به تشبیهی مشبه در تصاویر. کندمیتلمیحی را خلق  -و کنایی تلمیحی

 .بیشتر به مفاهیم یا ماجراهای قرآنی تلمیح دارد هم در تصاویر استعاری .شودمی

گیری معنایی در  ر کلی بهرهطوبه  ولی عمدتاً به دو گونه معنایی و لفظی استو اساطیر  احادیث ،گیری خاقانی از قرآنبهرهاگر چه  

گیری که گاه به شکل اقتباس بخشی از آیات و احادیث و یا تعبیرات بهره قسمت بزرگی از این. شود بطور وسیعی دیده می ویدیوان 

ن به بیا. کید مطلبی دیگر استأیید و تأبه منظور خلق مضمون و تگیری از مفاهیم اساطیری است، و گاه هم به صورت بهره قرآنی

اینکه هدف و انگیزه خاقانی  .الضمیر خود، مضمونی نو پدید آورد کند تا با بیان ما فیدیگر خاقانی از صنعت ادبی تلمیح استفاده می

 .در خلق این تصاویر چیست، در ادامه به آن خواهیم پرداخت

 شگردهای ادبی و صورخیال مورد استفاده خاقانی در تصویرسازی

-درهم میهنگامی که کلمات . شود شود، به هر صورت که باشد تصویر خوانده میرابطه دو چیز مطرح میآنچه در شعر، از بیان »

نقل در  33: 4915نوری عال، ) «جوشانند، ما شاهد تولد تصویر هستیمخزند و شیره بارهای عاطفی خویش را در هم می

ی زیبا و بکری را آفریده است و البته از یک سو عواطف و خاقانی به کمک صور خیال و شگردهای ادبی تصویرها. (443: 4931نوری،

 .کنداهداف خویش را بیان می از طرفی

 تشبیهکمک  تصویرسازی با :الف

از میان تصویرهای خیالی او، تشبیه  .جوید، تشبیه استیکی از ابزاری که خاقانی برای ساختن تصاویر بدیع و تازه از آن بهره می

-گیرد که اغلب محسوس هستند ولی های او را در بر میرتوان گفت که تشبیه عمده ترین بخش تصویجایگاهی خاص دارد و می

های خاقانی گاهی سازی و تصویرپردازیدر ترکیب. است های او بسیارتشبیهاتی که یک سوی آن معقوالت باشد نیز در سروده

گیری خاقانی از آیات و هایی اندک از وامهای زیر نمونهمثال. شود و ترکیب صورت اضافه تشبیهی داردبه، به مشبه اضافه میمشبه

 .احادیث است

  توان شد پادشا دارملک دلدل طلب کز  جوشن صورت برون کن در صف مردان درآ

 ( 4، دیوان)

ن خداوند بر قلب و فرمانروا بود  دربارهبا هدف هشدار و انذار ترکیبی تلمیحی است که خاقانی  تشبیهی و  دارالملک دل اضافهترکیب 

در پروراندن این موضوع به مناسبت از حدیث  خاقانی. برد کار می ساخته است و در جای دیگر تعبیراتی مثل نظرگاه را به دل انسان

  .الهام گرفته است (266:4911مدرس رضوی،) «قلبُ المؤمن عرش اهلل»

  ال ی ازاارس یـوا بلــقال والیته در ااک     شایااه ال مگاز به گااج رکن واازبان به مه

 (3، دیوان)

این ترکیب  .داند گفتن ال را مساوی رسیدن به والیت قالوا بلی می  ونفی ما سوی اهلل خاقانی در این بیت به عهد الست اشاره دارد و

اعراف بدین   سوره 62  آیه او که در  ذریه خطاب خداوند به آدم و ای است به عهد الست و اشارهکه با هدف انذار و هشدار بیان شده، 

ربّکُم قالوا بلی شَهدنا أن ستُ بِلَأم هِسِهم علی أنفُدُرّبکَ من بنی آدمَ من ظهورهم ذریّتهم أشهَ إذ أخذ و» .گونه مطرح شده است

 (62:قرآن،اعراف)«غافلین عن هذا کنُّا تقولوا یوم القیامَه إنّا

  ت خطاااشیده اینااب هوس کاابه جی تو سر    شد به تاج رضاااترا سرک رــریر فقــس

 (42، دیوان)

آن را تصویر رده  (29:4916فروزانفر،)« الفقرُفخری وبه إفتخَرُ»نبوی خاقانی با توجه به حدیث  سریر فقر اضافه تشبیهی است که

یث در ستایش فقر آن خاقانی هم با تکیه بر این حد کرد و منظور از آن فقر معنوی است که حضرت محمد آن را ستایش میاست و 

 .داند را مانند سریر می

  رواااناارماانم فای را مااعالار ماام ذکاعال     دساروح القنم ٍاارا م عانیــرمـم بکــمری

 (46، دیوان)
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  یوسف کم بها مریمی با حسن یوسف نی چو   بست وصف تو نکاح یوسف شـطبع مریم

 (29، دیوان)

  نداارافکااا بااه اشیاان سراچارده در ایااپ       تشــر همکـبر اد اگاادس بشیبااروح الق

 (495، دیوان)

خاقانی در جاهای متعدد از دیوان خود در ستایش تازگی و بدیع بودن تصاویر و معانی شعری خود، تشبیه بکر بودن معانی و 

معانی خود را در فاخر و خودستایی سروده شده، هم که با هدف تت ابیادر این . برد کار می مناسبت آن با داستان حضرت مریم را به

گریزی به  پردازد و هم کند و با ترکیب مریم بکر معانی هم به خودستایی در مقابل دیگران می بکر بودن و تازگی به مریم تشبیه می

این ابیات خاقانی به   همهدر . کندخاقانی در ابیات دیگری نیز طبع و همت خود را به مریم تشبیه می .زند ماجرای حضرت مریم می

یابی از اسطوره مذهبی برای تصویر آفرینی در بهره. اشاره دارد( 21مریم،)«قالت إنّی یکونُ غالمٌ ولم یَمسَسنی بشرٌولم اکُ بغیّاً»  آیه

 س.شوداین بیت نیز به وضوح دیده می

 (45، دیوان) مصطفی وین دو دعوی را دلیلست از حدیث  ید گنج عرشــکلم امارت هم زبان دارم اه

هایی است و زبان  برای خداوند خزاین و گنجینه( 231ماهیار،)«انّ هللِ کنوزاً تحتَ العرشِ مفاتیحَهُ السِنه الشُعراء»مطابق حدیث نبوی 

ه خاقانی در این بیت با توجه به حدیث نبوی، کلید گنج عرش به تشبی. شاعر همانند کلیدی است برای این گنجینه خزاین الهی

 . پردازد به خودستایی میبا پروراندن این موضوع از طریق حدیث نبوی  داند و زبان خود می

  شــاه سلیمان رکـابمارغ تو خاقانی است داعاای صابح وصال   منطق مارغان شناس 

 (16دیوان)

رغان و سلیمان رکاب در این بیت کلمات منطق م. پردازدخاقانی در این بیت با استفاده از اسطوره سلیمان به مدح ممدوح خود می

کند که خاقانی به مناسبت بیت از آن برای پرداخت تصویر و خلق مضمون تازه با هدف ستایش حضرت سلیمان را متداعی می

و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان هذا »ممدوح خود بهره برده است که به آیات 

االنبیا )« وَ لِسُلیمانَ الرّیحَ عاصِفَهً تَجرِی بِأمرِهِ إلَی االَرضِ الّتی بارَکنَا فیها و کنا بکل شیء عالمین»و ( 46النمل )« و الفضل المبینله

 .تلمیح دارد( 54

 ام ا در بنان آوردهاک و دریاار اندر  کلاگوه محمد کز ثناش اف و نونــدریای ک گوهر

 (61، دیوان)

خداوند در آفرینش جهان است که در این بیت، خاقانی با تشبیه کردن آن به دریایی که حضرت   اراده اشاره و( کن) ونکاف و ن

شاید  ساخته است و( 11نحل،)«انّماقولُنا لشیءٍ إذا أردنا أن نقول له کُن فیَکون»   ای از آیه محمد هم گوهر آن دریاست، تصویر تازه

 .بر نیز داشته باشدای به سبقت ذاتی پیام اشاره

  ندر نکوتراستاند خضر پیش سکااهر چ    استیااندر سیااتو سک شمـضر دانــخمن 

 (66،دیوان)

  انددهاشمه ماهی بریان دیاو چ ضرــعلم خ      واررمان الیاساعبه جان  محاادر حریم ک

 (53،دیوان)

ها، خود را در دانش  خاقانی در این بیت در یکی دیگر از خودستایی .شود کهف به تعلیم علم لدنی به خضر اشاره می  سوره 63ۀ در آی

. کند کند و با ترکیب اضافی و البته تشبیهی خضر دانش به علم لدنی، که به خضر داده شده اشاره می و فضل به خضر تشبیه می

فَوجدوا عبداّ مِن »ۀ به آی لم لدنی است ومنظور همان ع کند که در هر دو مورد، البته در بیت دیگری مستقیماً به علم خضر اشاره می

 دتلمیح دار( 63:کهف) «عِبادنا اتیناه رحمهً مِن عندنا و علمنّاه من لدناعلماً

  اندهم طوفان احزان دیده تنور غصههم    در تنور آن جای غصه دیده و اندر چشم و دل

 (31، دیوان)
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در این قصیده که در شرح احوال حاجیان . کند تنور پیرزن اشاره میشروع شدن طوفان از  ساختار بیت به ماجرای حضرت نوح و

کند و ترکیب تشبیهی تنور غصه را که جزو ترکیبات نو ساخته خود اوست را  است و در این بیت، غصه را به تنور تشبیه می

اءَأمرنا و فارالتنورقُلنا احمِل فیها مِن حتّی إذا ج«  به طوفان حضرت نوح، تلمیحی به سوره هود و آیه آفریند که در آن ضمن اشاره می

خاقانی از این موارد در جهت  .دارد (11:هود) «کلِّ زوجینِ اثنینِ و اهلک الّا من سَبق علیه القول و من آمَن وما آمِن معهُ الّا قلیلٌ

 .آفرینش تصویری نو برای توصیف احوال حاجیان بهره برده است

  ش ز خنجر ساختندااق بار طوفانااتا صواع      یستادا ودی عدلــجشتی سلجوقیان بر ااک

 (441، دیوان)

  ش بخاراازم آتااهست قل واات تی  تااکنی   ودی شکافـــصرصر جگ تو ااانام خدن

 (451، دیوان)

مدح در این بیت، خاقانی در . ایستد جودی که نام کوهی است که کشتی حضرت نوح پس از طوفان سهمناک بر باالی آن می

ای عدل آنها را  کند که بر باالی جودی ایستاده یعنی به گونه توصیف عدل سلجوقیان آن را به کشتی تشبیه میمدوح خود و برای م

البته خاقانی در بیت دیگری در ستایش ممدوح خود، تیر خدنگ او را . سازد داند و بدین ترتیب ترکیب جودی عدل را می در اوج می

 گیری هم به صورت آوردن الفاظ واین گونه وام. کند که قدرت شکافندگی کوه جودی را هم دارد می در سرعت به باد صرصر تشبیه

و َقیل یا أرضُ إبلعی ماءَک و یا سماء اقلعی وغیضَ الماءُ »  هم تلمیح به ماجرای قرآنی دارد و در هر دو بیت تلمیحی است به آیه

 (11هود،)«عداً لِلقوم الظالمینبُ ودی و قیلَُلی الجُت عَوُاألمرُو استَ ضیَوقُ

 (443دیوان،)و هیاجا آتش و گارد خلیل       از بهاار و گال نگااارستان آزر ساخاتند خلیل اعـجازشه 

قُلنا یَا نارُ »سوره انبیا 63پردازد و با بهره یابی از آیه خاقانی در این بیت با هدف مدح و ستایش ممدوح خود به آفرینش تصویر نو می

خاقانی در تصاویر متعددی برای مدح ممدوح . پردازدبه توصیف شجاعت ممدوح خود می( 63انبیا،)«بَرداً وَ سالماً عَلی ابُراهیم کُونی

 .کندخود از اساطیر مذهبی استفاده می

 دااایااانم دانـــازه زهــــامل تــح ازو     یی آساااایح ادرااهان ماااج وزااعج

 (494، دیوان)

رغم پیری باز هم باید  کند که علی در نکوهش دنیا آن را به عجوزی تشبیه میکه با هدف هشدار و انذار پرداخته شده،  این بیتدر 

 5 خاقانی با در نظر گرفتن ماجرای صاحب فرزند شدن همسر حضرت ذکریا در موقع پیری و با الهام گرفتن از آیه .از آن دوری گزید

قالَ ربِّ إنّی یکونُ لی غالمٌ »  بیت به آیه. داند که باید از آن برحذر بود ای می را مانند عجوزه مریم در تشبیهی اضافی، دنیا  سوره

 .اشاره دارد( 5مریم،)«وکانت إمرأتی عاقراً و قَد بلغتُ مِنَ الکِبَر عتیاً

  فن نیندااانده کاار چه چو  اهل صور فکااگ    امتنداان در قیاام رتـــور فکـــصول ااااز ه

 (461، یواند)

خاقانی در  این . دهد اش است و برتری او را بر دیگران نشان می خود و مفاخره او به اندیشه  اندیشه این بیت خاقانی در ستایش فکر و

این  در. یابی از نفحه صور به تصویر کشیده استبیت ارزش واالی سخن خود و ناچیزی سخن مدعیان را با بیانی فخرآمیز و با بهره

-کند که دشمنان او را به واهمه افکنده و تصویری تازه با کمک تلمیح میکر و اندیشه خود را در سهمناکی به صور تشبیه میبیت ف

 .اشاره دارد (414مومنون،)« فأذانُفِخَ فی الصورِفال أنسابَ بینهم یومئِذٍ والیتسائلون»  سازد که به آیه

  شاپیش میدان از زندمی لی هب رب کوس هاک  ک خاص درویشیاابه مل این همت سلیمانیست

 (241،دیوان)

، همت خود خداوند برای عطای پادشاهی به او داشته حضرت سلیمان و درخواستی که ازیابی از داستان خاقانی در این بیت به بهره

و از طرفی بلندی  یاز به خداوندزند و به بی نیازی او به دیگران و ن کند که کوس رب هب لی می به سلیمان تشبیه میرا در بلندی 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
311 

تلمیح ( 93:ص)« قالَ ربِّ اغفرلی و هَب لی ملکاً ال ینبغِی لِاحدٍ من بعدی انّکَ انت الوهاب»  بیت به آیه. کند این همت اشاره می

 .دارد

 خاااون ریخاااته موافقااات پور هاجرش  نفس پاااک را خــلیل دلیآورده هااار 

 (245دیوان،)

خاقانی ترکیب . ه به احوال حاجیان اشاره دارد، حاجیان به ابراهیم و نفس پاکشان به اسماعیل تشبیه شده استدر این بیت ک

تصویر کرده  یابی از داستان قربانی کردن حضرت اسماعیل توسط حضرت ابراهیم،تشبیهی خلیل دل و نیز مصرع دوم بیت با بهره

بَلَ َ مّعَهُ الّسعیَ قالَ یا بُنَیّ إنّی أری فِی المَنامِ أنی أذبحکَ فانظُر ماذا تَری قالَ یا  فَلمّا»سوره الصافات  412است که در آن به آیه 

 .تلمیح دارد« أبَتِ افعل ما تُؤمَرُ سَتَجِدُنی إن شاءاهللُ مِنَ الصّابِرین

  وزن درآورماااده سااادیبه  مـــتی غـــبخ     دست و مناااسوزن ش دهاادی گ تر زاادل تن

 (214، دیوان)

خاقانی در این بیت به . اعراف به وارد نشدن مجرمین به بهشت اشاره دارد مگر اینکه شتر به چشم سوزن درآید  سوره 11  در آیه

الیدخلونَ الجنهً حتّی یلجُ الجمل فی سمّ الخیاطِ و کذلکَ »  کند و با این ترکیب به آیه دیده سوزن، غم را به بختی تشبیه می  قرینه

 .کند اشاره می (11اعراف،) «زیَ المُجرمیننج

  رآورماااب یاــیفه دنــجار ااام از شکااک     دان تا به چنگ زراان نه بااوم دیاام علاادان

 (216، دیوان)

و  کندمرداری تشبیه میآنها را به  ندنیاپرستا در نکوهش دنیا و، با هدف انذار خاقانی با تکیه بر حدیث زیر در ترکیبی اضافی

البته در جای دیگر نیز در . کند کسانی که خواهان این مردار دنیا هستند را نیز به سگانی که طالب این مردار دنیا هستند مانند می

 .پردازد نامد و بدین گونه به تقبیح آن می توصیف دنیا، با کنایه آن را جیفه گاه جافی می

  سرای مغبرزین م  ،افیــگاه ججیفه ناازی  حاصل جز عدل چیست عدل خسروان را خود

 (453، دیوان)

بهره برده ( 246:4916 فروزانفر،)« الدنیاجیفهٌ وَ طلّابها کِالب» از حدیثدر  این ابیات خاقانی در پروراندن این موضوع به مناسبت از 

 .است

  مدرآمد از در جاءالحق غرایــطشق با ااع      آواز داد عثکااسی ان یباات عااتف همااااه

 (215، دیوان)

دهد و بعد از آن ترکیب طغرای جاء الحق را  داند که او را مورد خطاب قرار می خاقانی با تکریم همت خود آن را مانند هاتفی می

طغرایی دانسته شده که عشق با آن از  اسراء است و به تناسب معنای آیه، مانند منشور و  سوره 54 آورد که جاءالحق بخشی از آیه می

 . است(54اسراء،) «و قُل جاءَ الحق و زهق الباطل انّ الباطل کانَ زهوقاً»  بیت برگرفته از آیه. شود وارد میدر 

  هم بر دفترمارفست المولی لاااولین حااک    فراالیم کااام تعردهااک ستان نسواهللــدبدر 

 (213، دیوان)

بیت خاقانی آن را به دبستانی تشبیه کرده با این تفاوت که در این حشر است و در این   سوره 43 نسوا اهلل بخشی از آیهکلمات 

و ال »  بیت برگرفته از آیه. کند گونه تعلیم دادن را تقویت می بینند و در مصرع دوم با بیان ال مولی لهم این دبستان، تعلیم کفر می

 .است( 43:حشر)« تکونوا کالّذین نسوا اهلل أنفسهُم اولئکَ هم الفاسِقون

 (265دیوان،)فاااارغ شااااو و فااااقااذ فیه فی الیااام مــــــادر مـــوســــی معـــانیااای کا

خاقانی در این بیت ضمن اشاره به اساطیر مذهبی، بار دیگر در تفاخر و ستایش خود، از تصویر مادر موسی معانی برای توصیف 

ید مطلب به داستان انداختن حضرت موسی در آب توسط مادرش کند و در مصرع دوم در تأیارزش واالی سخن خود استفاده می

 ( 93طه،)« أنِ اقذِ فیهِ فِی التابُوتِ فاقذِ فیهِ فِی الیَمِ».سوره طه 93اشاره دارد که تلمیحی است به آیه 
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 (929، دیوان) دخل صد خاقان بود یک نکته غرّای من/ خاقانیم کز گنج نطق مالک الملک سخن

الشعراءُ  امراءُ  »در این بیت نیز با تکیه بر حدیث نبوی . دهدیادی برتری و تفوق خود را بر دیگر شاعران نشان میخاقانی در ابیات ز

 کند که او پادشاه آن ملک و مالک الملک آنسخن را به ملکی تشبیه میو با هدف تفاخر و خود برتربینی، ( 231ماهیار،) «الکالم

خاقانی از این موارد در آفرینش تصویری نو برای توصیف برتری خود بر دیگر  .پردازد خودستایی میگونه باز به مفاخره و  ست و این ا

 .بردشاعران بهره می

 (263دیوان،)م جان را ساگ آستاان بینا / شیاااار مردان ازکهف نیدر 

وی با ذکر . تصویرگری پرداخته است کند که خاقانی با توجه به آن بهکلمات متعدد در این بیت، داستان اصحاب کهف را تداعی می

ترکیب تشبیهی کهف نیاز، ضمن تداعی داستان اصحاب کهف، طرحی نو از نیاز به افراد صاحب منزلت را در این بیت به کار برده 

 .تلمیح دارد( 3کهف،)« أم حسبتَ أنّ أصحابَ الکهفِ و الرّقیمِ کَانُوا مِن آیاتِنا عَجَباً»است که به آیه 

 (912دیوان،)اان بنماااایاام عی ریـوسف خاط و مند دساااات بریااده چار شواوحا

کند که خاقانی از آن به عنوان ابزاری کلمات حور، دست بریده و یوسف در این بیت، ماجرای حضرت یوسف را به ذهن تداعی می

اطر خود را در زیبایی و روشنی به حضرت وی در این تصویر که با هدف تفاخر پرداخته شده، خ. برای تصویرآفرینی بهره جسته است

فلمّا سمِعَت بِمَکرِهِنَّ أرسَلتُ إلَیهِنَّ واعتَدَت لَهُنَّ »یوسف تشبیه کرده است که ضمن استفاده از اساطیر در تصویر آفرینی به آیه 

و قطعنَّ ایدیهُنَّ و قُلنَ حاش لِلهِ ما هذا بَشَراً إنَّ هذا الّا  فلمّا رأینهُ اکبَرنَهُ سکّیناً و قالَت اخرج علیهنُّ مُتَکَئاً و أتَت کُلُّ واحدهٍ مِنهُنَّ

 .نیز تلمیح دارد( 94یوسف،)« مَلَکٌ کَریم

  واهی یافتناام نخاانو معظااران چاان از پیاالک     ردــپیر خود و او ااارخ، طفل مکتب او بااچ

 (964، دیوان)

نامد که حتی چرخ نیز در حکم صیف کافی الدین، او را به تشبیه پیر خرد میخاقانی در این بیت که در رثای عموی اوست در تو

البته . اشاره دارد (212 :4916فروزانفر،) «اوّلُ ما خَلَق اهلل العَقل»تشبیه پیر و  مرشد بودن خرد به حدیث . طفل مکتب این پیر بود

 .آن هم به همین حدیث اشاره داردکند که  پوش تشبیه می خاقانی در بیت زیر نیز عقل را به پیر ژنده

  لقاست خوشااه عروسیااکش کدست قراابرف   ریست ژنده پوشـپیوب که ااقل پای کاابا ع

 (46، دیوان)

  وم را دریااهرعلااارا دری ش ولــبحر عق  و نبی و مرتضیاامی ز آن چااده دور عالااازب

 (121، دیوان)

در این بیت . است(96: 4916فروزانفر،) «أنا مدینهُ العلم وعلیٌ بابها»در حدیث نبوی شهر علوم در این بیت معادل مدینه العلم 

همین  در بیت زیر نیز. کند خاقانی در ستایش ممدوح، او را در داشتن علم و دانش مانند حضرت علی به درِ شهر علوم تشبیه می

 . کند مانند نبی به خود شهر علم تشبیه می دانش زیاد گونه است با این تفاوت که ممدوح را به دلیل داشتن علم و

 (196، دیوان) در بیشه صولت چو علی شیر وغایی   شهر علومیشور دولت چو نبی ادر ک

 استعارهکمک تصویرسازی با : ب

های تعارهترین اسای از بدیعدهد و قصاید او گنجینهدیگری از صور خیال در شعر خاقانی را تشکیل می استعاره پس از تشبیه، گونه

گیرد و گاهی سخنان ساده و  خاقانی در طرز بیان، قدرت و شکوه کالم بیشتر از هر چیز از استعاره مایه می. شعری فارسی است

تر خاقانی از استعاره به این دلیل که از تشبیه هنری .کند مکرر خود را به کمک استعاره به صورت تصویرهای جذاب و گیرا بیان می

های استعاره در شعر خاقانی منحصر به شکل و نوع خاصی نیست اما استعاره. ره را در تصویرسازی خود برده استاست بیشترین به

بارز در این  نکته. ای دارد استعاره مکنیه در ترکیبهای خاقانی جایگاه ویژه. تر است مصرحه در شعر او نسبت به مکنیه فراوان

 .افزایدباز بر جنبه هنری آن میها  آمیزش آنها با تلمیح است که استعاره

 (9، دیوان) نظرگاه پادشاهبتخانه ساختن ز          در دل مدار نقش امانی که شرط نیست
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 با بر حذار داشتن انسان از او پس .کند این ملک فرمانروایی می داند و خداوند را پادشاهی که برخاقانی دل را دارالملک و نظرگاه می

ساختن این ترکیبات تصویری با . خانه نسازد امیال مانند بت را که نظرگاه خداوند است، با میل به آرزوها وخواهد که این قلب  می

الیَسعُنی ». الهام گرفتن از احادیثی است که به این موضوع اشاره دارند از جمله احادیث زیر که در تأیید این مطلب آورده شده است

إن اهلل ال ینَظرإلی صُورکُم وأموالکم ولکن »و نیز حدیث ( 26: 4916فروزانفر،) «بدی المؤمنأرضی و السَمائی و لکن یَسعُنی قلبِ ع

 (33: 4916فروزانفر،) «ینظُرإلی قلوبُکم واعمالکم

 (1همان،) و عیسی ره سما در خالفتآدم    زلت شناختندازین که از سرعااات گاااعزل

خاقانی در این بیت . انسان را به عنوان خلیفه بر روی زمین قرار دادیم: فرماید میبقره خداوند در خطاب به فرشتگان   سوره 91 در آیه

کند زیرا به اعتقاد او، حضرت آدم از  با پروراندن این چنین موضوعی در انذار آدمی، او را به عزلت نشبینی و ترک تعلقات سفارش می

 :گوید داند واین چنین می ا دارالخالفه آدم میدر بیت دیگری نیز زمین ر. این عزلت نشینی به خلیفه الهی رسید

 (43، دیوان) رمان سراااست ای پدر دارالخالفه    وااز وجود تاابنگر چه ناخلف پسری ک

خلیفهً قالوا أتجعل فیها من یُفسدَ فیها و یفسِک الدماء و نحن وإذ قال ربّک للمالئکه انّی جاعلٌ فی األرضِ»  هر دو بیت برگرفته از آیه

 .است( 91بقره،) «قال انّی أعلمُ ما التعلمون. و نقدسُ لک سبحُ بحمدکَن

 (5، دیوان) ن مصاف قضاابرشک ناوک سحریبه     کاان رواق فلاادر شک صور نیمشبیبه 

 (924، دیوان) این کهن گرگ خشن بارانی ازغوغای من      ر چون نفکندادارم سپتیرباران سحر

در این بیت به صور و ناوکی تشبیه شده که هم که که هر دو استعاره از دعای سحرگاهی است  صور نیمشب و ناوک سحریکلمات 

کند و در بیت دیگری نیز با ترکیب تیر باران سحر به این موضوع اشاره می .آن و هم به اثرگذاری آن توجه دارد به هراس و واهمه

: 4916فروزانفر،) «الدعاء ینفعُ مِما نَزل و مِما لَم نزل؛ فَعلیکم بالدعاء عباد اهلل لَن یَنفعُ حَذَرَ مِن قَدر و لکنّ»تلمیحی دارند به حدیث 

 .بهره برده استلزوم دعا کردن و استجابت آن خصوصا در سحرگاه را  خاقانی از آنها در آفرینش تصویری نو برای توصیف که( 3

 (43، دیوان) وی از همه جداه شاارد آن زمان شوی کاام فنا گهوارهوز تو بسته ااافلی هنااط

 (926، دیوان) غم ترا گهواره جنبان و حوادث دایگان /چوطفالن پای بست وحشتگهواره ای در این 

در این . کند خاقانی در موارد بسیاری برای هشدار و انذار انسان، لزوم رها شدن از تن و جسمانیت را با تصویرهای متعدد بیان می

  این ترکیب به آیه. داندصویر گهواره فنا، دلبستگی انسان به دنیا را همانند دلبستگی طفل به گهواره خود میبیت نیز با استفاده از ت

گهواره فنا در این بیت استعاره از ترکیب .دانند که انسان در آن است ای می نبا اشاره دارد که در آن زمین را مانند گهواره  سوره 6

داند را به استعاره گهواره وحشت میا دنی خاقانی در جای دیگر نیز. دن به آن هنوز طفلی بیش نیستست که انسان با پایبند بوادنیا 

 (.6نبا،) «لَم نَجعل األرضَ مِهاداًأ»  ای دارد به آیه اشاره که

 (46، دیوان)زااام جاااالااو آن عامل ارادت در ع      در قالب بشرل امانت ــقابآن 

خاقانی در این بیت با ستایش ممدوح خود که . دانند در وجود پیامبر است یری آن را همان عشق الهی میطبق بیت امانت که به تعب

است، ترکیب قابل امانت را استعاره از وجود مبارک ایشان گرفته و ضمن اشاره به سبقت ذاتی پیامبر بر موجودات (ص)همان پیامبر

سمواتِ واألرضِ والجبال فأبین أن یحملها و أشفَقن منها وحَملها األنسان انّه کان انّا عرضنا الألمانه علی ال»  احزاب آیهة به  سور

تلمیح دارد که در آن به عرضه شدن امانت الهی بر آسمان و زمین و سرانجام پذیرش آن از طرف انسان (62:احزاب) «ظلوماًجهوالً

 .کند اشاره می

 (16، دیوان) تّابایس، نوح خلیفه کثاله نواااروح م     تبی آراستهاارا مک علم چهل صبح

اینکه حاصل این چله نشینی حکمت است که از قلب مومن بر زبانش  کند و عبادت اشاره می علم چهل صبح به لزوم چله نشینی و

لی من اخلص هلل اربعین صباحاً ظهرت له ینابیع الحکمه من قلبه ا»خاقانی در این بیت با الهام گرفتن از حدیث . شود جاری می

 .به لزوم اعتکاف وگوشه نشینی چهل روزه مومن اشاره دارد( 436فروزانفر،)«لسانه

 (31، دیوان) به چارم اصطرالب به آفتاب هویت،    آخرین تحویل و خط احسن تقویمبه 
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. ده شده استشریفه استعاره از وجود آدمی است که به تعبیر قرآن در احسن تقویم آفری  خط احسن تقویم در این بیت مطابق آیه

، تصویر خط احسن تقویم را الهام گرفته( 1تین،) «األنسانَ فی أحسنِ التقویم خَلقنا لَقد» تین  سوره 1 از آیه که خاقانی در این بیت

 . پرداخته است

 (61، دیوان) اما در بنان آوردهاگوهر اندر کلک و دری   ز ثناشامحمد ک گوهر دریای کاف ونون

ایش حضرت محمد و آوردن تربت مزار ایشان به مانند ارمغانی همچون گوهر و دریا است، گوهر در مصرع اول در این بیت که در ست

استعاره از وجود مبارک پیامبر است که از دریای کن که همان دریای آفرینش الهی به دست آمده و بیت عالوه بر تلمیح به آیه 

 در بیت . و به سبقت ذاتی پیامبر نیز اشاره دارد (11نحل،) «ول لَهُ کُن فیکونانّما قولُنا لَشیءٍ إذا أردنا أن نق»سوره نحل 11

 (466، دیوان) گردونی از دو قطب درآویخت استوار    دست کاف و نونگویی برغم جان فلک 

 .نیز دست کاف و نون به همین آیه اشاره دارد

 (494همان،)آورد  فر بادبهمن کسری فش قیتی        به گ  وقت    اسفنااادیار  جاااااوهاار

 (266دیوان،) انه داورزال زم، متدارای زال ه      ر سطوتسام سپه، صمتجمشید سام ع

در این شیوه تصویر سازی خاقانی، هر کدام از این ترکیبات بصورت جداگانه دارای معنایی مستقل هستند ولی خاقانی با کنار هم 

خاقانی در این . شودرد نظر خود، باعث ایجاد تازگی در سطح صورت و معنا میسازی، ضمن ایجاد مضمون موقرار دادن آنها و واژه

کند و به آفریدن تصاویر های اساطیری مانند می اند، ممدوح خود را در امور متعددی به شخصیتابیات که با هدف مدح سروده شده

 :پردازدپردازی از این طریق می ح به استعارهدر ابیات دیگری نیز در ستایش ممدو. پردازداستعاری از طریق این اساطیر می

 (214همان،)سرو افریدون فروی منوچهر لقا خ /اارث بقا پادشه کسری عدلیومای ک

 (619دیوان،)شی زال زمانه داوری رستم زال دان /م دولتی، سام سپهر صولتیاسرو ساخ

 (665وان،دی)ش معمار همه عالم یک هندسه رای /ک همتورشید فلخا هیئتک جمشید مل

 (211، دیوان)برآورم خوشه خرما ،نخل خشکاز     /   زین روی چون کرامت مریم به باغ عمر

خاقانی در این بیت ضمن اشاره به ماجرای حضرت مریم و . کندکلمات نخل خشک و خوشه خرما داستان حضرت مریم را تداعی می

داند و همان گونه ا را استعاره از قلم و سخنان تازه خود میخرما دادن نخل خشک، در تصویری استعاری نخل خشک و خوشه خرم

و هزّی »  این بیت به آیه.آفریندکه از نخل خشک، خرمای تازه به حضرت مریم رسید قلم او نیز سخنان تازه و شیرینی مثل خرما می

 .تلمیح دارد( 23مریم،) «إلیکِ بِجذعِ نخلهِ تُساقِط علیکِ رُطباً جنیاً

 (264، دیوان) مد قدما، موسی احآدم موسی بنان    /فتات، مهدی آدم صاامهدی نی خسرو

 (933، دیوان)ماثعبان به خراسان یاب من ود نیل نز    /رثعبانش رواناسز نیل ا و ضرِموسی کفااخ

ره ترکیبی به حضرت ترکیبی است، خاقانی ممدوح خود را با استفاده از استعا استعاره این بیت که در ستایش ممدوح است و از گونه

یعنی ممدوح نه تنها خصوصیات حضرت آدم را دارد بلکه ویژگی بارز . کندآدم و سپس در صفت حضرت موسی به ایشان تشبیه می

-در جای دیگر نیز در مدح امام محمد بن یحیی او را خضرموسی کف می. دهدحضرت موسی که ید بیضاست را نیز به او نسبت می

وَاضمُم یدکَ إلی جِناحکَ تخرُج بیضاءَ مِن غیرِسوءٍآیهً »   هر دو بیت نیز به آیه. دهددو را به او نسبت مینامد و خصوصیات هر 

 .اشاره دارد( 22طه،)« أُخری

 (962، دیوان) زهدان آمده یحیی است گویی تازه مادر/ بیشی امتش بهر خشک پستان عجوزوین 

ک پستان به قرینه حامل تازه زهدان استعاره از دنیای قدیم و پیر است که در در این دو بیت که در نکوهش دنیا است عجوز خش

قالَ ربِّ »دارد و با توجه به ماجرای صاحب فرزند شدن حضرت زکریا در پیری به آیه  جاهای متعدد خاقانی آدمی را از آن برحذر می

 .اشاره دارد( 5مریم،) «.تیاًإنّی یکونُ لی غالمٌ وکانت إمرأتی عاقراً و قَد بلغتُ مِنَ الکِبَر ع

 کنایهکمک تصویرسازی با : ج
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-کنیم لذت بسیاری از معانی را که اگر با منطق عادی گفتار ادا. های بیان پوشیده و اسلوب هنری گفتار استکنایه یکی از صورت

کنایه تصویرهای زیبا خلق کرده است  خاقانی با استفاده از .دلکش و مؤثر بیان کردتوان به اسلوبیبخش نیست، از رهگذر کنایه می

 .خورد ولی در ترکیبات تصویری تلمیحی او به نسبت دیگر صور خیال کمتر به چشم می

 (43، دیوان) ااارده بود کاخ را رهااوکاشاه دل ت /داادر رس زلزله صورجهدی بکن که 

سهمگینی  صور با کنایه به مرگ اشاره دارد و هولناکی ودارد، زلزله در این بیت که در انذار آدمی است و او را از مرگ بر حذر می

یا أیّها النّاسُ اتّقوا »آیه  و نیز( 414مومنون،)« فأذا نُفِخَ فی الصورِ فال أنسابَ بینهم یومئِذٍ و الیتسألون» تلمیحی است به آیه این امر

ه تلمیح و در مقابل دشمنان خود فکر خود را مانند صور خاقانی در ابیات دیگری نیز ب(. 4حج،) «ربّکم انّ زلزلهَ الساعهَ شیءعظیم

 .بردداند و ترکیب صور فکرت را به کار میمی

 (34، دیوان)ساباسین الف روز حاوخم به صبح محشر  /راربعین صباح پدبه بهترین خلف و 

 (293، دیوان)اکاف براندی ثنای خاخود بر زبان لط/ هل صباح سرشتی به دست صنعخاک چ

 «وخمّرتُ طینهّ آدمَ بِیدی أربعینِ صباحاً»این ترکیب کنایی طبق حدیث  .صباح در این بیت کنایه از علم آفرینش است اربعین

خاقانی با در نظر گرفتن همین مضمون در . به سرشتن خاک آدم به دست خداوند در چهل روز اشاره دارد( 435: 4916فروزانفر،)

 .آورد که آن هم به همین حدیث اشاره دارد بیت دیگری ترکیب خاک چهل صباح را می

 (35، دیوان)اب الق واضعر ااداده لقبش در دو هن   /س قضا بینش و عیسی روان بخشااادری

خاقانی در این بیت با در  .خواهد که فرشتگان را آگاه کند آموزد و از او می مائده، خداوند اسماء الهی را به آدم می  سوره94  مطابق آیه

گوید که واضع القاب به ممدوحش قضا  داند و در ستایش ممدوح خود می ای واضع القاب را کنایه از خداوند می ن چنین آیهنظر گرفت

وعلَّم آدم األسماءَ کُلّها ثُم »  ترکیب واضع القاب در این بیت به آیه. بینش بودن ادریس و روان بخش بودن عیسی را داده است

 .تلمیح دارد( 94بقره،)« إن کنتم صادقین نبؤنی بأسماء هوالءِ عَرضهُم علی المالئکهِ فَقال أ

 (245، دیوان) رشنه سران در معسکاایمان صفت بره      پوشیدگان خلعت ایمان گه الست

گه الست را استعاره از آدمی آورده و با این  در این بیت که در توصیف مناسک حج و حاجیان است، خاقانی پوشیدگان خلعت ایمان

کند و در ترکیب ایمان صفت  اشاره می آورندگان آن که همان آدم و ذریه او باشند،ب تصویری استعاری به میثاق الست و ایمانترکی

کند که درهر دو صورت تلمیح به پوشیدگان خلعت ایمان قرار داده است، به ایمان آوردن در میعادگاه الست اشاره می که آن را مشبه

-ن بنی آدمَ من ظهورهم ذریّتهم أشهدهم علی أنفسهم الستُ بربّکُم قالوا بلی شَهدنا أن تقولوا یوم القیامَه إنّا وإذ أخذ رّبکَ م»ۀ به آی

 .دارد( 462:اعراف) «کنُّا عن هذا غافلین

 (211، دیوان) ن درآورمااطوفان به هفت رقعه ادک    ک لعلاز اشهفت پرده ازرق از جور 

ای در تصویری زیبا،  خاقانی با الهام گرفتن از مفهوم چنین آیه. هفت آسمان وهفت زمین را آفرید طالق خداوند  سوره42  مطابق آیه

اهللُ الّذی خلق سَبع السّمواتِ و مِن األرضِ » دارند که به آیه داند که بر او ستم روا می هفت اقلیم را به کنایه هفت پرده ازرق می

 .دتلمیح دار (42طالق،) «مِثلهنّ و ال یدخُلون

 (215، دیوان)خورم شب می یک وانابرخا ر روز شش زاده  /نهمدم میج یکرنه چرخ را در خ داده

 ( 233، دیوان)امآورده کران شب چلافکنی در نقب گرچه /امهفت گردون برده ازخزانه شش روز نقد

ی با الهام گرفتن از این آیات و با پروراندن چنین خاقان. عالم خلقت و دنیا در مطابق آیات قرآن در شش روز آفریده شده است

وَ هو »  خواند که در هر دو بیت به آیه شش روز و در بیت دیگری آن را نقد شش روز می  موضوعی به کنایه عالم آفرینش را زاده

 .اشاره دارد( 6هود،)« الّذی خلقَ السّمواتِ و األرضِ فی ستّه ایامٍ

 گیرینتیجه

های استعاری و  شاعری تصویرگرا و لفظ آرا، اساس زبان شعرخود را از طریق تصویر سازی، بر آفرینش ترکیبخاقانی به عنوان 

خاقانی . دهندها و مجازهای بدیع قرارداده است و در حقیقت این ترکیبات تصویری وجه غالب شعر او را تشکیل میتشبیهی، کنایه
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گیری خاقانی از قرآن و احادیث بهره. کندصیف مشبه و مبالغه در آن استفاده میدر تصویرسازی از عناصر اساطیری و دینی برای تو

قسمت زیادی از این اقتباسات برای خلق مضمون . خورد گیری معنایی بیشتر به چشم میو معنایی است که بهرهبه دو صورت لفظی

گنجاند و گاهی از  و گاهی مفاهیم آنها را در شعر خود می آوردگاهی الفاظ، تعبیرات یا بخشی از آیات و احادیث را می.نو و تازه است

تر است خاقانی از استعاره به این دلیل که از تشبیه، هنری .کند می وقایع قرآنی  به صورت تلمیح در اشعار خود  استفاده و ماجراها

های و  نوع خاصی نیست اما استعارهاستعاره در شعر خاقانی منحصر به شکل . بیشترین بهره را در تصویرسازی خود برده است

او، تصویرهایی که با تشبیه  تصویری تلمیحی برساختههای  تر است ولی در میان ترکیبمصرحه در شعر او نسبت به مکنیه فراوان

شبیه نقش خورد و کنایه و استعاره بعد از تبه مشبه، بیشتر از سایر تصاویر شعری تلمیحی به چشم میبه است، یعنی اضافه مشبه

در ترکیبات تصویری تلمیحی، خاقانی بیشتر از آیات قرآن بهره گرفته تا احادیث و در بیشتر . کننداو ایفا میمهمی در تصویر سازی 

ضمنا اظهار فضل،  .موارد این بهره گیری از آیات قرآن به شکل تلمیح و اقتباس کلمات، ترکیبات و تعبیرات و یا بخشی ازآیه است

خاقانی از اساطیر با  .باشد می توصیف ازمهمترین اهداف انگیزشی او از کاربرد این گونه تصاویر نذار، مدح ممدوحان وهشدار و ا

کند که در این میان سهم اساطیر مذهبی بسیار اهداف متفاوتی همچون مدح ممدوح یا تفاخر و ستایش خود استفاده می

. طیر در تصویر سازی از طریق تشبیه است و بیشتر به آیات قرآن تلمیح داردچشمگیرتر است و در بیشتر موارد این کاربرد اسا

 .شوند اساطیر ملی هم بیشتر در تصاویر استعاری و با هدف مدح ممدوح به کار برده می
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 .66ا34صص

 .3ش .گوهرگویا. «دیوان خاقانی های قرآنی درداستان از زداییآشنایی» (.4956) .حسین محمد ،اصل نیکدار محمدحسین و ،کرمی

 .21ا4صص

  .مرکز: بدیع تهران(. 9)زیبا شناسی سخن پارسی (.4969. )رجالل الدینکزازی، می
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  .سازمان مطاله و تدوین کتب علوم انسانی :تهران .چاپ اول .سراچه آوا و رنگ (4956.. )ااااااااااااااااااااا

 .مرکز :تهران .چاپ ششم .های دیوان خاقانیگزارش دشواری. (4953) ..ااااااااااااااااااااا

 .33ا16صص .4ش. زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم. «ای از تاثیر پیامبران در شعر خاقانی گوشه»(. 4962). یار، عباسماه

 .انتشارات جام گل: کرج. چاپ سوم. سحر بیان خاقانی(. 4953). ااااااااااا

 .وانتشارات کتب ایران شرکت سهامی چاپ :تهران .تعلیقات حدیقه الحقیقه. (4911).محمد تقی مدرس رضوی،

 .دانشگاهی نشر مرکز :تهران .جام عروس خاوری (.4956).معصومه معدن کن،

 .دانشگاهی مرکزنشر :تهران .بزم دیرینه عروس(. 4955). ااااااااااااا

 .14ا99صص .464ش(. 16).کتاب ماه ادبیات. «خاقانی پایه قصاید ادب پارسی بر نام تصویر در» (.4953) .سعید فر،مهدوی

های پژوهش. «(امید.م)از مهدی اخوان ثالث « آخر شاهنامه»معنا، زبان و تصویر در شعر »(. 4931. )کنجوری، احمد. نوری، علی

 .416ا449صص.22ش. زبان و ادبیات فارسی

. 45ش . گلچرخ. «ساختار و نقش تصویر سازی در اشعار نیما یوشیج با نگاهی به شعر ری را»(. 4966. )هاشمی، منصور

 .33ا39صص

 .توس:تهران. چاپ سوم. فنون بالغت و صناعات ادبی(. 4961. )همایی،جالل الدین
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 بررسی جایگاه دستوری کسرة اضافه

 فر محمد بهنام

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

 سادات ناصری زهره

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهراندانشجوی دکتری زبان

 چکیده

با رشد . نویسان بسیاری را به خود مشغول کرده استشناسان و دستورهاست ذهن زبانجایگاه دستوری کسرة اضافه سال تعیین

برخی آن را نشانه، برخی تکواژ و برخی دیگر . کندتر شدن دستور زبان، این مسئله اهمیت بیشتری نیز پیدا میشناسی و دقیقزبان

جستار با بررسی تحول کسرة اضافه و نیز آرای دستوریان قدیم و جدید، قصد داریم به تحلیلی  در این. دانندای جداگانه می واژه

دربارة جایگاه دستوری این کسره در زبان فارسی دست یابیم؛ آیا این کسره، تکواژ آزاد است یا وابسته؟ اگر آزاد است از چه نوعی 

اساس، با استفاده از کتب دستور سنتی و جدید و نیز متون مربوط به است و اگر وابسته باشد از چه نوعی خواهد بود؟ بر همین 

با توجه . پردازیمگیری دربارة جایگاه دستوری کسرة اضافه میدورة فارسی باستان و میانه و همچنین فارسی دری به تحلیل و نتیجه

توری شدگی شده است و از کلمۀ نقشی یا رسیم که کسرة اضافه در طول زمان دچار دسبه تحوالت کسرة اضافه به این نتیجه می

ها و وندهای تصریفی از یکدیگر، شناسان برای تمایز کلمات، واژه بستزبان. تکواژ آزاد به واژه بست یا تکواژ وابسته تبدیل شده است

وجه به روند دستوری شدگی، های مزبور با تبا این حال، آنها خود به این موضوع اذعان دارند که مالک. اندهایی را ارائه کردهمالک

که تمایز قطعی تکواژهای مقید  این شواهد مبین آن است. های قوی یاد کردتوان از آنها در مقام گرایشقطعی نیستند و بیشتر می

 . های زبانی نیستدستوری به دو دستۀ کامالً متمایز واژه بست و وند تصریفی همیشه منطبق بر واقعیت

 .فه، جایگاه دستوری، واژه بست، تکواژ آزاد، تکواژ وابستهکسرة اضا: هاکلیدواژه

 مقدمه .4

ست برای بیان نسبت، رابطه، تعلق، ملکیت میاان دو  ای  هشود، کلمه یا نشان می نامیده "اضافهة کسر"آنچه در میان اهل دستور زبان 

سان و دساتور نویساان نظرهاای متفااوتی     چیست، زبان شنا "کسره"اینکه این ة دربار. اسم یا نسبت دادن صفتی به چیزی یا کسی

. داند می اضافه را جزء کلمهة کسر( 11-13: 4956)مثال محمد رضا باطنی در توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی . ارائه داده اند

نامیاده   "واژه"و برخای دیگار    "تکواژ"اند و برخی دستور نویسان جدید آن را یاد کرده "نشانه"از آن با عنوان دستور نویسان سنتی 

را بارای آن باه کاار بارده اسات      ( enclitique) "واژه بسات "اماا هرماز میالنیاان آن را کلماه باه شامار نیااورده و اصاطالح         . اند

توان  می لذا، در این زمینه اختالف نظرهای فراوانی در میان زبان شناسان و دستور نویسان وجود دارد و تقریبا(. 496:4956آشوری،)

اضاافه  ة اضافه و تأکید بر ضرورت اظهار کسرۀ برخی عالوه بر ارزش نوشتاری نشان. فقی در این مورد حاصل نشده استگفت هنوز توا

پاس   eشود، یکی به صورت مصوت  می ، برای آن ماهیت دستوری قایلند، به این صورت که این کلمه در گفتار به دو صورت بیان(ِ-)

( ی ِ) yeمرکب از یک صامت و یاک مصاوت، یعنای    ای  ه؛ و دیگری به صورت کلم"در ِ باغ" ها، مثالی پایان گیر به صامتها هاز کلم

اما در نوشتار صورت (. کشاورزی، دوری) iو ( خانه، کوچه) e، و (مو، رو) u، و (رضا، خدا) aهای  ی پایان گیر به مصوتها هپس از واژ

( مضااف یاا موصاوف   )پیشاین  ۀ باه دنباال کلما   ای  هاند و کسرشود، مگر هنگامی که کسی ضروری بد نمی نخست آن هیچگاه نوشته

 (.496:همان)بیفزاید 

هدف ما تعیاین جایگااه دساتوری    . در این مقاله هدف، طرز نوشتار یا کمبود این نشانه در خط فارسی نیست :هدف و بیان مسئله

دستوری؟ در این مقاله سعی ما براین است تا باه ایان   ۀ است یا وابست( واژه)آیا این کسره، تکواژ آزاد . اضافه استة برای کسرای  هویژ

 .کمی از ابهامات در این زمینه مرتفع گردد سواالت پاسخی در خور بیابیم تا شاید

پاردازیم و پاس از    می اضافه از دوران باستان تا فارسی دریة برای دستیابی به این هدف، ابتدا به بررسی تحول کسر :روش پژوهش

دساتور  هاای   دهیم و در ایان زمیناه از کتااب    می اضافه را در میان دستورنویسان سنتی مورد تحلیل قرارة سرآن جایگاه دستوری ک
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سپس به بررسی جایگاه این کسره در نظر دساتور نویساان و زباان شناساان     . سنتی مثل پنج استاد و خیامپور مدد گرفته شده است

  .اضافه تعیین خواهد شدة برای کسرای  هت تعریف و جایگاه دستوری ویژدر نهایت براساس شواهد و مستدال. پردازیم می امرورزی

توان به سه  می هایی که در این زمینه صورت گرفته راپژوهش. اضافه تقریباً غنی استة کسرة تحقیق دربارۀ سابق :پژوهشة پیشین

علق به رویکردهاای سانتی در   ه اند و عمدتا متاضافی پرداختهای  معنایی ترکیبۀ اوالً تحقیقاتی که به جنب: بخش عمده تقسیم کرد

تر مبتنای بار پایش    ای پرداخته اند که بیشا های اضافهنحوی ساختۀ ؛ ثانیاً تحقیقاتی که به جنب(4363ویندفور )زبان است ۀ مطالع

معناایی و  ۀ جنبا و ثالثاً تحقیقااتی کاه باه هار دو     ( 4359سمیعیان )ساخت گروه اسمی است ة دستور زایشی دربارة انگارهای  بینی

و شافایی   4969صاادقی و ارژناگ   )زباان اسات   ۀ پرداخته اند که متعلق به رویکرد ساختگرایی در مطالعای  هاضافهای  نحوی ساخت

: تاوان باه ایان ماوارد اشااره کارد       مای  اضافه و واژه بست تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که از جملاه ة کسرۀ در زمین(. 4969

اضافه از فارسی باستان تا جدیاد  ة به بررسی تحوالت کسر "اضافه در زبان فارسیة منشأ کسر"ۀ در مقال(4953)استاجی و جهانگیری

ة اضافه را از جهات گوناگون بررسی کرده است اما نظری دربارة ، کسر"اضافه و واو عطفة کسر"در ( 4951)ماهیار نوابی. پرداخته اند

. اضافه باه طاور کلای ارائاه داده اسات     ة دیدگاهی سنتی را دربار اضافهدر کتاب ( 4961)معین. جایگاه دستوری آن ارائه نکرده است

مهارداد  . اضافه را از بعد معناشاناختی بررسای کارده اسات    ة ، کسر"اضافه از دیدگاه معناییة کسر"در ( 4952)محمود بی جن خان

باه   "تحول نظام واژه بستی در فارسی میاناه و ناو  "در و روح اهلل مفید  "از واژه بست تا وند تصریفی"ۀ در مقال( 4953)نغزگوی کهن

از ( 4955) "ساختار تصریفی کلمه در زباان فارسای  "ۀ در مقال.فارسی جدید پرداخته اندهای  بررسی تحول تاریخی بعضی واژه بست

 . دکتر محرم اسالمی و صدیقه علیزاده لمجیری، نکات درخور توجهی راجع به واژه بست آورده شده است

 اضافهة کسر تحول .1

باساتان و  ة اضافه تنها یک عالمت نیست و سابقاً در نوشتار مردم تجلی داشته است، بایاد از متاون دور  ة شاید برای اثبات اینکه کسر

 .نماید می اضافه در این مورد ضروریة میانه یاری جست، بنابراین سیری در تحول کسر

بنابراین اسمی که مضاف الیه باشد، حالات  . از این حاالت، حالت اضافی استباستانی دارای هشت حالت نحوی اند که یکی های  زبان

 :گیرد می اضافی

astvaitinam, ašāum  (1  θanamēgadātarә  :  (93: 4956ابوالقاسمی،) 4...مادی، ای مقدسهای  ای دادار جهان 

موصوف و صفت هام از طریاق   ۀ رابط. شوند می دادهنحوی نشان های  باستان مضاف و مضاف الیه از طریق حالتهای  بنابراین در زبان

 :صفت ممکن است پیش از موصوف، بالفاصله یا بدون فاصله ظاهر شود. شود می مطابقه نشان داده

āi sraoša ašya huraoδa…  (2 : (96: همان) 2...آی سروش مقدس زیبا  

نحوی از میان رفته اند و روابط میان ۀ ن دوران حاالت هشت گانتحلیلی هستند به این معنا که در ایهای  ایرانی میانه زبانهای  زبان

دیگر ای  هموصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه به گونۀ بنابراین رابط. شوند می اجزای جمله با ابزاری به غیر از تصرف نشان داده

اضافی در اکثر موارد مضاف پیش های  ترکیبکند، یعنی در  می برقرار čeدر زبان پارتی یا پهلوی اشکانی ترفانی این رابطه را : است

 :    گیرد می اضافه است، قرارة که در این موارد معادل کسر  čeآید و بین آنها  می از مضاف الیه

wăzan če šahrdār kirbag  (3:       (                                             4956:95ابوالقاسمی،)گفتار شهریار کرفه گر 

ۀ باین مضااف و نشاان    ayاندازد، در مثال زیر فعل  می اضافه فاصلهۀ مستقل است گاهی فعل بین مضاف و نشانای  هواژ čeجا که از آن

 : اضافه آمده است

Rošnīft ay čē mān  (4:  (4954:36رضایی،)روشنایی ما هستی 

                                                           
1
 22، بند45وندیداد
 . در این مقاله به تسامح است و در معنای کاربردی آن نیست "شخصیت  "کاربرد اصطالح. 
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در ایان  . مطابقت کند( مفرد و جمع)نظر شمار وصفی صفت ممکن است پیش از موصوف یا پس از آن بیاید و با آن ازهای  در ترکیب

 : خواهد بود čeاضافی ظاهر شود آن هم به صورت ۀ ترکیبات اگر نشان

Hužihrīft nisāgēn čē ānsāg  (5:   (61: همان)زیبایی درخشان بی شمار 

آن ۀ اضافۀ این تفاوت که نشان موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه همچون پارتی است، باۀ زرتشتی و ترفانی رابطۀ در فارسی میان

ī زرتشتی و ۀ در فارسی میانī(g) ترفانی استۀ در فارسی میان: 

Kanīg ī hučihr  (6 :   (95: 4956ابوالقاسمی،)دختر زیبا 

ت کاه  موصولی و اضافه دارد، با این تفاوۀ باستان دو کاربرد نشانة در دور -hyaمیانه همانند صورت ة در دور īبه عبارت دیگر صورت 

 اضاافه باه کاار   ۀ به عنوان نشان( به صورت حرف تعریف)در غالب موارد نقش موصولی دارد و در موارد اندکی   -hyaباستان ة در دور

باه عناوان    īمیانه کاابرد  ة اما در دور. به عنوان موصول باشد  -hyaۀ رسد مشتق از کاربرد اولی می رود و این کاربرد ثانوی به نظر می

باه  ( اردشایر بابکاان  ۀ مثال کارناما  )به مراتب بیشتر از کاربرد آن به عنوان موصول است و حتی در متون متأخر پهلوی اضافه ۀ نشان

 (.63: 4953استاجی و جهانگیری،)ندرت این صورت نقش موصولی دارد 

که تا به امروز هم باقی ماناده  دیگری نیز داشته اند های  موصولی که ذکر شد، صورتهای  غربی عالوه بر صورتۀ میانۀ ایرانهای  زبان

 : این موصول ها را به این صورت ارائه داده است( 415: 4956)ابوالقاسمی . اند

 چه :čē، که :kē: پهلوی اشکانی عبارتند ازهای  موصول

 چه :čē، که :kē، که : ī(g):  ترفانی عبارتند ازۀ فارسی میانهای  موصول

 چه  :čēکه،  :kē، که: ī: از زرتشتی عبارتندۀ فارسی میانهای  موصول

اضافه به ۀ در اکثر موارد به عنوان نشان īخورد، هرچند صورت  می موصولی به چشمهای  صورتة در این دوره نوعی همپوشی در حوز

اضافه و ۀ تنها نشانe (<i )–شود تا آنجا که در فارسی امروزی  می رود و به تدریج از میزان کاربرد آن به عنوان موصول کاسته می کار

(<kē )ke گردد می (موصولی یا متممی)بند پیرو ۀ نشان. 

جالب توجهی دست یافته اند که ذکر آن باه قاوت مقالاه کماک     های  به تحلیل( 66-51: 4953)در این زمینه استاجی و جهانگیری 

ایگاه ثابتی درون گروه اسمی پیدا کرده شده، اما تقریبا ج می مستقل تلقیای  همیانه از نظر صوری واژة در دور īهرچند ": خواهد کرد

ایان ثباات جایگااه زمیناه را     . گیارد  می است و در غالب موارد تنها عنصری است که بین موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه قرار

 ."منفرد استای  هواک( iو سپس ) īکند، مخصوصا که  می در فارسی فراهم e–برای تبدیل این نشانه به واژه بست 

دارناد   مای  در این زمینه اذعاان ( 63: 4963)آموزگار و تفضلی . شود می پیوندد و جدا نوشته نمی قبل از خودة به واژ īپهلوی در خط 

موصولی کاربرد دارد، اما صورت غیر منفصل آن به ضمیر بعاد   "که"اضافه و گاهی در نقش ة وقتی منفصل است، در نقش کسر īکه 

 . پیوندد می از خود

تواند پس  می īتوانند با هم به طور جداگانه در جمله ظاهر شوند، اما در فارسی میانه  نمی اضافهة وزی، یای نکره و کسردر فارسی امر

 :پیوندد، واقع شود می از یای نکره که به اسم

Šamšer-ē i handuk u zēn i zarrēn  (7:  (66: 4953استاجی و جهانگیری،)شمشیری هندو و زینی زرین 

 īی استقالل آن ظهور این صامت قبل از یاای نکاره و عادم حضاور آن قبال از      ها هت میانجی باید گفت که یکی از نشاندر مورد صام

 :است

Nasā-y-ē ī sag-ne-dīd  (8: نسایی سگ ندیده 

Nasā ī sag-ne-dīd  (9 : سگ ندیده( ی)نسا 

 اضاافه )شاود   نمای  مورد دوم چنین چیزی مشااهده  ظاهر شده است، در حالی که در āبعد از مصوت  yدر مورد اول صامت میانجی 

شود و چنانچه بعد از مصوتی قرار گیرد، بین این دو صاامت میاانجی    نمی در فارسی امروز با یای نکره همراه ēشود که واژه بست  می

 (65: همان.( )شود می ظاهر
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ۀ عنوان موصول بسیار کمتر از کاربرد آن به عنوان نشان به īهمانگونه که پیش از این ذکر شد، از شواهد اینگونه برمی آید که کاربرد 

گردد تا اینکاه در فارسای اماروزی واژه     می اضافه تثبیتۀ به تدریج به عنوان نشان īاضافه است و این مبین این مطلب است که نقش 

 .ماند می تنها صورت موصول باقی "که"کند و  می اضافه کاربرد پیداة به عنوان کسر ēبست 

. دهاد  مای  فارسای میاناه نشاان     i/ ī، ارتباط آن را با (که در قسمت بعد به اثبات رسیده/ )i/اضافه  به یای نکره ة ی تلفظ کسرنزدیک

 (63: همان: )توان این تحول را به شکل زیر نشان داد می بنابراین

(h)ya-                    i/ī                             -i                            -e         
 فارسی امروز                فارسی دری                   میانه                   باستان   

 اضافه در دستور سنتیة جایگاه کسر .9

ن از آ "عالمات "اضافه نه به عنوان تکواژ در نظر گرفته شده و نه واژه؛ بلکه به عناوان  ة ، کسر(دستور سنتی)در کتب قدیمی دستور 

آخر مضاف کاه  ة آورده شده است که برای مضاف الیه عالمت مخصوصی نیست جز کسر(423ص)در دستور خیامپور . یاد شده است

در آورند، و در آن صورت اغلب مضاف الیاه را   "را"آن نیز در آخر موصوف هم هست، ولی گاهی بدین منظور پس از مضاف الیه لفظ 

 . بر مضاف مقدم دارند

 امروز پست گشت مرا همت بلند             زنگار غم گرفت مرا تی  غمزده ای(  41              

ۀ صیغت اضافت در لغت پارسی جز باه تحریاک آخار کلما    ": نویسد می  المعجم فی معاییر االشعار العجمقیس رازی در الدین  شمس

 (.26: 4961، به نقل از معین 226: 4995قیس رازی ) "."کار ِ دوست"و "یار ِ من":مضاف درست درنیاید، چنانکه

پادر ِ  : است که به آخر مضاف و پیش از مضاف الیه آورده  شودای  هعالمت اضافه کسر":آمده است( 12: 4964)در دستور پنج استاد 

 ".سهراب، بلبل ِ باغ، برادر ِ اسفندیار

را کاه پایش از مضااف    ... در زبان فارسی اسم مضاف":تر از این تعاریف استکامل( 16: 4922)ف استاد بهمنیار رسد تعری می به نظر

شااگرد ِ  : دهناد، مانناد   می واقع شده باشد، در صورتی که صحیح یعنی منتهی به حرف آوا پذیری باشد، حرف آخرش را کسره... الیه

  ".دبستان، پادشاه ایران

  ست و تنها نشانه اضافه و اسم نیست بلکاه ا تنوعیکسره دارای کاربردهای م":فرشیدورد در این میان تعریفی متفاوت ارائه داده است

بارای  ) رود می گاهی برای وابستگی بکار  کسره ،بر روی هم .آید های همسان نیز می ها و واژه ها و هستهبر سر بعضی از صفات و متمم

موصاوف صافت   )آیاد  ه در میو گاهی بر سر هست(برای عطف و تأکید)برای همسانی  و گاهی (الیهشبه مضاف متمم صفت، الیه،مضاف

اضافه است و آنجا که جز اینست و مضاف الیاه گوناه    ةسازد کسر می الیهآنجا که مضاف (.های تشبیهی و بدلی و بعضی از اضافه  عالی

 رود، کسره در بیشاتر ماوارد بارای وابساتگی بکاار مای       .اضافه صوریست که  استای  هگونآورد حاصل آن پدید آمدن اضافه میبوجود 

وی در دستور مفصل امروز از اشتباه رایجی که میاان دستورنویساان   (. 935: 4933فرشیدورد،) "وابستگی است  نابراین بیشتر نشانهب

و  "موصوف به صفتۀ اضاف"دستور، اصطالح های  رایج در کتابهای  یکی از غلط"در این زمینه بوده، پرده برداشته و عنوان کرده که 

ة وی کساره زماانی کسار   ۀ به گفت(. 15:4951فرشیدورد،)"اضافه یا غیر اضافه استة اعم از کسر ها هکسر ۀاضافه به همة تعمیم کسر

باه جاز   ای  هبنابراین اگر به جای این دو اسم، صفت یا هرکلم "کتاب تاریخ"اضافه است که رابط میان مضاف و مضاف الیه باشد مثل 

اضافه ة گیرد کسر می که بین این دو کلمه قرارای  ه؛ یعنی کسر"بیقرار عشق"وجود نخواهد داشت مثلای  هاسم ظاهر شود دیگر اضاف

 .وصفی، تأکیدی، متممی و عطفی تقسیم کرده استة بنابراین وی انواع کسره را به کسر. نیست

فه کنناده اسات   اضاا ة اضافه که فرشیدورد آنان را به اشتباه متهم کرده، کسار ة نگارندگان منظور دستورنویسان از کسرة اما به عقید

اضافه را ة فرشید ورد در تحلیل خود کسر. کند، خواه این دو کلمه اسم باشند یا صفت می که دو کلمه را به هم متصلای  هیعنی نشان

 .کند می اضافی یکی دانسته که این نادرست جلوهة با کسر

( مضاف و مضاف الیاه )ارتباط اسم با متمم اسم ۀ است که نشانای  ه، کسر"حرف نشانه"اضافه این است که ة کسرة نظر خانلری دربار

شود؛ به عبارت دیگر حارف نشاانه باه کلمااتی      نمی تلفظ "ی ِ"ختم شده باشد،  "ا، و، ی"های  است و هرگاه کلمه به یکی از مصوت

زانوی ِ شاتر،  ، باغ ۀ کوچ ،خدای ِ جهان، باغ ِ شهر: مانند. روند می شود که برای تعیین مقام کلمه در ساختمان جمله به کار می گفته
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 ای آسای ، احماد  ۀ خانا ، باغ ِ بازرگ : مانند. دهد می نشان( موصوف و صفت)و نیز همین حرف ارتباط اسم را با صفت . ساقی ی ِ کوثر

مساتقلی  ۀ شاود، کلما   مای  اضافه خواندهة لفظی که کسر "خانلری اذعان داشته که (. 65ص : 4966ناتل خانلری،)دور، سبوی ِ تهی 

این کلمه کاه از لحااظ   (. التی/ الذی )وجود داشته و شبیه موصول در عربی است   hyâ /hyaکه در پارسی باستان به صورت  است

و متمم اسم را با اسم، یا صفت به موصاوف  ( آنکه)ساختمان صرفی مانند نام بوده، حرف ربطی است که مفهوم اشاره رانیز در بر دارد 

 :دهد می پیوند

Kârahyâ manâ  (11:  آن سپاه مردم که من دارد= مراست  -ای که–[ مردم]سپاه. 

 "شاده اسات   مای  مستقلی نوشتهۀ یعنی مانند کلم، در آمده که جدا از کلمات پیش و پس آن īاین کلمه در فارسی میانه به صورت 

 ( 63: 4953ایرانی )

کساره میاان   "کند کاه   می رسی دری به این نکته اشارهاضافه در فاة در مورد تلفظ کسر( 469: 4966)خانلری در تاریخ زبان فارسی

آن اسات کاه تلفاظ    ۀ نوشته شده و این نشان "ی"ی کهن به صورت ها هدر بعضی نسخ( مضاف الیه)اسم و صفت و اسم و متمم اسم 

بیشاتر متمایال باه    هنوز نیز این جزء کالم  -مانند اصفهان -هاچنانچه در بعضی شهرستان)وده است آن به یای نکره بسیار نزدیک ب

 "(:شود می ادا " ī= یا "

 محمد امین راستگو = بیارید سورتی همچون محمدی امینی راستگوی (  42  

 گروه من = ای گروهی من جواب دهید مرا (  49  

 فکساره حاذ  ۀ شده و گااهی نشاان   می اضافه نوشتهة کهن یای نکره گاهی به صورت کسرای ه هاین در حالی است که در برخی نسخ

 :  دهد که تلفظ این دو بسیار به هم نزدیک بوده است می شده است و این نشان می

 (.469: همان)بماهِ چندان بمالید که کودکی در یک سال ببالد (  41

 : استفاده شده است "ی"اضافه از ة در تاریخ بیهقی نیز در برخی موارد به جای کسر

: 4964بیهقای، ) "ند به یک چیزآب خود ببری و دوستان را دل مشاغول کنای  ، هرچمردی پیرشرمت باد ای : حصیری گفت"(  43

241 ) 

اضافه را که ترکیاب  ة به نقد برخی دستوریان سنتی پرداخته و گفته آنها کسر( 95: 4956)احمد ابو محبوب در ساخت زبان فارسی 

وی در تقسایم  . یی یک جزء و واحد معنایی استسازد اصال کلمه به حساب نیاورده اند، حال آنکه خودش به تنها می اضافی و وصفی

 .اضافه را جزء واژه به حساب آورده استة بندی خود، کسر

از آن  "نشاانه "یا یک  "عالمت"اضافه در دستور سنتی نه واج است، نه تکواژ و نه واژه؛ تنها به عنوان یک ة همانگونه که دیدید، کسر

از آنجا که دستور نویسان سنتی تنها به نوشتار توجه داشاتند و  . دهد و نه در نوشتار یم یاد شده است که تنها در گفتار خود را نشان

 اضافه یاک عالمات اسات، عجیاب    ة آوردند،این مطلب که کسر می تحریر درۀ ی مکتوب و مستند به رشتها هدستور را براساس نوشت

به کار نرفتاه  ای  هنوشتاری جداگانۀ ین کلمه از آن رو نشاندر خط فارسی برای ا. نماید؛ چون مد نظر آنها گفتار مردم نبوده است نمی

شاود،   مای  وجود ندارد و این کلمه نیز از یک مصوت کوتاه تشکیلای  هجداگانۀ نشان (a,e,o)کوتاه های  که در این خط برای مصوت

شاود،   مای  شود، نوشاته  می تلفظ (ی ِ) yeگیرد و  می قرار (a,e,u)پایانی دیگر های  ولی همین کلمه هنگامی که تحت تأثیر مصوت

 (.495: 4956آشوری، )در نوشتار وجود دارد  "ی-"ۀ زیرا برای آن نشان

گاردد   نمای  اضافه در نوشتار ظاهرة این درحالی است که دستور باید براساس گفتار مردم نوشته شود و نه نوشتار و صرف اینکه کسر

 .نباید باعث شود تا از جایگاه دستوری آن غافل شویم

 اضافه در دستور جدیدة جایگاه کسر .1

به وجود آمدن تعاریف جدید . با پیشرفت علم زبان شناسی نگرشی جدید به موضوع و جایگاه این کسره در زبان فارسی به وجود آمد

ایان حاال،    باا . اضافه به دید یک نشانه و یا یک عالمت نگریساته شاود  ة و ظریفی چون واج، تکواژ و واژه دیگر نیازی نبود تا به کسر

دانند و برخای دیگار در طبقاه بنادی      می ها هتعاریف متعددی از این کسره یا نقش نما صورت گرفته؛ برخی آن را در طبقه بندی واژ

 :  در ذیل برخی نظرات دستور نویسان آمده است. تکواژها
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. گذاشته شده است، یعنی یک تکاواژ آزاد اضافه در مقام یک واژه ة صریحا کسر( 41: 4953)در جلد دوم دستور زبان انوری و گیوی 

تاوان آن را باه    نمای  تکواژ یا واژک کوچکترین جزء معنادار زبان است کاه : تعریفی که در این کتاب از تکواز شده به این ترتیب است

 :مانند. سازند می یک یا چند تکواژ هم واژه -شود می واحد کوچکتری تقسیم کرد و خود از یک یا چند واج ساخته

 ُ  م–ِ  پنج –ِ  کالس –ِ  ش آموزان –دان (  46

 تکواژ 3   ---  ---  -  ----  -  --  --- ---- ---

 واژه 3   --------  -  ----  -  --------------

در کتاب دستور خود از تکواژ و واژه دارد به این صورت است که تکواژ دومین واحاد زباان اسات    ( 5-3: 4956)تعریفی که وحیدیان 

ی دیگار باه کاار    ها هتوانند در ساختمان جمل می تکواژ بودن هر یک از واحدها آن است کهۀ نشان ؛از یک یا چند واج تشکیل شدهکه 

برخی از تکواژها کلمه اند و برخی نیستند، اما عامل مشترک میان آنها این است کاه هام صاورت دارناد و هام معناا و هام در        . روند

کااربرد مساتقلی   )قاموسای  : تکواژهاا دو گوناه اناد   .ای هر کدام، یکی از تکواژهای زبان را قرار دهیمتوانیم به ج می جانشینیة زنجیر

واژه، سومین واحد زبان، تشکیل شاده  (. معنا و کاربرد مستقلی ندارند و خود به دو صورت صرفی و اشتقاقی است)و دستوری ( دارند

پاذیری، اساتقالل نحاوی و یکپاارچگی     ن است که واژه دارای ویژگی جداییایتفاوت میان واژه و تکواژ در . از یک یا چند تکواژ است

پذیری در جمله جابه جا شود و یا ممکن باشد در پیش و پس آن عنصر دیگری از قبیال حارف   ند با انعطافهر واحدی که بتوا. ست

 .، واژه استجمع آورد و نیز هیچ عنصر دیگری نتواند درون آن جای بگیردۀ اضافه، حرف نشانه و نشان

 داناد کاه بعاد از اسام     مای  ی "تکاواژ "را ( e=کسره)وحیدیان در این کتاب بر طبق تعریفی که ارائه داده نقش نمای اضافه و صفت 

اضاافه را نقاش نماای اضاافه و تکاواژ      ة پاس وی کسار  (. 442: 4956وحیدیان، . )الیه یا صفت استپس از آن مضافۀ آید و کلم می

 .خوانده است

آورده شده است کاه تکواژهاا در هار    ( 33-443: 4951)از ابوالحسن نجفی  شناسی و کاربرد آن در زبان فارسیبانی زبانمدر کتاب 

به تکواژ نامحدود تکاواژ قاموسای   . بسامد تکواژ محدود در جمالت بیشتر از تکواژ نامحدود است. زبانی دو گروهند؛ محدود و نامحدود

شود که دارای فهرست باز و فهرست  می به تکواژ محدود هم تکواژ دستوری گفته. رست باز استشود که تنها دارای فه می هم اطالق

فهرست باز گروه محدود شامل حروف ربط و قیود است و با اینکه تعدادشان بسیار نیست، فهرست بازند، چون تعداد آنها . بسته است

گاروه محادود شاامل دساتگاه شامار، ضامایر ملکای و        ۀ سات فهرسات ب . دقیقا مشخص نیست و نیز ممکن است بیشتر یا کمتر شود

ی فعل؛ ویژگی این گروه این است که اگر واحدی از آن بکاهیم یا بر آن بیافزاییم یا اگر نقش واحدی را در آن تغییر دهایم،  ها هشناس

و دسته تقسیم شده؛ شناسه و در این کتاب، تکواژهای دستوری به د. ماهیت و کارکرد دیگر واحدها و کل مجموعه تغییر خواهد کرد

شناسایی ۀ نشان)، تر، ترین (اسمۀ ی شناسایی مقولها هنشان)این، ها : دهد، مانند می شناسه، خصوصیات صرفی زبان را نشان. نقش نما

ا واژه تکاواژ با  . اضافهة حروف اضافه، حروف ربط و کسر: دهد، مانند می نحوی عناصر جمله را نشانهای  نقش نما، نقش(. صفتۀ مقول

گویند، که از قیاد زنجیار کاالم     می "خود سامان"سازد که به آن عبارت  می با نقش نماهایی که بر آن وارد شده، مجموعا یک عبارت

 دهد، هایچ یاک از ایان دو را خاود ساامان      می مضاف و مضاف الیه را نشانۀ که رابط /e/یعنی پی واژ  "اضافهة کسر"اما . آزاد است

 .خاص خود را داردهای  انی مفهومی نسبی ست نه مطلق و در هر زمانی محدودیتکند؛ پس خودسام نمی

مرکزی که سنگ بنا و تنها عنصر مستقل جملاه  ۀ مورد اول، هست: مورد ذکر گردیده است 1ی نحوی ها هدر همین کتاب، برای مقول

ست که نقش خود ای  هود سامان که تکواژ یا واژمورد دوم، تکواژ خ. است که عناصر جمله باید نسبت به آن نقش خود را تعیین کنند

هرگز، البته و غیره، ناوع  : را همراه خود و معموال در معنای خود دارد و خود بر دو نوع است؛ یک نوع همیشه خودسامان است، مانند

نقش نما، تکواژی ست که مورد سوم، تکواژ . "روم می فردا"در  "فردا": یابد، مانند می دیگر برحسب نقش خود در جمله وضع دیگری

و بااالخره  . حاروف اضاافه و رباط   : دهد و بنابراین معموال به آن چسبیده است، مانند می نقش تکواژ دیگر یا عبارتی را در جمله نشان

 تکواژ وابسته، که تکواژی ست که برخالف تکواژ خودسامان نقش خود را همراه خود ندارد و نیز برخالف تکواژ نقش نما نقاش تکاواژ  

دارد ( یعنی نقاش نماا  )دهد و بنابراین برای تعیین نقش خود در جمله یا نیاز به همراهی تکواژ دیگری  نمی دیگری را در جمله نشان
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و  "هنار "مانناد  )یا باید نقش خود را از راه جایگاه خود در جمله نشان دهد ( "برد می نجار تخته را با ارّه"در  "ارّه"و  "تخته"مانند )

 (."خواهد می هنر دلیری"در  "دلیری"

دانسته؛ وی واحادهای زباانی را باه     "کلمه"اضافه را جزء ة کسر( 11-13: 4956) در توصیف ساختمان دستوری زبان فارسیباطنی 

( 63-62: 4956) نگاهی تازه باه دساتور زباان   وی همچنین در . واژک، کلمه، گروه، بند و جمله: چهار گونه تقسیم بندی کرده است

شود به ایان صاورت    می را که به دیونی سیوس تراکس نسبت داده( parts of speech)اجزای کالم ۀ هشت گانهای  یتقسیم بند

از این هشت تا شش تای آن عینا در تقسیم بندی . اسم، ضمیر، صفت، فعل، حرف اضافه، حرف ربط، قید و صوت: معرفی کرده است

 تواند خیلی بیشتر یا کمتر از این باشد و نیاز عناوان   می خوانده است چون "یمن در آورد"باطنی این تقسیم بندی را . تراکس است

اسام، صافت،   )جداگانه باشد و از صفت جدا گاردد؟ در فارسای اجازای کاالم     ۀ در انگلیسی یک مقول (a,the)دارد که چرا نباید  می

 جداگاناه قارار  ۀ بط و نه صوت بلکاه در مقولا  نه حرف اضافه است، نه حرف ر "را"، (کنایه، عدد، فعل، حرف اضافه، حرف ربط، صوت

اضاافه یکای از فعاال تارین عناصار      ة دارد کاه کسار   می نویسد و بیان می اضافهة در همین کتاب، باطنی از بالتکلیفی کسر. گیرد می

بایاد  ای  هکند و معلوم نیست باید در چاه مقولا   نمی شود جلب توجه نمی دستوری زبان فارسی است ولی چون در خط فارسی نوشته

 . قرار داده شود؛ و این یکی از ایرادات دستور سنتی است

پردازد و تکواژ اضافه را یکی از تکواژهای  می اضافه از دیدگاه معناییة به بررسی کسرای  هدر مقال( 292، 4952)محمود بی جن خان 

( formative)اقع تکواژ اضافه یک صورت ساز در و. ی نحوی زبان فارسی کاربرد فراوان داردها هداند که در ساخت گرو می دستوری

باه هماین علات وی    . بزرگ تر از کلمه سااخته شاوند  های  دهد تا از این رهگذر ساخت می است که کلمات زبان را به یکدیگر جوش

اسام،  ۀ مقولاست که به انتهای کلماتی با ( enclitic)همانند هرمز میالنیان معتقد است که تکواژ اضافه یک واژه بست یا پی چسب 

اسات، و باه هماین دلیال در     / e+/متوساط پیشاین   ۀ تکواژ اضافه از نظر واجی یاک واکا  . شود می صفت، حروف اضافه و سور اضافه

تظاهر آوایی داشته باشد، در خاط فارسای   [ e]که به صورت ای  هاضافة کسر. شود می اضافه مطرحة تحقیقات زبانی تحت عنوان کسر

. شود می دهد، تعریف و مشخص می معنایی کلماتی که به یکدیگر ربطۀ اضافه برحسب رابطة ظر معنایی کسراما از ن. فاقد نشانه است

توضایحی،  ۀ تخصیصی، اضافۀ استعاری، اضافۀ ملکی، اضافۀ مانند اضافای  هاضافهای  به این اعتبار در دستور زبان فارسی انواع ترکیب

 .تشبیهی را تعریف کرده اندۀ جنسی و اضافۀ اضاف

 واژه بست .0

چسابد ولای باه     مای  قب یا بعد از خاود ۀ رود که کاربرد مستقل ندارد و مانند وندها به کلم می واژه بست یکی از انواع کلمه به شمار

 (.23: 4955کلباسی، )شود نمی خالف وندها جزء ساخت این کلمه محسوب

هستند که به آن اضاافه شاده اناد، ولای باه لحااظ        ای  هباشند که به لحاظ واجی بخشی از کلم می مقیدیهای  واژه بست ها صورت

کلماه  هاای   از این رو واژه بست ها از دیادگاه نحاو ویژگای   (. 34: 4332مک کارتی، -کارسترز)دستوری بیشتر شبیه کلمه اند تا وند 

معتقد اسات واژه بسات    (995: 2116)کاتمبا(. 412: همان)وندگونه دارند های  گونه دارند ولی از دیدگاه صرف و واج شناسی ویژگی

   . باشند چون نه کلمات مستقل هستند و نه واقعاً وند هستند می ها تکواژهایی هستند که از لحاظ تحلیل مشکل

یاا پایش بسات    ( special)و ویاژه ( simple)توان به طبقات مختلفی چون ساده  می تمام واژه بست ها از یک نوع نیستند و آنها را

(proclitic ) و پی بست(enclitic )روناد،   مای  واژه بست هخای ساده، آنهایی هستند که در جایگاهی که به کار. تقسیم بندی کرد

اسات و یاا    haveدر انگلیسی که صورت تمام عیار آن   ve‘مانند  (995: 2116کاتمبا، )تواند به کار رود  می معادل تما عیار آنها نیز

/o/ (را/ۀ صورت تخفیف یافت )/ت تماام عیاار آن   در فارسی که صور/ro/    اسات، مثالbede/ oketab /     و صاورت تماام عیاار

bede/ ro/ketab  .توان معاادل تماام عیااری بارای آن درنظار       نمی روند که می ویژه در جایگاهی به کارهای  در مقابل واژه بست

ر، جایگااه واژه بسات باا توجاه باه      در یک تقسیم بنادی دیگا  . فارسیۀ مالکیت در انگلیسی و ضمایر پیوست s‘، مانند (همان)گرفت 

اگر واژه بست باه ابتادای   . شود می است که واژه بست به آن متصلای  همیزبان کلم. گیرد می مالک طبقه بندی قرار( host)میزبان 

رد گیا  می و اگر به انتهای آن بچسبد در شمار پیش بست ها قرار( فارسیۀ مانند ضمایر پیوست)میزبان متصل شود، پیش بست است 

باارزی  هاای   وندهای تصریفی قرار دهیم اما تفااوت ة ممکن است در تقسیم بندی تکواژهای وابسته، آنها را در زمر(. در مرا/ م/مانند )



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
325 

، /-مای /میان دند تصریفی و واژه بست، وندهایی مانند های  باوجود تفاوت. بین این دو وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

نغزگاوی کهان،   )ی پیش بست ها را داشته اناد  ها ههجری مشخصۀ امروزه در شمار وندهای تصریفی اند، در قرون اولیکه / ن/و / ب/

هماین  . شوند می طبق چارچوب دستوری شدگی، کلمات نقشی طی گذر زمانی دستوری تر گشته، به واژه بست تبدیل(. 63: 4953

 (. 66: همان)تصریفی شوند ها ممکن است با تغییر بیشتر تبدیل به وند واژه بست

زیر برگرفتاه  های  بررسی. مختلف صورت گرفته استهای  ها در زبانمتمایز ساختن وندها از واژه بست زیادی برایهای  تاکنون تالش

 .باشد می (4359)و زوئیکی و پولوم ( 912-993: 2116)از کاتمبا 

 متصال ...( اسم، فعال و )خاصی ۀ در واقع وندها به تنها به مقول. دارند انتخاب کمتریۀ ها در انتخاب میزبان خود درجواژه بست( الف

 .متنوعی از میزبان ها که متعلق به مقوالت مختلف هستند متصل شوندة توانند به گستر می از سویی دیگر، واژه بست ها. شوند می

 sمثالً در انگلیسای  . اژه بست به میزبان وجود نداردوجود دارد اما این امر در اتصال و( gap)در اتصال وند به میزبان خأل اتفاقی ( ب

مالکیت به تماامی   s‘در صورتی که . پذیرند نمی جمع sheep ،sشود اما برخی اسامی مانند  می جمع به اسامی قابل شمارش اضافه

 .شود می اسم ها اضافه

مثالً در جمع بستن اسامی در زبان فارسای معماوال   . هاواجی بیشتر در وندها رایج است تا واژه بست -واژة موارد استثنا و بی قاعد( ج

باه عناوان   . شود می دیدهها  یغیرقابل پیش بینی در این وندگذارهای  کنیم، ولی گاهی بی قاعدگی می از پسوندهای تصریفی استفاده

شوند، ولی شاکل   می مشابه ختماین کلمات به مصوتی ۀ هم. را مثال بزنیم "ستاره"، "بچه"، "چهره"مفرد های  توانیم اسم می نمونه

باشد و یا گاهی طرز ساخت ستاک گذشته از ستاک حال، باا اساتفاده از پساوندهای     "ستارگان"تواند به صورت  می سومۀ جمع کلم

نغزگاوی  ) "پزیادم *"به جای صورت باقاعاده ولای بدسااخت     "پختم": گیرد و ستاک گذشته بی قاعده است نمی ماضی ساز صورت

 .(59: 4953کهن،

دو معنا  ”best man“در  bestۀ مثالً در انگلیسی کلم. موارد استثنای معنایی بیشتر برای وند تصریفی وجود دارد تا واژه بست( د

 . "داماد"و دیگری  "بهترین مرد"دارد یکی 

کلماتی که واژه بست به آنها توانند بر  نمی توانند تأثیر بگذارند که به آنها وند متصل شده باشد، ولی می قواعد نحوی بر کلماتی( ه

 I’d’ve brought:                                        متصل شده تأثیری داشته باشند

                                                                                                         *I’d’ve ing  

 گیری تحلیل و نتیجه .6

اضافه نه به عنوان تکواژ در نظر گرفته شده و نه واژه، بلکه بادون در نظار گارفتن    ة ه که دیدیم در کتب دستور سنتی کسرگونهمان

در دستور جدید هم توافقی برای اینکه ایان نقاش   . از آن یاد شده است "نشانه"یا  "عالمت"جایگاه دستوری برای آن به عنوان یک 

برخی آن را تکواژ دستوری، برخی واژه و برخی دیگر مانند هرماز میالنیاان و ویادا    . ل نیامده استنما در کدام مقوله قرار گیرد، حاص

 . مطلوب استۀ برای رسیدن به نتیج ها هنماید تحلیل داد می آنچه مهم. خوانده اند "واژه بست"شقاقی آن را 

تکواژهای دستوری مثل حروف ربط، حروف اضافه و را . دستوریتکواژهای آزاد یا قاموسی اند و یا . آزاد و وابسته: تکواژها دو گونه اند

تکواژهاای اشاتقاقی   . تکواژهای وابسته هم که معنا و کاربرد مستقلی ندارند یا صارفی هساتند و یاا اشاتقاقی    . کاربرد مستقلی دارند

وحیدیان کامیاردر کتاب دساتور  . سازد نمی جدیدة کنند اما تکواژهای صرفی واژ می معموال در معنا و قالب دستوری واژه تغییر ایجاد

اناد کاه   و معنای مساتقل دارناد و یاا دساتوری    آورده است که تکواژها دو دسته اند یا قاموسی اند که کاربرد ( 5: 4956)زبان فارسی

سیم شاده  اشتقاقی و صرفی تقۀ و تکواژ دستوری خود به دو دست "کتاب، پلنگ"تکواژ قاموسی مثل . کاربرد و معنای مستقل ندارند

اما در تعااریفی کاه در کتاب    . چیست "را"در این بررسی وحیدیان مشخص نکرده که تکلیف نقش نماها، حروف ربط و حرف . است

اند که کاربرد مستقلی ندارد؛ و این تنها به این علات  زو تکواژهای آزاد دستوری ندانستهدستور وجود دارد، نقش نما را به این دلیل ج

 ونادها و واژه بسات هاا تقسایم    ۀ تکواژهای وابسته را به دو دست( 54-51: 4953)اما نغزگوی کهن . شود نمی است که در خط ظاهر

هاا از  واژه بسات . هساتند ( ی تصاریفی )ناد هاا  ها از لحاظ رفتارهای دستوری حد واسط کلمات آزاد و واز نظر وی واژه بست. کند می

ها  براساس نحو کلمه هستند، بنابراین واژه بست. آیند می نحوی آزاد به حسابمجاور هستند و از لحاظ ۀ لحاظ واجی وابسته به کلم
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 phonological)واجای  ۀ تمام عیار را ندارند و تنها با متصل شادن باه میزباان خاود یاک کلما      ۀ ولی خصوصیات واجی یک کلم

word )واجی کوچکترین گفته ۀ کلم. سازند می را(utterance ) واجای  ۀ تر از کلما موالً جزئی کوچکسخنگویان مع. استدر زبان

عالوه بر این از لحااظ آوایای   . واجی باشد، زیرا به تنهایی معنایی نداردۀ تواند کلم نمی اضافهة بر این اساس، کسر. اورند نمی را بر زبان

ۀ ز در میان یک کلما دهد و هرگ می واجی رخۀ شود و نیز مکث و قطع آهنگ تنها در مرزهای کلم نمی اصلی بر واژه بست ظاهرۀ تکی

 .اضافه مکث کردة و کسر "لباس"توان میان  نمی ،"لباسِ تمیز"دهد، مثالٌ هنگام تلفظ  نمی واجی این مکث رخ

هستند و واژه بست ها در شمار تصریف ( lexical inflectional)تصریف واژگانی ة همچنین از آنجایی که وندهای تصریفی در زمر

شوند و  می شوند و نه واژه، اما وندهای تصریفی به واژه متصل می یعنی واژه بست ها به گروه اضافه (phrasal inflection)گروهی 

 .امروزی در شمار واژه بست استۀ اضافة توان این نتیجه را گرفت که کسر می نه گروه،

های تصاریفی و واژه بسات ذکار    توان جزء وندهای تصریفی محسوب کرد چون بنا بر تفاوت هایی کاه بارای وناد    نمی اضافه راة کسر

شود؛ همچنین در اتصال  می کند و به هر اسم یا صفتی اضافه نمی اضافه در انتخاب میزبان خود به هیچ وجه گزینشی عملة شدکسر

 معناهاای غیار  . شاود  نمای  اضافه مشااهده ة واجی در کسر-اضافه به میزبان خأل اتفاقی وجود ندارد و نیز تغییرات بی قاعده واژة کسر

توانند بر کلمااتی کاه باه     می از طرفی قواعد نحوی. شود نمی شود، دیده می اضافه متصلة قابل پیش بینی در کلماتی که به آن کسر

اضافه متصل شاده تاأثیر   ة که به آن کسرای  هتواند بر کلم نمی نحویة آنها وند متصل شده تأثیر بگذارند و این درحالی است که قاعد

نحوی مبتداسازی باه  ة در این مورد قاعد "کتاب ها را علی به خواهرش داد"          "تاب ها را به خواهرش دادعلی ک"مثالً . بگذارد

مان کتاابِ را   *"و ناه   "من کتااب را برداشاتم  "    "من کتابِ علی را برداشتم"اما در مثال . "کتاب"اعمال شده و نه به  "کتاب ها"

اضافه از ة اما باید دید آیا کسر. گیرد می وزی در شمار تکواژهای وابسته از نوع واژه بست قرارامرۀ اضافة با این تفاسیر کسر. "برداشتم

 .ابتدا واژه بست بوده یا تبدیل به واژه بست شده است

شاوندو براساا    مای  دهد که به مرور زمان، کلمات از کلمات تمام عیار به واژه بست تبدیل می مختلف نشانهای  شواهد موجود از زبان

 چارچوب دستوری شدگی، واحدهای زبانی هنگام تغییر در مسیر دستوری شادن، مراحال معینای را باا ترتیبای خااص پشات سار        

 >واژه بسات  > نقشای ۀ کلم >جزء واژگانی آزاد (: 51: 4953: نغزگوی کهن)توان به این صورت بازنمود  می این مراحل را. گذارند می

 .ی ممکن است به واژه بست و یا برخی واژه بست ها به وند تصریفی تبدیل شونددر این سیر برخی کلمات نقش. وند تصریفی

: مثال . "از"و  "را"شود و هام باا    می اضافه نشان دادهة میان مضاف و مضاف الیه یا موصوف وصفت هم با کسرۀ در فارسی دری رابط

که در معنای اضافی به کاار رفتاه اناد در     "از"و  "ار"در اینجا (. مسیۀ کاس) "از مسای  هکاس"و ( همت بلند من) "مرا همت بلند"

بینایم کاه در    مای  اضافه را در فارسی میانه بررسای کنایم،  ة اما اگر به عقب تر برگردیم و کسر. شمار تکواژ آزاد دستوری خواهد بود

. شاود  مای  آیاد، مشاخص   می جداگانه که بین مضاف و مضاف الیه یا موصوف و صفتای  هاضافی و وصفی به صورت واژۀ پهلوی، رابط

البتاه فقاط   . )اروپایی از جمله انگلیسی و فرانساه اسات  های  این پدیده همانند بسیاری از زبان. دختر ِ زیبا : kanig i hučihr: مثل

 تاکسی ة رانند:chauffeur de taxiدرِ باغ              : the door of the garden(  اضافیۀ درمورد رابط

دستوری مستقل بوده است و به مرور زمان ة توان گرفت که در این زمان نقش نمای اضافه در مقام یک واژ می را بنابراین، این نتیجه

اضاافه  ة این تغییر تنها منحصر به کسار . قرار گرفته است( از نوع واژه بست)تکواژهای وابسته ة در اثر عواملی چون تغییر خط در زمر

واژه بسات  / ب/و ( منفی سااز / )ن/مثال در فارسی دری . گیرند می یر دستوری شدگی قرارنیست بلکه تکواژهای دیگری نیز تحت تأث

هماان  )توانستند با هم در یک کلماه باه کاار روناد      می شدند و از شواهد آن ان است که هر دو می فارسی محسوبهای  (یا پیشواژه)

که قبال واژه بسات گرفتاه اضاافه شاوند درحاالی کاه ونادهای        ای  هتوانند به کلم می گونه که پیش از این ذکر شد تنها واژه بست ها

تبادیل کلماات نقشای باه واژه     . ؛ در صورتی که اکنون جزء وندهای تصریفی هساتند "بنبست"، "بنرفت"مثالً (. توانند نمی تصریفی

ه صورت وناذد تصاریفی   ی فارسی بها هبست و یا نبدیل واژه بست به وندتصریفی بسیار تدریجی است و با گذشت قرن ها هنوز شناس

شود زبان شناسان در باه دسات دادن    می همین تغییرات تدریجی باعث( 33: 4953)بنابراین بنا به نظر نغزگوی کهن . در نیامده اند

قطعای؛ باه عباارت دیگار،     هاای   قوی صحبت کنند تا مالکهای  تمایز واژه بست ها از وندهای تصریفی، بیشتر از  گرایشهای  مالک
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هاای   واقعیتة کامال متمایز واژه بست و وند تصریفی، همیشه منعکس کنندۀ قطعی تکواژهای مقید دستوری به دو دست دسته بندی

 . زبانی نیست
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 نقد نقدهای عملی چند نظریۀ ادبی 

 (تا کنون 35های پژوهشی دهة  در مقاله)

 مینا بهنام

 دانشجوی پسادکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 

 شمیها هزهر

 دانشجوی پسادکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده

ویژه در تحقیقات ادبیات فارسی  هایی که نسبت به نقد نظری دارد به بودن و آسانی در مطالعات نقد ادبی، نقد عملی به دلیل فرموله

ها  دهد که هر کدام از این نظریه های ادبی نشان می برخی نظریه  نگاهی به مطالعات و نقدهای عملی. طرفداران بسیاری یافته است

توان مشاهده کرد و بعد از مدتی  های متون می بیشتر تحلیلای مورد توجه محققان بوده به طوری که ردپای آن نظریه در  در دوره

افتد و نظریۀ جدیدی جای  ای در کاربست نظریه و تحلیل متون مختلف نوشته شد آن نظریه از مد می که مقاالت تکراری و کلیشه

 . گیرد و این رویه همچنان ادامه دارد آن را می

به . هایی است که این نوع نقد با آن دست به گریبان است ها و چالش ی آسیبآنچه در این مقاله مد نظر نویسندگان بوده بررس

ای هستند که دربارة  پژوهشی - ها و نقاط ضعف عدیدة مقاالت علمی عبارت دیگر در این جستار نویسندگان به دنبال شناسایی آسیب

ه شده و ویژگی مشترکشان پرداختن به صورت و شناسی نوشت شناسی، ساختارگرایی و روایت چند نظریۀ نقد شامل فرمالیسم، ریخت

ادبی  های  کارهایی در خصوص کاربست بهتر نظریه های بررسی شده، راه پس از ذکر اشکاالت موجود در مقاله. ساخت اثر ادبی است

 .در تحلیل متون فارسی ارائه شده است

 .51شناسی، مقاالت علمی ا پژوهشی دهۀ  سی، ریختشنا نقد عملی، نظریۀ ادبی، فرمالسیم، ساختگرایی، روایت :ها کلیدواژه

 درآمد. 4

رود آن است که از رهگذر آن دریچه و منظری نو بر آگاهی و درک خواننده از متن  مند و صحیح انتظار می آنچه از نقد کاربردیِ نظام

حالی است که عمدة نقدهای کاربردی های پنهان و ناشناخته اثر را شناسایی کرده و نشان دهد این در  ارائه کند و احیانا بخش

سازی مبتالیند و در اغلب این نقدها چیزی بر دانش خواننده افزوده  نوشته شده در حوزة ادبیات فارسی به بیماری تکرار و کلیشه

نه نقدها، شود چرا که اساس تالش منتقدان بر نشان دادن کاربرد نظریه در تحلیل متن است و از این روست که در اغلب این گو نمی

عالوه براین نتیجه یکسان دغدغۀ منتقدان فوق تبدیل کردن نقش منتقد . شوند های غربی می متون فارسی به نوعی قربانی نظریه

 . های فارسی است گری منفعل و بدون دستاورد است که تنها حرفش اثبات کاربرد نظریه در تحلیل متن فعال به توصیف

شنایی با چهارچوب نظری نظریه امکان پذیر نیست اما اشکال نقدهای عملی یا نقدهایِ کاربردیِ اگر چه هیچ نقد عملی بدون آ   

با آنچه از آن در تحلیل متن انتظار  مطابقتواند مرز و محدودة مشخصی از نظریه  دانشگاهیِ ما عمدتا در این است که نویسنده نمی

اند به   معموال یا درک درستی از نظریه نداشته و به همین خاطر نتوانسته به سخن دیگر محققان نقدهای کاربردی. رود ارائه کند می

هایی  درستی و آن طور که شایسته است از پس تحلیل متن برآیند ضمن این که در بیشتر موارد نویسندگان از شناسایی قابلیت

اند اما چون   یا این که فهم درستی از نظریه داشته اند  اند یا به این موضوع اهمیت نداده کاربست نظریه بر متون مختلف هم عاجز بوده

اند و این گونه است که خیل   سازی در نقد شده گرایی و کلیشه شان تنها کاربست نظریه بر متن بوده است، همگی دچار فرمول دغدغه

 . شان در بیشتر موارد یکسان است اند و نتایج عظیم نقدهای عملی ما همگی شبیه هم

 گرایی، صورت یا فرمالیسم)پژوهشی چند نظریه -ای از مقاالت علمی این پژوهش برآنند تا به بررسی موردی عدهنگارندگان در 

های اخیر بسیار مورد توجه محققان دانشگاهی بوده بپردازند و از رهگذر  که در سال( شناسی روایت و شناسی، ساختارگرایی ریخت

نویسی و نقد عملی، نقاط ضعف و قوت آنها را در   ۀ آن با معیارهای معتبر مقالههای مختلف هر مقاله و سنج خوانش و تحلیل بخش

 .حوزة نقد عملی تشخیص دهند و تبیین کنند
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ها و اشکاالت نقدها را به صورت  در دو قسمت عمده بنیان شده است در قسمت نخست ضعف ۀ حاضرساختار مقالبر این اساس 

کارها و  های مورد بررسی ذکر کرده و در قسمت دوم  راه وضیحاتی با توجه به مقالهایم و در ذیل هریک ت مختصر بازگو کرده

 .ایم ه های ارائه کرد  پیشنهاداتی در خصوص رفع و بهبود آسیب

 پیشینة تحقیق.1

 که هایی قالهم نقد از بعضی در تنها ؛است نگرفته صورت یمند نظام تحلیل و جدی کار متاسفانه عملی نقدهای نقد دربارة که آنجا از

( 4955 مقدم، عمارتی) «تصادفی متن تصادفی، نظریه» :شده مانند منتشر مدرس تربیت دانشگاه ادبی نقد فصلنامه مجلۀ در

 در باختین تند تب» ،(4953 هاشمی،)«متن تحلیل یا نظریه تحمیل» ،(4953 بهفر،)«ادبی نوع با نظریه یناسازگار»

 نویسندگان( 4932 رودمعجنی، فتوحی)«رسند نمی انتشار به که ای کاره نیمه که نقدهای:بیرسرد سخن» و( 4934 خانی، امن)«ایران

 .اند  شده متذکر ادبی های نظریه کاربست ذکر در را نکاتی انتخابی مقالۀ نقد ضمن در

 شناسایی اهمیتِ به توجه با آید، ضمن اینکه های نقد ادبی به وضوح به چش می ها در میان پژوهش بدین ترتیب خأل این گونه نقادی

 کاربردی، نقدهای ضعف نقاط و ها کاستی دادن نشان و بررسی طریق از تا است ضروری هدفمند، و روشمند کاربردی نقدهای

 . باشیم داشتههم  متون نقد و تحلیل در ادبی نظریۀهای فعال و خالقانه کاربست بر رهیافتی

 های پژوهش روش کار و پرسش. 9

ه هدف این نوشتار با توجه به گستردگی مطالب و چهار حوزة نظری، چهل و یک مقالۀ نقد عملی برای ارزیابی برای دستیابی ب

یعنی مقاالتی که . به ثبت رسیده است SIDپژوهشی  -ایم که در پایگاه علمی مبنای انتخاب را مقاالتی قرار داده. انتخاب شده است

 .اند در این پایگاه نمایه شدهچاپ و  4939تا پایان سال  4951از آغاز سال 

ای را بر بنیان ساختار مقاالت بنا نهادیم که همگی  مند شدن و روشمند کردن مقاله با مطالعۀ مقاالت منتخب، شالوده به منظور نظام

به بدین ترتیب در پی آن هستیم تا در بررسی استشهادی حاضر . های این گونه نقدها قابل توجه است در تحلیل و نقد چالش

 :زیر پاسخ دهیمهای  پرسش

آیا عنوان مقاله با متن مقاله همخوانی دارد یا خیر؟ بدین معنا که استفاده از نظریه کاربردی است؟ یا در حد نام مقاله  .4

 باقی مانده است؟

رداخته اند یا چکیده نیز تنها به معرفی نظریه پ نگارندگان این مقاالت در نوشتن چکیدة مرتبط با موضوع توفیق داشته .2

 است و ارتباطی با بخش عملی ندارد؟

 های اصلی و اهداف پژوهش توجه شده است؟ آیا در نوشتن مقاالت به مسألۀ با اهمیت پیشینه تحقیق، سؤال .9

پژوهشی به خود اختصاص داده است، چه میزان از صفحات هر مقاله  -از میان صفحاتی که یک مقاله در یک نشریۀ علمی .1

 ریه اختصاص یافته و چه میزان از آن به تعریف، تاریخچۀ و مواردی مرتبط با نظریه پرداخته است؟به کاربست هدفمند نظ

ارتباط با بخش نظری و کاربردی مقاله است و عمالَ در کشف علمی مؤلف  چه میزان از مطالبی که در مقاله ذکر شده بی .3

 هیچ تأثیری ندارد؟

ها به این نتیجه  اند و چه تعداد از آن شان دست یافته نظریۀ مورد بررسی چه تعداد از این مقاالت به نتایجی نو پیرامون .6

 های نظریۀ مورد بحث بر ساختار فالن اثر قابل تطبیق است؟ اند که اصول و ویژگی رسیده

ه یا به رغم اصول علمی حاکم بر تحقیقات پژوهشی در استفاده از منابع مرتبط، آیا هنوز مقاالتی هستند که فارغ از استفاد .6

 مند گردند؟ ای خاص، از منابع گوناگون بهره عدم استفاده از نظریه

 بازکاوی و تحلیل مقاالت. 1

 میزان اقبال نظریه در کاربری نویسنده . 4. 1

وری از نظریه در مقام نخست به  بیشترین آمار بهرهچهل و یک مقالۀ موجود در پایگاه مورد نظر، با توجه به بررسی انجام شده در 

شناسی مربوط بوده و اقبال  مقاالت به روایت% 91/16بدین گونه که . شناسی اختصاص دارد های مرتبط با نظریۀ روایت وهشپژ

 .مولفان در این راستا قابل توجه است
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ی های فرمالیسم به ویژه آشنایی زدایی و ساختگرای نظریه. شناسی یک اثر پرداخته است این مقاالت به ریخت% 33/96و پس از آن

 .مورد استفادة پژوهشگران واقع شده است% 55/1و % 21/42نیز به ترتیب با 

 :ها در متن مقاالت به شکل زیر است نمودار درصد کاربست نظریه

 
 همخوانی عنوان مقاله با بخش عملی. 1. 1

انتخاب عنوان . مقاله است کند، عنوان می آن چه در گام نخست بسیاری از ما را در مقام خوانندة یک متن پژوهشی به خود جذب

مقاله بر بنیان محتوای آن از سوی نویسنده برای خوانندة جویای علم که برای مطالعۀ آن نیاز به گذاشتن زمان و صرف وقت دارد، 

 . کردتوان از کلمات به کار رفته در عنوان استفاده  ها می است تا آن جا که حتی برای انتخاب کلیدواژه مهمای بسیار  مسئله

مقاالت مواردی  این الی به با این که مقاالت مورد بررسی در بازة زمانی مورد نظر ما اغلب از این لحاظ به روز هستند، اما هنوز در ال

و نیز بخش کاربردی و عملی مقاله -محتویات مقاله و نظریۀ به کار بسته شده  ویترینبه مثابۀ  -شوند که میان عنوان مقاله دیده می

 . ی وجود نداردهیچ ارتباط

پژوهشی این تعداد -فاقد ویژگی مورد نظر است که به سبب داشتن امتیاز علمی% 59/26از میان چهل و یک مقالۀ بررسی شده، 

 .قابل توجه است
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 چکیدة مرتبط و مناسب با موضوع.9. 1

در حقیقت پیش درآمد اصلی . له باشدتواند مبین محتوای مقا هایی است که پس از عنوان مقاله می یک چکیده خوب دارای ویژگی

ها و منابع اینترنتی، نخست چکیده را  زیرا خواننده در فهرست .مقاله است و شامل نظریه، روش کار، اهداف و نتایج تحقیق است

و انسجام و  گیرد که کل مقاله را بخواند یا نه چیکده خوب باید دارای استقالل، ایجاز و صراحت، روانی خواند، آنگاه تصمیم می می

مقاالت % 41با این همه حدود . در مقاالت مورد بازکاوی غالباَ شاهد گویایی مقاالت هستیم( 4934:461فتوحی، .)غیرقضاوتی باشد

 .های مناسب است فاقد ویژگی

 ، اهداف پژوهش و پیشینه تحقیقمسئلهطرح ، .1. 1

هایی که نویسنده به دنبال آن است و این امر ممکنست  پرسشیابی به پاسخ برای پرسش یا  اساس نگارش هر مقاله درواقع دست

در پیشینۀ تحقیق نویسنده باید مروری محققانه بر تحقیقات قبلی داشته باشد . یکی از اهدافی باشد که در پژوهش مطرح شده است

د که خواننده بدون مراجعه به ای نوشته شو این قسمت در واقع باید به گونه. و جایگاه تحقیق خویش را در میان آنها نشان دهد

 (. 461:همان. )منابع پیشین نتایج حاصل از مطالعات قبلی را درک و ارزیابی کند

 و« مقدمه»چنان که نویسنده در. غالب مقاالت بررسی شده دچار فقدان هدف و روش و دستیابی به نتیجۀ مطلوب هستند

 نظریه آن صاحبان معتبر و اصلی منابع به نویسنده که بسا و کند یم معرفی اجمال به را ای نظریه ...«تحقیق نظری چارچوب»

 در پژوهش ارزش و رویکرد انتخاب علت و اند؟ برگزیده را «متن» این چرا شود نمی اشاره مقدمه در معموالً. است نداشته دسترسی

 شده نوشته تکرار به فارسی مقاالت و ها کتاب در بارها که است مطالبی حاوی عمدتاً مقاله نظری بخش چیست؟ متن آن

مقاالت مورد بررسی از پیشینه، سوأل، فرضیه و اهداف و روش کار برخوردار نیستند و فقط % 96/53(. 4932: فتوحی)«است

 . اند مقاالت یه طور هدفمند و اصولی نگاشته شده% 69/41
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 تناسب توضیح نظریه و بخش عملی بر بنیان میزان کل صفحات مقاله.0. 1

خورد در خصوص کاربرد نظریه در متن است بدین ترتیب که  ترین اشکاالتی که در مقاالت بررسی شده به چشم می از مهمیکی 

شود و سپس منتقدان با  شود یا برخی اصطالحات کلیدی آن توضیح داده می هایی از نظریه ذکر می عموما در این مقاالت قسمت

ای  هقابل ذکر است که این قسمت از مقاالت معموال شبیه به هم و تکراری است به گون البته. روند توجه به نظریه به سراغ متن می

گیری و چگونگی نظریه و نظریه دانانش ذکر کنند و بعد از آن  دانند تاریخچۀ مفصلی از روند شکل که نویسندگان خود را موظف می

 حاوی در واقع بخش نظری این مقاالت کرده است عمدتاً. دشان بپردازن موردبررسی  به اثبات نظریات و اصطالحات نظریه در متن

 پیشینۀ بخش در را آنها از فهرستی نویسنده خود حتی است؛ شده نوشته تکرار به فارسی مقاالت و کتابها در بارها که است مطالبی

 (4932فتوحی،).آورد می خود مقالۀ تحقیق

بردارد اما از سوی دیگر آفاتی برای  به ویژه در جهت تایید و اثبات آن گام میاین شیوه اگرچه از جهاتی به نفع نظریه ادبی بوده و  

زند که به دنبال  فرض دست به تحلیل متن می های منتقد هم دارد چرا که منتقد خواسته یا ناخواسته با این پیش متن و تحلیل

آید مورد توجه قرار داده و  یید نظریه و اثبات آن میهایی از متن را که به کار تا تطبیق متن با نظریه برآید و از این رو  قسمت

های نظریه در آنها چندان مشهود نیست و یا احیانا در تضاد با نظریه بوده مغفول  های دیگر را که تکنیک سازد و قسمت برجسته می

وصیف و توجیه و ذکر مثال همچنین به همین دلیل است که قسمت بحث و بررسی این مقاالت به جای نقد و تحلیل به ت. گذارد می

 .یابد اختصاص می

 46/42صفحه هستند که از این تعداد میانگین بخش عملی مقاالت تنها  65/24به طور میانگین در بررسی حاضر هر مقاله دارای 

 .صفحه نیز به بخش تبیین نظریه اختصاص یافته است 29/9باشد و به طور میانگین  می صفحه

شود که فقط صفحاتی را اشغال کرده است و تأثیری در بحث علمی مورد نظر  می ها دیده از این مقالهمطالبی در برخی  هم چنین

صفحه در هر مقاله به مطالب زاید و بی ارتباط با   91/9 به طور میانگین. این مطلب اساساَ با پژوهشی علمی سازگاری ندارد. ندارد

 :باشد می مسئلهگر این  نمودار زیر نشان. نظریه و متن عملی پرداخته است
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 انطباق متن بر نظریه و دستاوردهای مقاله. 6. 1

اند و از این رو  های ادبی در فضای فکری و فرهنگی و ادبی غرب شکل گرفته منتقدان معموال به این نکته توجهی ندارند که نظریه

سبت و مطابقتی ندارند و به دلیل این عدم توجه فارسی به ویژه متون کالسیک و کهن منا  روشن است که در برخی موارد با متون

توجهی  گیرند و به دلیل همین بی می  های میان متن و نظریه را نادیده ها و اختالف های متن فارسی را نسبت به نظریه، تناقض افزونه

های متن با  ها و قابلیت ناسبتاند و م سازند که چرا به سراغ فالن متن رفته است که اصوال منتقدان در این گونه نقدها مشخص نمی

 نظریۀ روان هر آیا فراتر، آن از و دارد؟ را ادبی اثر هر بررسی قابلیت ادبی نقد رویکرد هر آیا»نظریه چیست و چگونه است؟ یا 

 از ککوچ و ضعیف یا نشانه یا شباهت چند به صرف مشاهدة دارد؟ را متنی هر بررسی قابلیت... و فلسفی شناختی، جامعه شناختی،

 (.213: 4953بهفر،)« دانست؟ مناسب ادبی متن هر تحلیل و تفسیر یبرا را آن توان می نظریه یک در موجود یها بحث

که چون تمام دغدغه و همّ منتقد  این استفرض نادرست این گونه نقدها  یکی دیگر از اشکاالت برخاسته از همین شیوة و پیش

کسوت آن نظریه  است از این رو منتقدان به دستاوردی جز همان که نظریۀ پردازان پیشنشان دادن کارآمدی نظریه در تحلیل متن 

ترتیب تحلیل و نقدشان فاقد نتیجه و حاصل بدیع و نویی است که از خالل تحلیل نظریه و  رسد و بدین  اند نمی ادبی بدان رسیده

  .باشند  اش با متن به آن رسیده رابطه

مورد بررسی تطابق نظریه با متن است و برای رسیدن به این هدف گاه بخشی از نظریه حذف مقاالت % 23/65دغدغۀ اساسی 

هایی که  یابد و ویژگی های موجود در نظریه تقلیل می گردد و یا این که متن به ویژگی شود و در حقیقت نظریه دیگرگون می می

اند به نتایجی  مقاالت توانسته% 59/26گان مقالۀ حاضر، از این میان اما به زعم نگارند. شود ارتباطی با نظریه ندارد، نادیده گرفته می

 .فراتر از ساختار نظریه دست یابند
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 میزان استفاده از منابع مرتبط با نظریه.1. 1

و متن نکتۀ دیگری که البته به ندرت در مقاالت بررسی شده قابل مالحظه است، مسألۀ ارتباط منابع مورد استفادة نویسنده با نظریه 

این ! شود شناسی پرداخته هیچ گونه اثری از منابع مرتبط با نظریه دیده نمی ای که برای مثال به روایت گاه در مقاله. اثر ادبی است

این مقاالت از فقدان % 66/3.مزید بر مقاالتی است که برای تبیین نظریه سراغ منابع دسته دوم یا حتی دست سوم رفته اند مسئله

 .اند ظریه آسیب دیدهمنابع معرف ن
 

 کارها پیشنهادها و راه. 0

محکم ارائه داد اما به هر حال مشت نمونۀ  ،های قطعی و آن طور که باید حل توان راه اگر چه در این مختصر و بررسی محدود نمی 

که از نقد انتظار گامی به جلو برای رسیدن وضعیت مطلوب و آرمانی است  مسئلهخروار است و تالش نویسندگان از طرح  این 

کارگیری موارد زیر را نه به عنوان اصولی  های انجام داده به مطرح شده و تحلیل یها به هر رو نویسندگان با توجه به پرسش. رود می

 :کنند بنیادی بلکه به طور استحسانی پیشنهاد می

را مطالعه کند و صرفا به منابع مترجم و نقل نخست آن که مطلوب است که در بررسی هر نظریه، منتقد منابع معتبر و دست اول  -

از سوی دیگر این مطالعه باید . ها بسنده نکند، چرا که فهم درست نظریه جزء شروط اساسی و اولیه  برای فرایند کاربرد آن است قول

 . داردای را ن در خصوص متن مورد بررسی نیز صورت گیرد، زیرا بدیهی است هر متنی قابلیت انطباق با هر نظریه

دوم آن که در هر نقد عملی الزم است که منتقد این اصل را رعایت کند که هدف از نقد عملی صرفا پیاده کردن نظریه بر متن و  -

یا  ،های پنهان ای نو بر درک و دریافت خواننده از متن و آشکار ساختن جنبه اثبات کارایی نظریه نیست، بلکه هدف گشودن دریچه

 .های قبلی است دریافترد  وبررسی پذیرش 

پرداز برعهده دارد چرا که باید در دو حوزة نظریه و تحلیل  تر از منتقد نظریه ای سنگین دیگر این که چون منتقد نقد عملی، وظیفه -

به طلبد که نیاز  متن زبده باشد و بر هر دو حوزة تسلط داشته باشد از این رو نقد عملی، نقشی فعال و پویا را برای منتقد می

های متن از سوی دیگر و همپوشانی و تطبیق این دو  ها و نقایص نظریه از یک سو و افزونه هوشمندی و درایتی در تشخیص کاستی

 . حوزه بایکدیگر است

های عملی صورت  تواند مؤثر باشد آن است که منتقدان به مقایسه نقد یکی از مواردی که در جهت تحقق پیشنهادهای فوق می -

کاری مناسب در جهت شناسایی نوع  تواند راه خاستگاه نظریه با نقدهای عملی ایران داشته باشند این بررسی و مقایسه میگرفته در 

 .ادبی مرتبط با نظریه، اهداف مورد انتظار از آن و نیز کاربردها و کارکردهای نظریه در تحلیل آثارادبی باشد
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موالنا ینقد و بررسی اصول اعتقاد  

 (خان آخوندزادهیرزا فتحعلیگرای معاصر، ماز دیدگاه غرب)

 مان بی باکسا

 مهاباد9کاربردی-مدرس دانشگاه جامع علمی

 سوران شیخ االسالمی

 دبیر آموزش و پرورش مهاباد

 ودود مالزاده

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

ق یران از طریا ا دری ،افتهیا پرورش یکاروپا و آمر یه در دامن فرهنگکبودند  یسانکران، عموماً یخ معاصر ایگرا در تار ران غربکروشنف

با فرهنگ غرب آشنا شده و سپس مبل  و مروج ... ، ویاسیعلوم س  ، مدرسه«تیجامع آدم»مانند  ،مجامع و مدارس وابسته به غرب

ۀ یه بر پاکها در برخورد با سنت یافراطة ویش خان آخوندزاده از جمله کسانی است که بایرزا فتحعلیم، در این بین. آن شده بودند

خ، یامل از تارکانقطاع و گسست  یو دچار انحراف به سو گیردیده میناد را مثبت سنت یها قرار دارد، دستاوردهاسنت مطلق ینف

رد و آن را مورد نقد قرار یگیز خرده میس و همه چکه بر همه کاست  یوی از جمله نقادان .شودمی یاسالم -یرانیفرهنگ و تمدن ا

ۀ مقال. ندکخواهد به اجتماع القا یه مکدن به اغراض مورد نظر اوست یل، رسکاز احساسات و در ابر یبرا ی، راهین نقادیا. دهدیم

وی از موالنا بپردازد و آن را  یخان آخوندزاده به نقد اصول اعتقاد هاى میرزا فتحعلى حاضر بر آن است تا از طریق بازخوانى اندیشه

 . مورد بررسی قرار دهد

 .صول اعتقادی، مولوی، نقد و بررسیآخوندزاده، ا: هاکلیدواژه

 مقدمه

 معرفی آخوندزاده و حیات ادبی او

 "توباتکالفبای جدید و م"تابی تحت عنوان کنامد، به تفضیل در می( بیوگرافی) "بیاغرافیا"ه کآخوندزاده شرح زندگی خود را 

. ردکل شصت و شش سال عمر کد و در میالدی بو 4542هجری شمسی برابر با  4434او متولد سال . بتحریر در آورده است

ه پدر و مادرش بدلیل ازدواج مجدد پدر جدا کشش ساله بود . بدنیا آمد( نوخه)متوسط در آذربایجان ة خانواد کآخوندزاده در ی

 . رد و آخوند او را به فرزندی پذیرفتکان کشدند و از آن پس نزد عموی مادرش، آخوند فاضلی نقل م

اش  پدر خوانده. اش در اثر جنگ ایران و روسیه آواره شدن و پس از پایان جنگ باز به نوخه بازگشتند درخواندهآخوندزاده و مادر و پ

آخوندزاده در گنجه به یادگیری زبان روسی نیز . روحانیت در آید، وی را به گنجه برد و به معلم سپرد که او به سلکبه قصد این

به تفلیس رفت و تا پایان عمر در  4591شمسی برابر با  4249ت ولی سرانجام در سال سال بعد دوباره به نوخه بازگشکپرداخت و ی

. ها 4225و  یالدیم 4542ش برابر با . ها 4434در سال »آخوندزاده  یرزا فتحعلیآید، ممیهمان طور که از شواهد بر .همانجا ماند

 یپدر و»( 912: 4962ن پور، یآر)«.بازرگان چشم به جهان گشود ای هجان در خانوادیق در شهر نوخا، از توابع ارونق و انزاب آذربا

باً همه یشود، تقر می وارد یه از جانب دولت بر وک یبوده است و به علت ظلم( زیشهر تبر یکیدر نزد)خامنه  یم سابق روستاکحا

رد و که یاز آنها سرزده بود، تنبای  هتسیه رفتار ناشاکسه سرباز را  یرزا فتحعلیه پدر مکای  هدهد؛ به گون می ز خود را از دستیچ

 42ه بال  بر کاش را ییز پدر آخوندزاده را معزول و دارایاو ن. ردکت یاکرزا شیسربازان نامبرده به شاهزاده عباس مۀ دست یفرمانده

 ( 25: 4913آدمیت، . )«ردکهزار تومان بود، ضبط 

به نام  یافتد سپس با دختر می ر تجارتکشود و به ف یارش خامنه مید کرده و مجبور به ترکز به ناچار زن و فرزند را رها ین یو

 . شود می آخوندزاده یرزا فتحعلین ازدواج میه حاصل اکند ک ینعناع خانم ازدواج م
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 ن زمان بهیشود و از هم می گر جداین سال، پدر و مادر آخوندزاده به علت ازدواج مجدّد پدر و عدم سازش از همدیبعد از گذر چند

 .خورد می ه سرنوشت آخوندزاده رقمکبعد است 

 یرا آخوند مالعلیشود، ز می نجا آغازیز از ایآخوندزاده نۀ یه وجه تسمکبرد یاصغر م یخود، آخوند مالعل یرا به نزد عمو یمادرش و

مه بپردازد یو علوم قد یحانالت رویآخوندزاده به تحص یرزا فتحعلیه مکوشد ک می اصغر یمالعل. ردیگ می را به عهده یت ویاصغر ترب

رزا یشود م می خدا شده و مجبورۀ خان یارت راهیاصغر به قصد ز یه مالعلکنیدهد؛ تا ا یهم عالقه نشان م یرزا فتحعلیم مکم کو 

 . از دوستان خود در شهر گنجه بسپارد یکیبه نزد  یریادگیادامه  یآخوندزاده را برا یفتحعل

شود  می شاعر و عالم بود، آشنا یه مردکع یرزا شفیاالصل به نام م یرانیا یآخوندزاده با شخص یلرزا فتحعیه مکن شهر است یدر هم

دست بر . ردیگ می ع قراریرزا شفیت میر شخصیتحت تاث یرزا فتحعلیم. پردازد می یسیو خوشنو ین هنر خطاطیبه تمر یو در نزد و

: هکند ک می حتین نصیرا چن یرزا فتحعلیم یه روزکای  هبه گون. دت در عصر خود بویروحانۀ شیز مخالف اندیع نیرزا شفیقضا م

ار و کایر یخواه یم: دیگو می عیرزا شفیم. بشوم یخواهم روحان می :پاسخ داد یرزا فتحعلیست؟ میل علوم چیقصد تو از تحص»

ه سرانجام به کرود  می ر فروکبه فرا  یچند روز یرزا فتحعلین سخنان میبا ا( 414:همان)« .نکشه یپ یگریار دک! ؟یشارالتان بشو

رزا یم»: سدینو می ه بعدهاکنیشود تا ا می عوض ینسبت به زندگ یلکدار او به طور یو د. ه بدهدیر روییه تغکرسد  می جهین نتیا

ردم و کرت ت نفیه از روحانین قضیو بعد از ا. ..ش چشمم زدودیغفلت را از پة رد و پردکن یت را بر من تلقیمطالب عرفانۀ ع همیشف

 ( 934: 4936آخوندزاده، )« ر دادمییت خود را تغین

او با توجه به . د افتادیر اخذ علوم و تمدن جدکت در سرداشت منصرف شد و به فیشه روحانیه از اندکن صورت از آنچه یو بد

در دولت  یشرقهای  زبان یمس به سمت مترجیافتد بعدها در شهر تفل می یر آموختن زبان روسکمعاصر خود، ابتدا به فهای  دانش

م به کم کاو . شود می یسرهنگۀ افت درجیسته، موفق به دریه به علّت صداقت و خدمات شاک ییشود، تا جا می روس استخدام

  .شودیآن متاثر مۀ شیتمام از اند یفتگیپردازد و با ش می انیغرب یو فلسف یفات و آثار ادبیتالۀ مطالع

ر آزادی کدانست و تمام تالش و توان خود را برای تاثیر گذاری و معرفی ف ه وطن اصلی خود را ایران میهمه آخوندزاده هموار با این

اند، خود  ار بردهکه را ب "آخوندوف"و پژوهندگان قفقازی و روسی در مورد او عنوان  ه نویسندگانکبا وجود این. ار بردکدر ایران ب

ی و روسی نوشته، از نام که بزبانهای عربی، ترکفارسی است و چه آثاری  ه بزبانکدسته  آثارش چه آنۀ آخوندزاده در هم

ری او کآدمیت در شرح زندگی آخوندزاده دو مرحله را نقطه عطف تحوالت ف .رده استکاستفاده  "آخونزاده"و گاه  "آخوندزاده"

مذهب و روحانیت مخالف بوده و بر آخوندزاده ه با کاولی در گنجه و در اثر آشنایی او با میرزا شفیع، شاعرعارف ایرانی . داند می

مسجد گنجه از اهل والیت شخصی مقیم  جرئتی از حکدر ی» :نویسد مورد می آخوندزاده در این.ری عمیقی گذاشته استکتاثیرات ف

ت که در مملک این میرزا شفیع همانست. نوشت ه عالوه بر انواع و اقسام دانش خط نستعلیق را خیلی خوب میکبود میرزا شفیع نام 

روزی این شخص محترم از من پرسید، میرزا فتحعلی از تحصیل ... اند غرمانیا سرگذشت و فضل او را در اشعار فارسیه بقلم آورده

ردم و کار و شارالتان بشوی؟ تعجب که ریاکخواهی تو  می: گفت. خواهم روحانی بشوم ه میکعلوم چه منظور داری؟ جواب دادم 

میرزا فتحعلی عمر خود را در صف این گروه ضایع : میرزا شفیع بحالت من نگریسته گفت. این چه سخن است ه آیاکحیرت نمودم 

... ه تا آن روز از من مستور بودکشف مطالبی کرد بکوقتی از سبب نفرت او از روحانیون پرسیدم شروع . ن، شغل دیگر پیش گیرکم

 ( 423 :4969 ملک پور،)«...خبر بودم دانستم و از دنیا بی ی چیزی نمیتا این تاریخ من بغیر از خواندن زبان فارسی و عرب

ز فعالیتهای ادبی، اجتماعی و سیاسی که بدلیل تبعید بسیاری از مخالفین تزار، مرکشود  دوم، از مهاجرت به تفلیس آغاز می  مرحله

ران کآشنایی با آثار نویسندگان، شاعران و متف. ه یافتدر آنجا آخوندزاده با دنیای ادب و هنر آشنا شد و به محافل ادبی را. شده بود

تا  "دوما" "مولیرو"، نویسندگان و اندیشمندان فرانسوی از “یکاسترافس”و  "ینکپوش"گرفته تا  "گوگول"و  "گریبادوف"روس از 

 .ری در آخوندزاده را رقم زدکران انگلیسی تحوالت جدید فکو همچنین متف "یوکمونتس"و  "ولتر"

جدید توانست ة مت، فقه و عرفان اسالمی آشنا بود، در این دورکی، حکه با تاریخ ایران، اسالم، ادبیات فارسی و ترکدزاده آخون 

نو و اصالحی در ۀ اندیش. ندکه سد راه پیشرفت و ترقی ایران بود، شناسایی کبسیاری از سنتها و عناصر درآمیخته با فرهنگ ایرانی 

فرهنگ غرب شود، بدلیل عشق فراوانش به ایران و تاسف ۀ ه دربست شیفتکاو بدون این. ل گرفتکآخوندزاده در همین دوران ش
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. ردکر تحول در ایران کسازی و تعمیق ف ومت، تمام عمر خود را صرف تالش برای اندیشهکماندگی جامعه و ح عمیقش از عقب

هایش به روسی در روسیه نیز از شهرت  ترجمه نمایشنامهای شناخته شده بود و با  شورهای آسیا چهرهکآخوندزاده در بسیاری از 

سان یشنامه نوین شهر با آثار نمایا یق تئاترهاینداشت، از طر یش اطالعیس از تئاتر و نمایش از سفر به تفلیه تا پکاو  .برخوردار بود

-شنامهین نمایتریمیقد»نون که اکل است یلن دیبه هم. ردیگیز الهام میش ها نین تئاتر ها و نمایند و از اک می دایپ ییاروپا آشنا

 ( 912: 4962ن پور، یآر)« .آخوندزاده است یرزا فتحعلیان نوشته شده، آثار میید اروپایه به تقلک ییها

-افتد، به گونه می یسیشنامه نویشنامه و نمایر نماکد و خود به فیآیاو به وجود م یو زندگ یسندگینو در هنر نو یاه پنجرهکن یتا ا

 .ردیگیمردم ایران وقت را به باد انتقاد م یزندگ یکه جهات تارکشود  می لیتبد یه به نقّادک یا

 . س درگذشتیدر شهر تفل یالدیم 4565مصادف با . ش.. ها 4236آخوندزاده در سال  یرزا فتحعلیسرانجام، م

 مدرنیسم    

ما ۀ ترین مسائل هنر و ادبیّات است؛ بویژه در جوامعی مانند جامعترین، دست کم، یکی از مهماگر نه مهم( نوگرایی)مدرنیسم ۀ مسئل

با ظهور آشکارای نویسندگان و . ، همین چگونگی پیوند سنّت و نوگرایی استمسئلهگذارند، دشوارترین گذار را پشت سر می که دوره

ها، میرزا ازی نهادند که یکی از این چهرههای سرشناسی پای در میدان نوپردادبیات فارسی، چهره نویسان در عرصهنامهنمایش

جا  از آن. اندیشیده است آنها سال پیش با فرهنگ مدرن رویارو شده و به  از جمله متجددانى بود که ده وی .فتحعلی آخوندزاده بود

ایط داخلى و بومى ایرانى ها را با شر دانست، در پى آن بود تا این مولفه گیرى راه غرب مى که آخوندزاده تنها راه توسعه را در پى

های خواسته اندیشهبا تقلید از غربیان میپرورانده که های مدرنیستی زیادی را در سر میبه همین دلیل، اندیشه .هماهنگ کند

ه و خود را در ایران پیاده نماید، ولی به این جهت که با فرهنگ ایرانی و اسالمی تناقض داشته، مورد پسند واقع نشدۀ تجدد خواهان

حیات ادبی ، ها، انتقاد به اصول اعتقادی موالناست که در ابتدا با تعریفی از آخوندزادهیکی از این اندیشه. با شکست روبرو شده است

 .نماییموی و مدرنیته، بحث اصلی خود را آغاز می

-یم« ید و امروزیجد یوه زندگیش»ه در اصطالح ب. رودیبه کار م «نوگرایی»و «تجدد»های معادل واژه ،یدر زبان فارسمدرنیته  

 یکایر در اروپا و آمریچند قرن اخ یکه در ط یدیص تمدن جدیمجموعه اوصاف و خصا»: یعنیه تیمدرن ،به طور خالصه. ندیگو

مدرنیته یا تجدد، شکل متمایز و واحد نوعى زندگى اجتماعى است که جوامع  (99: 4954ملکیان، )«.به وجود آمده است یشمال

مدرن به عنوان یک فرمول ة عقیداین جوامع مدرن در اروپا از حدود قرن پانزدهم آشکار شدند؛ اما . بدان شناخته مى شوندمدرن 

هویت یافت و تحوالت  قطعى، در گفتمان عصر روشنگرى در قرن هجدهم پیدا شد و در قرن نوزدهم، مدرنیته با صنعت گرایى

توان گفت که مدرنیته فراروایت معاصری است که  لحاظ تاریخى مى به. آن، تعریف کردسیاسى، اقتصادى و فرهنگى را در اتحاد با 

های پیش و پس از خود متفاوت است هرچند که عناصر خامِ گفتمانِ غالب  پس از فراروایت ماقبل مدرن حاکم شد و با فراروایت

 یکیران، یدر ا یشه تجدد و تجددطلبیانداما . دهد ام مىهای پس از خود نیز و شک به فراروایت هاى خود دارد و بى خود را از گذشته

ران یا یاز جامعه سنت یمختلف یها هه از همان آغاز با مخالفت گروکاست  یو اجتماع یاسیشه سیم در حوزه اندین مفاهیتراز مهم

 یهایو برابر ی، آزادیسراکچون دمو یاسید سیجد یم و نهادهایه از مفاهکدارد  یها ابعاد مختلفن مخالفتیا. روبه رو شد

ن دشمنان یتراز مهم یکیاما . ردیگیبر م چون آموزش و پرورش، فرهنگ و اقتصاد را در ییهاتا تجدد در حوزه یکراتکدمو

ه به کاز تجددطلبان  یبرخ یگریافراط یاپاره. ردکد در داخل جبهه تجددطلبان جست وجو یتوان و بامیران را یدر ا یتجددطلب

است  ییهابین عوامل و آسیتراز مهم یکی، یگرین افراطیسوءا یامدهایو پ انددهیبر هرآنچه نام سنت را برخود دارد شورنام تجدد 

 یها، به جاران و تجددطلبان در مواجه با سنتکاز روشنف یبرخ یگریدر افراط. رده استکرا دچار بحران  یند تجددطلبیه فرآک

ها قرار دارد، مطلق سنت یه نفیه بر پاکها در برخورد با سنت یوه افراطین شیدر ا. میوبرو هستها رمطلق سنت یها با نفنقد سنت

 -یرانیخ، فرهنگ و تمدن ایامل از تارکانقطاع و گسست  یشود و دچار انحراف به سویده گرفته میمثبت سنت ناد یدستاوردها

توان یاز مخالفان تجدد م یاریرا در مواضع بس یشیو مطلق اند یسونگریکو  یگرین افراطیگر همید یاز سو .م شدیخواه یاسالم

را از  یرانیاند و الجرم جامعه ادهیها برضد هرآنچه نام تجدد را دارد شوربه نام حفظ و دفاع از سنت یان افراطیسنت گرا یعنی. افتی

ات و یبه مقتض ییپاسخگو یدستاوردها برا شرفته و استفاده از آنیو تمدن جوامع پ ید فرهنگیجد یان تعامل با دستاوردهاکام
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ازمند یارآمدتر با سنت و تجدد، ما به شدت نکتر و حیهر چه صح ییارویدر رو. اندردهکمحروم و دور  یرانید جامعه ایجد یازهاین

قاط ضعف و سو و ن یکها از توجه توامان به نقاط ضعف و مثبت سنت یعنیدرباره سنت و تجدد  ینیواقع ب. میهست ینیواقع ب

از سنت و  یر واقعیشناخت و تصو یکرا از  یرانیز با آن، جامعه این و ستیط در دفاع از ایافراط و تفر. گرید یمثبت تجدد از سو

ف مجدد و مدون یو تعر یانتقاد یدر وهله نخست به بازخوان یرانین جامعه ایبنابرا. ندکمیان آن دو دور ینسبت م یتجدد و چگونگ

 ید اصلکیموجود از سنت و تجدد، تا یهافیدرغالب تعر. ازمند استیگر نیدیکن دو با یمناسبات ا یو چگونگ از سنت و تجدد

 یهایو آگاه ییآشنا .ان سنت و تجدد استیان تعامل مکبه ام یابیانه مانع از دستین نگاه تقابل جویا. هاستمعطوف به تقابل

 یچون سفرها ییها هاز را یو تجدد جوامع غرب یشرفت و ترقیاز مظاهر پ یخبا بر یرانیاز جامعه ا ییهاگروه یو نسب یجیتدر

 یها و عواملنهین زمیترگر از مهمید یکیز یه نیو همسا یغرب یشورهاک یده مهاجرت به برخیو پد یپلماسیدهای  تی، ماموریتجار

از جامعه  یمختلف یهاان گروهیدر م ییتجددگراخواهانه و اصالح طلبانه و  یالت ترقیتما یریل گکو ش یداریش بیه به افزاکبود 

افته، یا پرورش یکاروپا و آمر یه در دامن فرهنگکبودند  یسانکران، عموماً یخ معاصر ایگرا در تار ران غربکروشنف». دیانجام یرانیا

و مدارس وابسته به غرب مانند ق مجامع یران از طریا در این افراد یا. دیگرد ین میس تأمیآنان از لندن و پار یها شهیآبشخور اند

م خان و کرزا ملیا مانند میبا فرهنگ غرب آشنا شده و سپس مبل  و مروج آن شده بودند ... ، ویاسیعلوم س  ، مدرسه«تیجامع آدم»

ان یم نیدر ا. غرب ارتباط داشتند یرکو ف یماً با عناصر فرهنگین بوده و مستقکن غرب باوران در اروپا سایاز ا یگریع دیف وسیط

ت آنها یداشت و نه تنها مورد حما یتزار  هیبا روس یکیارتباط نزد یه وکاز استثنائات باشد؛ چرا  یکید یآخوندزاده شا یرزا فتحعلیم

ضد  یرکبه عنوان روشنف یو یبه زندگ ینگاه. ل گرفتکشور شکن یز در همین یغرب یاروپا یرکم فیاش با مفاه ییه آشناکبود 

 یم خان ناظم الدوله بود، براکرزا ملیشور همچون مکران کاز روشنف یاریت بسیشد و از قضا مورد حما یه میغذها ت ه از روسکن ید

غالب، ( انگاره)مثابه یک پارادایم  مدرنیته یا تجدد به ( 69: 4936، کیم) «.شور سودمند خواهد بودکدر  یرکف یر وابستگیس یبررس

نحوى که برخى مدرنیته را در تقابل با سنت  شدت متأثر کرده است، به ت فکرى ایرانیان را بهاز دوره قاجاریه به این سو، تاریخ و حیا

منازعه مدرنیته و سنت تاکنون . اند اند و برخى دیگر، به واکنش در مقابل آن دست زده ایرانى، سرنوشت محتوم تاریخ ایران دانسته

مى تحوالت مانند انقالب مشروطه، ظهور رضاشاه، دوره پهلوى و حتى اى وقوع تما در ایران به سرانجام نرسیده است و حتى عده

اى معتقدند که ایرانیان به درک  عده: هاى جدى وجود دارد از لحاظ نظرى نیز چالش. اند انقالب اسالمى را به این نزاع نسبت داده

هاى آن شده  یاسى مناسب مانع از بروز زمینهاند ولى نبود شرایط تاریخى ا اجتماعى ا اقتصادى و س درستى از مدرنیته نائل آمده

اند به درک روشنى از مدرنیته دست یابند و همچنان در  است و برعکس عده دیگرى بر این باورند که اتفاقا ایرانیان هرگز نتوانسته

تاریخ معاصر ایران به چالش  واقع در طول چالش میان سنت و مدرنیته، به. اند ویژه مبانى فلسفى آن وامانده گِلِ شناخت مدرنیته و به

چرا که ایرانیان از ابتداى برخورد با رویکرد مدرن بنا به . مانده است ناشده باقى عمده فرهنگ ایرانى مبدل گشته و تاکنون نیز حل

سال پیش با  ها آخوندزاده از جمله متجددانى بود که ده. اند موانع تاریخى و فکرى از اندیشیدن فلسفى به این رویکرد امتناع کرده

ه ک یرکشه سنتی و مدرن روشنفیه اندکد ینماین رو الزم میاز ا. فرهنگ مدرن رویارو شده و به این رویارویى اندیشیده است

است  یسانکاز « آخوندزاده یرزا فتحعلیم». ردیقرار گ یمورد بررس یاز مردم جامعه است به درست یقشر یرکان روشنفینده جرینما

رد، اما ک ییران، قلم فرسایا یترق یو چگونگ یعقب ماندگۀ مسئل یان نمود و در راستاین جریخود را مصروف هم ام عمریشتر ایه بک

 .در بعضی از موارد دچار افراط شده و حتی منجر به هتاکی نیز شده است که در ادامه به این بحث خواهیم پرداخت

 بحث و بررسی

رد و آن یگیز ایراد میس و همه چکخود بر همه ۀ گرایانه با افکار مدنیستی و غربکت اس یآخوند زاده از جمله نقادان یرزا فتحعلیم

خرده گرفتن از اصول ، ندک می رادات را بر آن واردیرد و ایگ می ه مورد نقد او قرارک یاز موارد یکی. دهد می را مورد نقد قرار

ة نندکمالل آور و خسته  یینده گوکو اطناب و پرا ییپرگو، لیاز قب یمعنو یدر مثنو( شاعر یمولو)محمد الدین  اعتقادات جالل

، چند اشتباه عمده دارند، ن اعتقاداتیه اکند ک می انین بیرا چن یمعنو یرادات شاعر در مثنویاو ا. از موارد است یاریشاعر در بس

ه به وجود کقبول دارد ای  هت وجود را به گوناعتقاد به وحد یرد ولیپذ می اعتقاد موالنا به وحدت وجود را یماد یلسوفیاو به عنوان ف

ه کم ییگو یم. ..ن وحدت وجودیگروه از قائل یکم با یشو می ما متفق» :سدینو می ن بارهیه در اکار ندهد، چنانیل، اراده و اختک
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ال و انواع مختلفه کواش یثرات التحصکه در کامل است کوجود واحد  یک یعنیط است؛ یامله و محکواحد و قادره و ة قو یکنات یاک

  (445 :4935، آخوند زاده) «در تحت شروط خود یعنی، ار در تحت قانون خودیبال اخت، رده استکظهور 

ا البته در تحلیل اعتقاد موالنا به وحدت وجود و انتساب اشتباه به او از جانب آخوندزاده، در ابتدا باید مبانی اعتقادی این دو متفکر ر

ما قبل از این که . ی بشناسیم تا بتوانیم وجوه اشتراک و افتراق فکری این دو را در این اصل، دقیقا دریابیمبه وحدت وجود به درست

جبر و اختیار از دید آخوندزاده بپردازیم، ظاهرا در افکار این نویسنده، تناقضی وجود دارد که ناشی از اعتقادش به اصول ۀ مسئلبه 

ای مثال، آخوندزاده در بر. یگر است که الزم است با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیردمادی از یک سو و وحدت وجود از سوی د

واحده و کامله و این وجود واحد و کامل که در کثرات ظهور کرده ة این قو» :نویسدمی مسئلهخود در توضیح این ۀ الدولکتاب کمال

به وجود واحد فرداً فرد جز است و فرداً فرد ذره است و تمام  ارضیه و هر قسم موجود نسبتة است، خواه کرات سماویه و خواه کر

: همان)«.ذرات، یک کل است و همان کل، وجود واحد است، پس این وجود واحد خالق هم خودش است، مخلوق هم خودش است

گروه قائل به وحدت » را منظورش ازیاست ز یمطلقاً ماد با این وجود، نظر آخوندزاده، تاویل خاص او از مفهوم وحدت وجود،(424

گونه که پیداست، تمایالت وحدت وجودی در کنار آن (426: همان)« .ر عرفا استینوزا و سایاسپ، یروم یمال، یزیشمس تبر، وجود

های آخوندزاده در نوشته. خورد و با نظریات مادی آخوندزاده تناقض داردبه چشم می« وجود واحد و کامل»اصطالحات عرفانی، چون

ه مورد اعتقاد موالناست تفاوت دارد؛ جبر موالنا ک یمند است با این تفاوت که جبر او  با نوع جبرهوجود و جبر، عالقۀ مسئل خود به

و  یو اجتماع یعین گوناگون طبیاز تسلط قوان یه ناشکت باورانه یعل یت خداوند است، اما جبر آخوندزاده جبریحاصل اراده و مش

عت یطب یند و آن را در وراکیعت فرض میه خدا را درون طبکآخوند زاده ۀ شیپس اند. ه استعت و جامعیت در طبیوجود عل

 یداند ولیم یو اله ین وحدت را معنویموالنا ا. تر استار متفاوتیه معتقد به وحدت وجود است بسکموالنا ۀ شید با اندیجو ینم

ر قرون که به عنوان متفکرا الدین  ه موالنا جاللکانتظار دارد زاده آخوند. ل استیقا یمادۀ گانیجهان جوهر،  یزاده براآخوند

نگاه  مسئلهن یبه ا ید و از نظر علمیز می ه در قرن نوزدهمک ینگرد همانند و می عارفانه یار از منظریجبر و اخت مسئلهبه  ییوسطا

 . ستیواقعا ً درست ن یزین چیه چنکشد یندیند، بکیم

دهد، باید عنوان کرد که موالنای بزرگ ضمن وجود کل که به آن اراده و اختیار میة به موالنا دربار در مورد ایراد آخوندزاده نسبت

آدمی، عالم  موالنا بر این عقیده است که تنها، .داندپذیرد، آن را منافی اختیار آدمی نمیواحد و کامل را میة قوة آن که مشیت و اراد

 ( 4:61نیکلسون،ج. )پروردگار است پذیرفتۀ اختیار را که هدی

گیرد که اشتباه میرزا فتحعلی آخوندزاده از این جا سرچشمه می. وی در تالش است که جبر و اختیار را به نوعی با هم سازش دهد

رن قۀ نگرد، با وی که در نیمعارفانه میۀ جبر و اختیار از دریچۀ مسئلوی انتظار دارد موالنا که به عنوان متفکر قرون وسطایی که به 

 . پردازد، هم عقیده باشد که کامال نادرست استاز دیدگاه علمی و دترمینیستی می مسئلهنوزدهم، به این 

ل کوستن به وجود یپ یبرا یه راهکفنا است ۀ مسئلاعتقاد شاعر عارف به ، ه آخوند زاده نسبت به موالنا گرفته استک یرادین ایدوم

آن  یاسالم نتوانسته اند به معن یماکهند و نه ح یماکه نه حک یمعن یاست ب ین لفظیا»: داردیان مین بیه نظر خودرا چنکاست 

از  یثیجواب آن را در حد یبه درست، بزرگالدین  ند و موالنا جاللک می ن نحو آن را ردیه بدک( 913 :4935، آخوند زاده) «ببرند یپ

به طنز  یآن آگاه است ول یواقع یه آخوند زاده خود به معنکافت یدر  توان می البته به وضوح. ابدییم «موتوا قبل ان تموتوا»امبر  یپ

این است معنی فنا که جز »: نویسدباره میداند و در اینیمردود م ینیرا از نوع دای  هشیرا هر اندیزند ز می و طعنه، خود را به تجاهل

 ( 491:همان)«.وقتی که خود را کالعدم دانست، به کل واصل است

ای مسئلهتواند در مورد فنا که گاه نمیگرا با تفکر ماتریالیستی هیچتواند طبیعی باشد، زیرا مدرنیست غربایرادات می البته این

تصوف شود باید از عواطف ۀ مطمئنا هر کس که بخواهد وارد حیط. کامال عرفانی است، با شاعر عارفی همچون موالنا یکی باشد

 . سفانه در آخوندزاده موجود نیستمذهبی عمیقی برخوردار باشد که متا

هایش به چشم ابد، جلفی و سبکی اوست که در خالل بعضی از داستانییموالنا م یمعنو یه آخوندزاده در مثنوک یرادین ایسوم

نی ای جلف و سبک است که ماها در برابر او اشخاص موقر و با تمکیبه اندازه»: نویسد که موالناوی در این باره می. خوردمی

های در توضیح این مورد نیز باید اذعان کرد موالنا  که معانی بلند اخالقی و تربیتی را در خالل داستان (213: همان)« .هستیم
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-های حدیقهو توجیه تاریخی آن توجه داشته و تاثیر پذیرفته از سنایی و داستان« الدینال حیا فی»به حدیث ، مستهجن آورده

 .الحقیقه بوده است

آن است و بازگشت روح به وجود  یابد، قائل بودن به روح و اعتقاد به بقای می موالنا یمعنو یه آخوندزاده در مثنوک یرادین ایچهارم

تواند وجود یپندارد و نمیدارد آن را ضعف و اشتباه م یماد یفلسف یدگاهیرد و چون دیم می هکه به آن تعلق داشته پس آنک یلک

 م به نفسهیه قاکاست  یتیفکیات، یا حیروح »: دیگویه مک یبه طور. ندکقل و قائم به ذات تصور روح را به عنوان عنصر مست

ه کستند بلیسه و امثال آنها قائم به نفس هم نیمغناطة ه عقل و شعاع و حرارت و قوّکتواند شد و محتاج به محل است، چنان  نمی

را در  یروح را مردود و اعتقاد مولو یبقاۀ یخود فرضۀ از علوم زمان یریگر و بهرهکاو با طرز تف (313: همان)« .رتندیم به غیقا

ۀ بکاست در اجسام مر یتیفکیروح، »: دیگو یداند و میل پس از مرگ را اشتباه مکبه روح و بازگشت به وجود  یمعنو یمثنو

ت، یفکین یاست، ا یباق یبکین جسم تریه اکمادام ... شود می داین و شروط خلقت پیب اجسام موافق قوانکیه بعد از ترکات یحیذ

ه ما اسمش را کت یفکیبرهم شد، همان  یعنیشد،  یده و متالشی، پاشیبکین جسم تریه اک یوقت. روح، در آن ظاهر است یعنی

ز وجود بنابراین تصور و تعقل علمای ما که ارواح بعد از مفارقت ابدان در مواضع مخصوصه با... شود می ل و محویم، زایاروح گفته

مثالش این است که تو چند اعضای معدنیه را در یک جا جمع ... تواند ایستادمشخصی دارند، بدون ظرف و قالب در برابر کرتیکا نمی

تلغرافیه، یعنی ة شود که اسم آن  را قوکیفیتی از آن حاصل می. ها را با یکدیگر ممزوج و مرکب سازیکنی و موافق قوانین علم، آن

وقتی که اجزای معدنیه را از یکدیگر سوا کردی، یعنی همان ترکیب را که به آن اجزا داده بودی بر هم . گوییممی روح تلغرافی

تلغرافیه و روح تلغرافی چیست؟ برای فهمیدن این ة اما ماهیت این قو.شودتلغرافیه یعنی روح تلغرافی زایل و محو میة کردی، قو

با این وجود، آخوندزاده با ( 423: همان) «.کتریسیته و قوانین و مقتضیات آن را دانسته باشیمطلب کما ینبغی بر تو الزم است که ال

بقای روح را مردود دانسته و دیدگاه موالنا در مورد روح و بازگشت روح  به وجود کل پس از ۀ توجه به علوم عصر خودش، فرضی

 .پندارد که سخت در اشتباه استمرگ را اشتباه می

اعتقاد است و از دید او، مردن، یعنی تمام شدن، بدون ندزاده نسبت به جهانی دیگر، حشر و بهشت و جهنم، کامال بیهمچنین آخو

وقتی که ترکیب جسم متالشی شد معاد عنصر باز عنصر است و کاخ بدن را بعد »: در این باره بر این عقیده است. آن که بقایی باشد

پس ( 413:همان)«.باز آمدنت نیست چون رفتی رفتی. نعیم عروج و به نار و جحیم نزول نیستاز خراب شدن به وطن باالتر و ناز و 

-اعتقاد نشان دهد؛ مثال در مورد اعتقاد موالنا به بهشت و جهنم میخواهد که موالنا را نیز نسبت به این مسایل دینی، بیبه عمد می

ظر او جنت، وصال وجود کل است  و منظور از جهنم، عالم هجران در ن. مالی رومی به بهشت و جهنم و حشر معتقد نیست»:گوید

داند و این نشان از این است که وی به در این مورد نیز باید گفت که آخوندزاده، خود را با موالنا هم عقیده می( 21:همان)« .است

 . عنوان فیلسوفی مادی از درک بعضی مسایل معنوی ناتوان است

اعتقادی موالنا ای از بیکند که از دید او این داستان، نشانهاهل سبا و پیامبران در مثنوی اشاره میۀ ه قصدر جایی دیگر از آثارش ب

شوند جریان این داستان از این قرار است که سیزده پیامبر برای رهنمایی بر مردم ناسپاس شهر سبا نازل می. به نبوت و امامت است

مولوی، کافری است که این »آخوندزاده معتقد است که . کشندعاقبت از رسالت خود دست میماند و نتیجه میکه ماموریت آنان بی

: همان)« .و تماما عقایدش مخالف شرع شریف است... ها را برای پنهان کردن عقایدش از خوانندگان عامی سر هم کرده استقصه

215) 

ندزاده به عنوان فیلسوفی مادی که از ترس تکفیر متشرعان آخو»: نویسدایرج پارسی نژاد در جواب این هتاکی آخوندزاده می 

-انگارد که شاعر از آنای از تمثیالت بیان کرده، قصص و روایات مولوی را نیز نوعی تکلف میاش افکار خود را در پردهمتعصب زمانه

اهل صبا و پیامبران آمده به گمان او ة باراز این رو آنچه در مثنوی در. جویدها برای پنهان کردن عقاید کفر آمیز در مثنوی سود می

مولوی در این قصه تمام ژرفای اندیشه و فصاحت خود را برای بیان رسالت ... دلیلی است بر انکار موالنا بر اصول نبوت و امامت

ر از آب درآمده جدلی، موثة پیامبران به کار برده است، اما سخن مردم شهر سبا به لحاظ مقابله با دعوی مبلغان مذهبی به شیو

های پیامبران و آداب ظاهری دین را برای هدایت شک نیست که موالنا نیز مانند صوفیان دیگر، پیام( 34: 4951نژاد، پارسی)«.است



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
344 

او در تضاد عمیق با قشریت و تعصب در مراعات آداب و مراسم مذهبی بود، با این همه تساهل و ۀ دانست و اندیشآدمی کافی نمی

 . پنداشتدر آن حد نبود که آخوندزاده می تسامح، او

تواند چنین رای ناروایی هیچ عبارتی جز سو تعبیر یا سو تفاهم نمی»: دهدگونه پاسخ میکوب نیز به آخوندزاده اینعبدالحسین زرین

 (65:22کلک، ماهنامه، شماره)« .را که آخوندزاده در باب مولوی اظهار کرده است، تفسیبر کند

 گیرینتیجه

مثنوی پرداخته است، مطمئناً از اسرار ۀ خود به مطالعۀ منتقدی همچون آخوندزاده که با مضامین عرفانی مخالف بوده و به سلیق

 . باشداطالع میموالنا غافل و بی

-لوه میمعنی جشود، مهم نیست و بیبرای عارف بزرگی همچون موالنا، آن موازینی از ادب و وقار که از جانب دیگران رعایت می

همچنین آخوندزاده . ای ریخته استبحر را در کوزه، نماید؛ زیرا به تعبیر خودش با سرودن مثنوی معنوی که سرشار از معنی است

 .اندیشد تا برون و قالبه این نکته توجه نکرده است که  موالنا به درون و حال می

داند و این نشان از این است که وی به عنوان با موالنا هم عقیده می آخوندزاده در مورد اعتقاد به جهنم و بهشت و روز حشر، خود را

 . فیلسوفی مادی از درک بعضی مسایل معنوی ناتوان است

دانست و های پیامبران و آداب ظاهری دین را برای هدایت آدمی کافی نمیشکی نیست که موالنا نیز مانند صوفیان دیگر، پیام

ریت و تعصب در مراعات آداب و مراسم مذهبی بود، با این همه تساهل و تسامح، او در آن حد نبود او در تضاد عمیق با قشۀ اندیش

 .پنداشتکه آخوندزاده می

قرن ۀ نگرد، با وی که در نیمعارفانه میۀ جبر و اختیار از دریچۀ مسئلوی انتظار دارد موالنا که به عنوان متفکر قرون وسطایی که به 

 .پردازد، هم عقیده باشد که کامال نادرست استاز دیدگاه علمی و دترمینیستی می مسئلهنوزدهم، به این 

بقای روح را مردود دانسته و دیدگاه موالنا در مورد روح و بازگشت روح  به وجود ۀ آخوندزاده با توجه به علوم عصر خودش، فرضی

 .پندارد که سخت در اشتباه استکل پس از مرگ را اشتباه می

های غیراخالقی به عنوان تمثیل  باید گفت یت سخنان آخوندزاده و در دفاع از موالنا در مورد به کارگیری بعضی داستاندر محکوم

ها که به عنوان تمثیل به کار گیری از این داستانبهرهۀ که موالنا در مثنوی معنوی خود در تالش است تا با تبحر کامل  به وسیل

 .انی مورد نظرش برسد و این مفاهیم را هر چه بهتر به مخاطبش القا نمایدبرد، به اهداف فلسفی و عرفمی

ل دارد و کمش، عهیو ماورا الطب ین و اسالم و هر گونه مذهبیبا اصل د زا فتحعلی خان آخوندزاده در واقعو حرف آخر این که میر

وبد تا آن را از اذهان ک می داً آن راییرانیان است، شدت به ایها و عرفانشهین اندیا یالقا یمهم و معروف برا یاثر یمولو یچون مثنو

 .ندکگر منحرف ید یر مردم را به راهکندازد و فیب یعموم

 :فهرست منابع و مآخذ

 .ایز، نشر احید، تبریجد یتوبات و الفباک،م(4936)آخوندزاده، یرزا فتحعلیآخوندزاده، م .4

 . توبات، تهرانک،م(4935)،------------------------- .2

 .یآخوندزاده، چاپ اول، تهران، انتشارات خوارزم یرزا فتحعلیم یهاشهی، اند(4913)دون؛ یت، فریدمآ .9

 .ما، چاپ پنجم، تهران، انتشارات زوّاری، از صبا تا ن4962؛ ییحین پور، یآر .1

 .، چاپ اول، تهران، انتشارات مهارتیونقد ادب یرانی، روشنگران ا4951نژاد،  یرج، پارسیا .3

و  یمه چند پرده از زندگان داخلیسلطان احمد شاه قاجار، به ضم یاسیس یاز زندگ ی، مختصر4936ن، ی، حسکیم .6

 .ریبکر یاو، تهران، نشر ام یخصوص

 ادبیات نمایشی در ایران، تهران ، 4969 ،جمشید ر،پو کمل .6

ی و دیانت، به کوشش رهیافتی بر تجددگرایی، سنت گرایی و پساتجددگرایی، مدرنیته، روشنفکر، 4954مصطفی،  ملکیان، .5

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی: مجید ظهیری، تهران
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 تهران، خالقی، گر برز رضا محمّد دکتر کوشش نیکلسن،به تصحیح به ،معنوی مثنوی ،(4963)، محمّدالدین  جالل مولوی، .3

 .گستر سایه

 :فهرست نشریات و مجالت

 22:، شماره61ماهنشریه کلک، ماهنامه، دیدون؛ یت، فریآدم .4
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الحقیقه تحلیل ساختار بیت، حکایت و منظومۀ حدیقه  

 حسینعلی بیات 

 اهلل بروجردی استادیار دانشگاه آیت

 چکیده

بوده است و کمتر ساختار اشعار و ارتباط اجزای سخن  مایه اشعارموضوعِ  سخن اغلب محتوا و درون در تحلیل آثار کهن ادب فارسی،

شود حدیقۀ سنایی از سه منظرِ ساختارِ بیت، ساختار ِحکایت و ساختار کل  اله سعی میدر این مق. مورد مداقّه قرار گرفته است

همچنین در . منظومه، تحلیل و بررسی شود و رابطۀ هر کدام از این سه ساختار با موضوع ادبیات تعلیمی و مخاطب اثر تبیین شود

توان به این پرسش شود و میسه سطحِ یاد شده آشکار می های موجود در های تعلیمی دیگر تفاوت مقایسۀ حدیقۀ سنایی با منظومه

 .ادب فارسی مهجور مانده است« مخاطبینِ عام»پاسخ داد که چرا حدیقه در میان 

 .سنایی، ساختار، حدیقه، بیت، حکایت و منظومه: هاکلیدواژه

 درآمد

نکته نخسات  . اند وابسته استآنها طرح کرده مهم کهبه دو پیشنهاد ، ها اهمیت زیادی یافتکه درآثارفرمالیست« شکل ادبی»وم مفه

 یاباد بررسای گاردد و    می ها هکه دراین مقاله قابل طرح است آن است که، هرنکته ادبی از واژه تا سخن باید درپیوندی که با سایر نکت

 (31: 4952حمدی،ا)ترین جنبه پژوهش ادبی استاصلی اثر، مهم ساختار یا شالوده به این اعتبار شناخت .شناخته شود

شناختِی زبان، از تشکیل واحدهای زبانی کاوچکتری چاون؛ واج، هجاا، تکاواژه، واژه و گاروه اسامی باه        نظام نشانه گونه که درهمان

اساتعاره  ، واحدهای ادبی کوچکتری چاون؛ تشابیه   شناختی ادبیات نیز ازنظام نشانه در. رسیم می جمله ساخت و نظام زبانی بزرگتر

بیت کمترین مقدار سخن موزونی است که شاعر با آن پیاام خاود   . رسیم می بیتبه ساخت و نظام ادبی بزرگتر ... قافیه و مجاز، قواعد

 . کند می را به مخاطب ابالغ

هرانادازه کاه   . یارد گ مای  در آن فضای هنری قارار ، مخاطب با خوانش مجدد. کند می فضای هنری ایجاد« بیت»سرودن یک  شاعر با

منظور ازبیان . شودترمیتر، و لذت مخاطب افزونبه همان میزان فضای هنری گسترده تر و ادبیّت سخن واالتر باشد،ریبیان شاعر هن

 .کوچک زبانی وادبی است که بیت از آن شکل گرفته استهای  هنری و ادبیّت سخن پیوند میان واحد

با توجه به قالب اثر ادبی این ساخت هاا  . و نظام بزرگترباشدتواند جزئی از یک ساخت  می ،بیت که ساخت ونظام ادبیِ کوچک است  

شاکل گرفتاه    -نظام ادبی کوچک تری –یک ساخت و نظام بزرگتری است که ازچند بیت « غزل»مثال درشعر فارسی . متفاوت است

 .تواند نظام بزرگ ترازبیت باشد می نیز. ..قصیده، قطعه، مثنوی وهای  قالب. است

اسات  هنار   « ساختارِکلِ منظومه»است و پس از آن بزرگترین ساختار « حکایت وتمثیل»ختارِ بزرگ تراز بیت درمنظومۀ تعلیمی سا

 سوال این است که؛. شود می مشخص« هانظام»بالغت سخن در رعایت نظمِ این شاعر و

 ها به چه معناست؟بالغت درهرکدام از این نظام -4

 یا کل مجموعه؟، ظام است؟ بیت، حکایتدرمنظومه تعلیمی اهمیت واساس با بالغت کدام ن -2

 ها دراوج بالغت باشد؟ی نشان دادکه درآن هرسه این نظامتوان اثرادب می آیا- -9

تحلیل این ساه نظاام هناری در شاعر      با تجزیه و کند؟ نمی آیا اوج بالغت دریک ساختار به بالغت ساختار دیگرخلل وارد. -1

 . ها پی ببریممیم به ارزش بالغی هرکدام از نظاتوان می حدیقه

 واحد هنری بیت :الف

قرارگرفتن فعال  . درصد ابیات این منظومه ردیف فعلی دارند 12ایم، براساس استقرایی که از دو هزار بیت منظومۀ حدیقه انجام داده

ایان ناوع اثار     ان دربیت، بر دستورمند بودن سخن داللت دارد که با ذات زبان ادبیات تعلیمی سازگار است؛ زیرا زب پایان مصراع و در

مخاطب خرسندتر خواهد بود، اماا در  ، تر صورت بگیردتر وسریعهراندازه که ابالغ معنی آسان ادبی نقش ابالغ معنی را برعهده دارد و
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زیرا بارای   نظاره کند، -الطیربوستان مثنوی و منطق –های تعلیمی مشابه تواند جمال معنی را به آسانی منظومهحدیقه مخاطب نمی

 .دانست« بیت»توجه خاصِ سنایی به بالغت  علت این امر را باید در. درک معنا نیاز به تامل بیشتری دارد

سنایی سعی کارده اسات کاه جاناب     . منظر زبانی و محور افقی، ابیات حدیقه قوی است های حدیقۀ سنایی دقت کنیم از بیت اگر در

 چگاونگی ارائاه پیاام نیاز     دهاد باه زینات ساخن و     می بالغ معنی بیت اهمیتهمان گونه که به ا. لفظ ومعنی را بالسویه رعایت کند

. شاود  مای  نه لفظ فدای معنای  زائد است و نه لفظی حشو و. نه کمتر اند نه بیشتر ویقه لفظ را به اندازة معنا بریدهحد در. اندیشد می

 . موازنه دانست ترصیع و، واع جناس، قلبهای لفظی بدیع چون، ان توان از اهتمام ویژه سنایی به آرایه می این نکته را

هنری حدیقه بعد « عنصر غالب». کند می های لفظی برجسته ، سخن خودرا با موسیقیانواع موسیقی های ادبی و میان آرایه سنایی از

راساانی باه ویاژه    اصرار  سنایی بر استفاده از این صنایع زبان شعر حدیقه را باه زباان شاعر خ   . از حکایت، انواع موسیقی لفظی است

شااعر را باه    –بهرام شااه و درباریاان او    –شاید رعایت حال مخاطبان خاص ( 962-932 :تابی، محجوب. )قصاید نزدیک کرده است

 .ایجاد تعادل بین لفظ و معنی ملزم کرده است

 . دهد شود به زبان روایی اثر، طنین خاصی می  که در حدیقه به وفور دیده می موازنه و ترصیع -

 (4966:432سنایی،)   گریاه خندند عارفاان ازتو           خنده گریند عاشاقان ازتاو         

 (61 :همان)   خالق و رازق زمین و زمان                 حافظ و ناصر مکین وماکان    

  . کند می خوانش مجدد سخن وادار گاه خواننده را به سکوت و تامل و انواع جناس -

 (966 :همان)زهد وسنات اوسات               زآن که تصحیف جبه، جناه اوسات، جُّبه مارد

 (964 :همان)ای بلندان به عقل و جان شریف                مکنایاد آن بلناااد را تصحیااااف  

شاود، اماا    مای  ساخن  ها ا باالست گرچه سابب آرایاش   فصل ویژه در آغازهب  ا  های لفظی این چنینی که بسامد آن در حدیقه تناسب

منظوماۀ   در. هیچ ابهامی به لُبّ معنی و اندیشه شاعر برسد، سازگاری چنادانی نادارد  بیباذات ادبیات تعلیمی که درآن مخاطب باید 

بار  ای  هکه در بسیاری از موارد در شعر حدیقه موسیقی لفظی پارد تعلیمی باید جمال معنی از ورای حجاب لفظ هویدا باشد، درحالی

 4.دارد می گستراند و مخاطب را از ادراک آسان معنا باز می معناجمال 

فعل مرکب پیشاوندی بالغات ساخن را     جایی حروف اضافه درجابهگاه با . برد می سنایی در به کاربردن حروف نیز نهایت دقت را به کار -

کاربرد صاحیح حاروف آگااه     تا از به معنی سخن برسدمخاطب باید با مکث نسبی . کندنهایت ایجاز بیان می سخن را در کند و می چندان دو

 .شود

 (434) 2ازتو چیریم و بر توچیر، نه ایم                     به تو سیریم و ازتو سیر نه ایم

 .هدف بیان شودکلماتی درآن یله و رها باشد و بیتوان یافت که  می ارتباط افقی ابیات حدیقه چنان قوی است که کمتر بیتی را

قصاد القاای    که شاعرای  هعاطف وزن شعربا محتوای سخن و .و موسیقی برخاسته از آن نیز در ابالغ معنی مؤثر است عروضی وزن-

تر گفتیم چون غرض شااعر در ادبیاات تعلیمای اباالغ معنای بادون انادک گاره و          که پیشگونههمان. شود می هماهنگ، آن را دارد

مثالً وزن مثنوی معنوی آرام و نارم و بادون فاراز و فارود هجاایی      . آن را  نیز برگزیند سازی است، پس باید وزن متناسب با برجسته

رود و هدف آن رسیدن  صدا پیش می وزن بسان جوی صاف و بدون مانعی است که لفظ و معنی در آن مانند آب صاف، آرام بی. است

هام   فاعالتن فاعالتن فـاعلن وزن  اسات، « کُل مثنوی»تر به نام  و پس از آن ساختاری بزرگ« حکایت»به ساختاری بزرگ به نام 

پاس از   خواهاد  مای  مخاطب است کاه  این موافق انتظار .هم هجای پایانی حذف شده دارد سه جز همسان بدون فراز وفرودآهنگی و

به علت وجود  ناهمگونی .اما وزن حدیقه دارای برجستگی و ناهمگونی است. برسد« حکایت»به پیام  هرچه زودتر« بیت»گرفتن پیام 

؛ ایان برجساتگی و   مفـاعلن در  «فا»و برجستگی به علت وجود هجای بلناد  ، /فَعَلُن/ مفاعلن/ فاعالتنسه رکن عروضی متفاوت 

ناهمگونی موسیقایی زبان حدیقه را از زبان روایی شعر تعلیمی دور و به زبان توصیفی قصیده نزدیک  و جریاان اباالغ معنای را کُناد     

گوناه اسات کاه     این. شود ند جویی که مانعی در مقابل جریان آب قرار بگیرد و در تالقی آب با مانع اصواتی تولید درست مان. کند می

های حدیقه کمک کند و جزئی  تواند به زبان روایی حکایت اما نمی، شود می برجسته یابد و قالب و ساختار بیت در حدیقه تشخّص می

 .از آن قرار بگیرد
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 وزن عروضی را ابزاری. محتوای سخن توجه چندانی ندارد به تناسب میان وزن عروضی و -خود های  اقل درمثنویگویا ال -سنایی    

یاک   در خاود را های  بدین سبب است که سنایی همۀ مثنوی شاید .نثر به نظم تبدیل کرد توان با آن سخن را تنها از می داند که می

فضاای   ایجااد  در« رمال »وزن  توان به تااثیر  مایه مشترک دارند، می ا مثنوی که دروناز مقایسۀ ابیاتی از حدیقه ب. وزن سروده است

 .دهی فضای توصیفی درحدیقه پی برددرشکل« خفیف» بحر مثنوی و روایی در

 :در توصیف ظاهر پیر الهی

 سنایی

 انااااااادر آماااااااد چاااااااون مااااااااه در شااااااابگیر    

 کُناااااااااد جسااااااااامی و سااااااااااکن ارکاااااااااانی   

 روی چاااااااااااااون آفتااااااااااااااب نورانااااااااااااادود 

 

 گویاااااااااان پیااااااااار « صاااااااااباحانعااااااااام اهلل »

 تیاااااااااااااز چشااااااااااااامی و ره فراوانااااااااااااای  

 جاماااااااه چاااااااون جاماااااااۀ ساااااااپهر کباااااااود    

 

(913)  

 موالنا

 یااااااای دیاااااااد شخصااااااای فاضااااااالی پرمایاااااااه  

 مااااااااای رساااااااااید از دور ماناااااااااد هاااااااااالل   

 

 یاااااااااای آفتااااااااااابی در میااااااااااان سااااااااااایه  

 نیسااااات باااااود و هسااااات بااااار شاااااکل خیاااااال     

 

(4/63-65) 

دهد کاه   می نان حدیقه را دیرآشنا و دورازفهم مخاطب قرارچ، شود می این وزن وقتی با زبانِ دشوارنزدیک به قصایدخراسانی همراه  

مثناوی جاام جام    ، رسد کاه  می آنگاه این سخن دوراز باور؛ ادعای پذیرفتنی به نظر.شود می زبان حدیقه به مرزتعقید معنایی نزدیک

                (                    443: 4969نعمانی،).ازحدیقه زیاده فصیح وسلیس است ،دربحرخفیف سروده شده

 واحد هنری حکایت و تمثیل                                           :ب

تر است، درمنظوماۀ  یک غزل و قصیده واحد هنری بزرگ -کوچکترین واحد هنری -بیت گونه که درقالب غزل یا قصیده پس ازهمان

نست، زیرا پس از مشخص شادن هنار شااعر در سارودن بیات،      حکایت و داستان را واحد هنری دا، توان پس از بیت می تعلیمی نیز

 . شود می گرهای داستانی است که جلوه یف صحنهتوص ها ویف احوال شخصیتبیان روایت و نقل حکایت، توص اینک هنرشاعر در

هناری در آن   عنصـر غالـب  شاعر باید مفاهیم انتزاعی را تبین و ملماوس کناد،    چون حدیقه  منظومۀ تعلیمی و عرفانی است و   

 زیرا تمثیل روایتی است که هم مفهوم درآن به شکل بارز وظاهر طارح، و هام ساخنِ مجمال درآن گساترده     . حکایت وتمثیل است

شاعر از حکایت و تمثیل برای تایید و تفهیم . پس عناصر دیگر بالغی چون انواع استعاره و تشبیه بسامد چندان باالیی ندارد. شود می

 .کند می فادهبیشتر سخن خوداست

 (حکایات والتمثیال  )عناوان   مواردی آنچاه باا   کند این است که در می جلب که با مطالعه حدیقه نظرخواننده را به خودای  هنکت      

ناه   چه با این عناوین آمده نه حکایت است وثانیا در مواردی چندآن اوال مرز بین تمثیل و حکایت در آن مشخص نیست،، آمده است

 .تمثیل

هایی غیار  صورتگرداندن اشخاص و حوادث به ثر که مفهوم واقعی آن از طریق برروایتی به شعر یا ن ؛تمثیل را در تعریف عام آن اگر

ترین شکل آن در شخصیت بخشیدن باه مظااهر و اشایاء طبیعات و     که معمول( 1:4969میرصادقی، )نیم بدا از آنچه در ظاهر دارند؛

 ساختار آن نه به مختصاات عناصار   کند و می تصویر های عام وکلی را کوتاهی است حقیقت اده وحیوانات است؛ با حکایت که قصه س

دو تفاوت عمده بین  (51:4966میر صادقی، )یابد؛  می های اخالقی گسترش جهت تحکیم و تایید و قصد و غرض درونی خود بلکه در

دوم این که در تمثیل عناصار اصالی حیواناات و    . ر از تمثیل استتاوال ساختار حکایت بلندتر و گسترده. ود داردحکایت و تمثیل وج

 . ها انسانی استده است، اما در حکایت شخصیتاشیایی هستند که به آنها شخصیت انسانی بخشیده  ش

 یلای که در تاییاد ساخن بیایاد، حکایات تمثیلای و یاا داساتان و قصاه تمث        ای  هقص البته در آثار عرفانی به هر حکایت داستان و    

ای که شنونده با شنیدن این استدالل مساحور و   به گونه (331:4926 ،طوسی. )گویند و غرض در اینجا استدالل قوه تخیلی است می
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تاوان   مای  ای کاه معناایی در آن ساوی ظااهر آن     روایای گساترش یافتاه    "و یاا بیاان  . شاود و قادرت انکاار آن را نادارد     مجاب می

 . (56:4963شفیعی )"جست

های تمثیلی است و ناه سااختار آن، پاس سااختار حکایات تمثیلای در        تعلیمی غرض، محتوا و معنی این حکایت -عرفانی در آثار   

 .کند می جهت ابالغ معنی تغییر

 حدیقه های  ساختارِ حکایت

ن رکان  تشاکیل شاده اسات؛ درحدیقاه ایا     (حادثاه )اندیشه وواقعاه  را روایتی بدانیم که ازسه جزء شخصیت،  (allegor)اگرتمثیل 

های  ها و تمثیلتتعدادی از حکای. یابد شاعربه دو رکن دیگرشخصیت وحادثه توجه چندانی ندارد می است که طرح وبسط« اندیشه»

ساده ویاروایت ساخن  « نقل قول»توان آن را حکایت نامید، بلکه باید آن را یک  نمی حدیقه دارای ساختاری ساده و ابتدایی هستند و

در ایان ناوع   . متن احادیث و سخنان بزرگان است که در کتب عرفانی آمده اسات  ها در واقع همانار این حکایتاختس. بزرگی  نامید

از  (کنشای )گویاد و یاا اینکاه فعال و عملای       مای  کند و او پاسخ می شود، یا کسی از بزرگی سوال می روایات یا سخنی از بزرگی نقل

                                                                                                                                                                                                 . کند می شود و کسی آن را نقل می بزرگی صادر

  :مثال در حکایت ذیل
 ثاااااااااوری از باایااااااااازید بسطامااااااااای  

 بگریسااااااات کاااااارد نیاکاااااااو سااااااوالی و

 پیاااااار وی ماااااارورا جااااااااواب باااااااداد  

 گفاااات ظااااالم کساااای اساااات بااااد روزی    

 

 از پاااااااای طااعااااااااات و نکاونااااااااااامی  

 گفاااات پیاااارا بگااااو کااااه ظااااالم کیساااات   

 شااااااربت وی هاااااام از کتاااااااب باااااااداد  

 یکااااای لحظاااااه در شااااابان روزی  کاااااه

 

 33:4966سنایی، )

چاه هسات، تنهاا یاک     فزوده اسات و هار آن  تنها مصرع دوم بیت سوم را شاعر ا .فقط سوال و جوابی بین دو نفر صورت گرفته است

 گاویی واقاع  وو یا تمثیلای کاه در آن هایچ ساوال و جاوابی و گفات       شود می روایت ساده است که در آثار منثور عرفانی فراوان دیده

 . شود و تنها یک نقل  ساده سخن است نمی

 یااد دار ایان سخن از آن بیادار

 فاعابدالرب فی الصالوه تاااراه

 اه حایدر کاارارمرد ایان ر

 ور ناباشی چنین تو واغوثاه

  (33:همان) 

 و تنها پاسخ سوال شنیده. و گاه چنان به ایجاز و اجمال سخن بیان شده است که سوال در درون متن مقدر است و مجال بروز نیافته

 . شود می

 : حکایت در شجاعت و غیرت

 از زره بود پشت حیدر فرد

 تاا باود روی به زره بااشد

 اارد خااصمش سوال گفتا مااردک

 کشته به باشد، چون دهد پشت

  (955 :همان)

 : از آن جمله است. اند؛ همگی ساختار بسیار ساده و ابتدایی دارندگونههای حدیقه این ها و تمثیلبسیاری از حکایت

 . 51 :ول و پدراح ؛922:  ؛ شبلی و جنید492: روباه و روباه پیر ؛59: حکایتِ چهار بیتی؛ ابله و اشتر

  .966: بهلول و داهی ؛926 :حکایت سه بیتی؛ عاشق و شاهد فسرده

 .... و 433:حکایت دو بیتی؛ کور و شاهد

هاا توجاه   هاا و تمثیال  رد؛ سنایی به جنبه داساتانی حکایات  گونه توجیه کتوان این می ها راعلت سادگی ساختار این نوع حکایت    

دیگار اینکاه بیشاتر    . هاا فقاط نقاش تاییاد و تاکیادی دارناد      ائه سخن به مخاطب است، پس حکایترچندانی ندارد و تنها قصد او ا

مخاطبین سنایی طبقۀ اشراف و اهل فضل هستند، به همین سبب بیان داستان برای اهال فضال درباار بهرامشااهی چنادان جالاب       
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خاالف  . م با ذکر جزئیات برای ایشان مالل آور استگوید، نقل داستان آن ه می خواهند بدانند شاعر چه می مخاطبین سنایی. نیست

باالخره این شیوة سرایش شعر در . توصیفات دل انگیزاست افتد؛ مخاطب عام تشنۀ شنیدن روایت داستان و می مثنوی اتفاق آنچه در

 پایش از "نادارد و  فارسی چنین ساختاری وجود شعر سنت و میراث ادبی پیش از سنایی در در. ادب فارسی مسبوق به سابقه نیست

 اولین بار در حدیقۀ سنایی حکایت باا شاعر در هام    (125 :4959ریپکا، )".آن نهد بر پایه سخن خود را که شاعر سنایی چیزی نبود

الطیار باا    های تعلیمی دیگر چون مثنوی و منطق بعدها در منظومه. هنوز دو عنصر هنری شعر و حکایت از هم منفک است ؛آمیزد می

 . شود می ساختار حکایت در شعر تنیدههم ممزوج  و 

پاردازد و یاا    مای  بدین معنی که در آن دو شاخص باه گفتگاو   . تر استتر و گستردههای حدیقه قدری مفصل دی از حکایتالبته تعدا

 بیات روایات   93کاه شااعر حکایات را در     491 :حکایت زاهاد و داناا  : کند، مانند می اینکه شاعر یکی از اشخاص حکایت را توصیف

 . کند می

گر شده اند، ای بلندی که در حدیقۀ سنایی جلوهه تعدادی از حکایت. گیرد می در این حکایت هفت بار گفتگو بین زاهد و دانا صورت

سنایی پیش از به سرایش حدیقه از روایت منثور آن آگااهی داشاته   . اندرفانی و کتب تاریخی دیگر ذکر شدهپیش از سنایی در آثار ع

های حدیقه که در  تعدادی از حکایت. ها را به نظم درآوردتر این حکایتدیده که سنایی آسانبقۀ تاریخی شاید سبب گراین سا. است

 :آن اندکی توصیف و یا گفتگو بین اشخاص داستان وجود دارد، عبارتند از

بیات، اباراهیم و    26در  419 :عاارف او بیت، بوشاعیبِ امای و زنِ    93در  499 :زاهدِ کوه نشین و دانا، بیت 43در  63 :فیل و کوران

احتاراقِ  ، بیت 23در  236 :و ابن ملجم( ع)علی ، بیت 41در  411 :و جدا کردن پیکان از پای او( ع)علی ، بیت 41در  465 :جبرئیل

 …بیت 41در  133 :صوفیِ عراقی و خراسانی، بیت 43در  955 :بیت، عبداهلل رواحه و زنش   29در  992 :عشق

شود شاعر حکایات   می ت که تمام ابیات یک حکایت و یا تمثیل در حدیقه به طور متوالی و بدون اندکی وقفه و تعلیق بیانباید دانس

 . دهد می سراید و آنگاه سخن را ادامه می را یک جا

 ها اشخاص حکایت

فاردی   ؛روایتای یانمایشای   اثار  زیرا شخصیت در ؛کار برده ب را (Character)توان اصطالح شخصیت نمی حکایات حدیقه،در بررسی 

-حکایات  دلیل کوتاهیه ب( 4951میرصادقی.)وجود داشته باشد کندمی گوید و می آنچه عمل و در اخالقی او است که کیفیت روانی و

ی هاا  شاعر به جنبهها و عدم توجه حضورِ ممتدِ شاعر در ورای گفتگو ها وبه نتیجۀ اخالقی و عرفانی حکایت ها و توجه خاص سنایی

 اشخاصِ حدیقه نه. را به کار برد (persons)پردازی در حدیقه صورت نگرفته است و ناچار باید اصطالح اشخاص داستانی، شخصیت

. های اجتماعی جامعه وعصرِ شاعر باشند و نه نشان دهنده خلقیات و روحیات افراد خااص تااریخی هساتند    توانند نمایندگان تیپ می

قاضای  ، 416 (:پیرزن)، زال 63 :رامرد غافل، های حدیقه نام خاص ندارند و با عناوین کلی چون حکایتبیش از هفتاد درصد اشخاصِ 

هاای   از میان طبقات اجتمااعی و گاروه   .سی درصد دیگر اشخاص اسم خاص دارند. آمده است. ..و 163 :شاعر و خواجه، 133 :و گواه

های تاریخی صدر اساالم را در   است که پیامبران و امامان و شخصیتهای دینی و مذهبی  تاریخی بیشترین توجۀ سنایی به شخصیت

دارند کاه در میاان    حکایت و تمثیل شخصیت دینی 43از مجموع هفتاد و نه حکایت، هفت باب آغازین حدیقه، حدود . گیرد می بر

 . بسامد باالیی دارند( ع)حضرت علی ، پیامبران، حضرت عیسی و در میان ائمه شیعه

هاا ناام خااص    بعضی از این شخصیت .های حدیقه هستند های حکایت های دینی؛ عرفا و صوفیه، بیشترین شخصیت یتپس از شخص

گروه دیگر باا اسام عاام آماده     . 921و  922 :؛ شبلی و جنید33 :ثوری و بایزید بسطامی ؛343 :مانند، شیخ گورکانی و پسرش. دارند

هاای انساانی همگای مارد      شخصایت ، در هفت باب آغازین مورد بحث ماا .... و 133 :و شیخ و فرزند او 256 :مرید و پیر :مانند. است

زالاک  : های مثبات هساتند کاه عبارتناد از     در هفت حکایت، زنان از شخصیت. تنهادرهشت یکی از طرفین  گفتگو زن است. هستند

( ع)پیرزن کوفه که مشتاق امام حسین  ؛113 :زنی که به دوستِ شوهرش، سکه زر داد ؛419 :زن زاهد بوشعیب ؛516 :مومن به خدا

و  ؛992 :سانجد  مای  زن نکو رو که صداقت عاشق دروغین را ؛935 :کند می مردی را به عفاف توصیه، زنی که حین طواف ؛964 :بود 

رد است که شخصایت منفای دا  ، "پیرزن تکاو و مادر مهستی"در این میان تنها . 994 :دهد می زنی که عاشق را به غرق شدن هشدار

هاای   نکتۀ قابل تأمل این است که چون حکایت  . 131: کند می شود و دختر خود را فدا می که در برابر ملک الموت ترس بر او چیره
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خاالف   -هاای زن حدیقاه   آورد اغلب شخصیت می گسترش اصل روایت را بدون اندکی تصرف و شاعر ساخته شاعر نیست ورحدیقه ب

هفات شخصایت    .وفایی موسوم اسات زن، تنها یک شخصیت او به صفت بی از میان هشت شخصیت .مثبت است -درباره زنان باور او

و این تضاد در . گویددیگر همگی مثبت هستند، در حالی که شاعر در باب نهم به اقارب و نزدیکان و به ویژه دختران و زنان ناسزا می

                       (                              636ص )حدیقه قابل تأمّل است 

گاو حیاوان و طارف    و درتعادادی از ایان حکایاات یاک طارف گفات      . های شش حکایت حضور دارند حیوانات نیز در میان شخصیت

 ؛121 :زاغ و بلبال . و یا هر دو طرف گفتگو حیوان است 921 :سائل و شتر ؛416 :مرغ و گبر ؛59 :ابله و اشتر: مانند. دیگرانسان است

 . 492 :روباه و روباه پیر ؛959 :مرغ و ماهی

حادود ناود    .های حدیقه تنها یک شخص دارناد  تعدادی از حکایت. های حدیقه از نظر تعداد شخصیت نیز تنوع چندانی ندارد حکایت

هایی که در حکایت. صی در حدیقه وجود داردتنها دو حکایت سه شخصی، و دو حکایت چهار شخ. ها، دو شخص دارنددرصد حکایت

 . آید و هیچ حضوری در عرصه روایت حکایت ندارد می ا چهار شخص دارند، گاه از یک شخص تنها نامی به میانسه ی

 . 411:قصّۀ امیرالمؤمنین علی و خارج کردن پیکان از پای او به هنگام نماز، :حکایت سه شخصی

 .164:؛ و یا تمثیل فی صالبۀ اسالم151 :حکایت حفظ اسرار :حکایت چهار شخصی

غرض شاعر هیچ گااه مصاروف بساط حکایات و پارداختن باه صاورت        . های حدیقه بسیار ساده و ابتدایی است ساختار حکایت پس 

 . های عرفانی و اخالقی است هدف اصلی او بیان اندیشه. داستانی آن نیست

هاا  وگوشاود، اماا گفات    مای  ها رد و بدله، گرچه چندین بار سخن بین شخصیتهای حدیق محدودِ حکایتهای  در میان شخصیت   

حضاور شااعر و ساایه سانگین او هایچ گااه اجاازه ظهاور و باروز          . آنگونه نیست که صدای شخصیت داستان از آن به گاوش برساد  

ایان  . گویناد  مای  در واقع، همه اشخاص داستان نه با زبان خود، بلکه با زبان شاعر ساخن . دهد نمی های مستقل و متمایز را شخصیت

باه معناای مکالماه و     9گاو وگفت. ن اغلب آثار تعلیمی ادبیات فارسی متاثر از ساختار سیاسی و اجتماعی استویژگی حدیقه، همچو

گاو در ایان ناوع آثاار بیشاتر باه صاورت        وگفت. ها به طور گسترده وجود نداردشخصیتصحبت کردن با هم و مبادله افکار و عقاید 

  1. اطب در کیفیت و نوع ارائه سخن نقشی نداردمخ. گیرد می خطاب یک سویه و از باال به پایین صورت

(  مخاطب خاص، نه مخاطب عام)ها ازنظر بالغت مخاطب، های حدیقه بیان کردیم، این حکایت علی رغم توصیفاتی که درباره حکایت

و هاا و ابیاات زائاد    مصاراع  ظ و معنی و پرهیز از آوردنیعنی شاعر با ایجاد تعادل بین لف. در اوج بالغت لفظ و رسایی معنا قرار دارند

از سوی دیگر با زبان فاخر علمی و پرهیاز از توصایفات و   . کند می ها کالم را در اوج بالغت عرضهها و تمثیلاستخدام صحیح حکایت

 :توان در حکایت زیر دید می کند که نمونه اعالی آن را می های زائد و اقتضایِ حالِ مخاطب درباری را رعایت شرح

 در ساااارای غاااارورمثلاااات هساااات 

 در تماااوز او یخاااک نهااااده باااه پاااش

 هرچااه زر داشاات او بااه یااخ درباخاات  

 یاااخ گااادازان شاااده ز گرمااای و َمااارد

 ز آن کااه عماار گذشااته باااقی داشاات   

 باریااد ماای ایاان هماای گفاات و اشااک  

 

 مثااااااال یاااااااخ فاااااااروش نیشاااااااابور 

 کااااااس خریاااااادار ناااااای و او درویااااااش

 آفتااااااااب تماااااااوز یاااااااخ بگاااااااداخت

 باااااا دلااااای دردنااااااک و باااااا دم سااااارد 

 نگذاشااااااااات آفتااااااااااب تماااااااااوزیش

 کاااه بسااای ماااان نماناااد و کاااس نخریاااد    

 

( 143: 4966سنایی، )   

فضاا  ، هاا  هتوصایف صاحن  ، هاخصیتپردازی، توصیف حاالت درونی و روحی شها همچون، شخصیتهای تفریحی حکایت فقدان جنبه

هاا   یقایسه با مثنوسبب شده است که حدیقه در م( 946-45: 4951، پورنامداریان)ها وگوی شخصیت حکایتسازی مناسب و گفت

 ماالل انگیاز و   اماروزی اثار   برای مخاطاب عاام و   وداستانی چندانی برخوردار نباشد ، تعلیمی مشابه همچون مثنوی از ارزش هنری

 . دیرآشنایی باشد

 منظومه  یساخت هنر:ج
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ش یپا . ل شده اسات یها تشکها و بخشت وفصلیحکا ت،یچون ب یترکوچک یها است که از ساخت یساخت و نظام بزرگ ؛منظومه

 .یمیتعل یها منظومه یم به ساختار کلیافکن می گذار یقه، نگاهیمنظومه حد یل ساخت کلیاز تحل

 گار ید انیبه ب .درون منظومه استهای  داستان ها وتیحکا گاهیجا و وابسته به ساختار یفارس اتیادب در یمیتعل یها همنظوم ساختار

 م،ینا ک یبند میمنظومه، تقس یلکرا از نظر ساختار  یمیتعل یها م منظومهیاگر بخواه .استرتختار بزرگ وابسته به ساختار کوچکسا

 :ردکاشاره  ته،دس رن چهایتوان به ا یم

 یا درختی یا ا ساختار توده الف

 مرتبط  یریساختار زنج - ب

 رمرتبطیمنظم و غ یساختار فصل - ج

 مرتبطرینامنظم و غ یا ساختار فصل د

 یا درختی یا ساختار توده. الف

ان داساتان باه   یا ناد و در م ک یآغااز ما   را داستان بلند ایت و یاکش حیندارد سراای  هدیشیاند شین نوع ساختار، شاعرطرح از پیا در

 .ندک یان میب نینخست تیدردرون حکا ییها لیو تمث یفرع یها تیاکسخن ح یاقتضا

داستان را  وسته ساختارِید و پیرو یم یداستان اصل ۀو بزرگ بر تن کوچک یها سخن، مانند شاخه یگر اجزایل و دیت و تمثیاکح نیا

ان باه  یا در آن م یه داساتان اصال  کاست  یا انباشته ةن ساختار مانند تودیا یه دورنماکتا بدان جا . دهد یتر جلوه م تر و انبوه دهیچیپ

ه کاز مخاطب است ین تنها احساس شاعر و نیا. ندک ینم یرویپ یا دهیش سنجین نوع ساختار، شاعر از طرح از پیا رد. دیآ یچشم نم

نقاش    یگار ید رناگ یپ باا  را تیا متفاوت باشد همان حکا یمخاطبان یفضا در و گرید یحالت در شاعر اگر چه بسا .ندیآفر یطرح را م

 !بزند

ه و دمنه و مرزباان ناماه   لیلک یات فارسیدر ادب یش از مثنویپ. دارد ین ساختاریه چنکمنظوم است  یمیتنها اثر تعل یمعنو یمثنو

برقرار اسات و نظام و منطاق     یتر یها ارتباط قو لیها و تمث تیاکو ح ین داستان اصلین آثار بیدارند، اما در ا ین ساختاریباً چنیتقر

 .قرار دارند یرکطرح ف یکداستان در خدمت  یم است و تمام اجزاکحا ربر ساختار اث یشتریب

دام کا هار   یفرعا  یهاا  تیاکها و ح لیز از منطق معهود داستان، تمثیو گر یات عرفانیمنطق تجرب م بودنکل حایبه دل یدر مثنو اما

 تشاخّص و . شاود  یف ما یا دا و ظریا داساتان ناپ  یاصال  ۀرسانند و ارتباط آنها با تنا  یبه ذهن مخاطب م یا جداگانه یموضوع و محتو

 یان اجازا یا در م یهنار  یجااد هالاه و فضاا   یداستان و اتر شدن طرح  دهیچیموضوع و پ تعددداستان سبب  یفرع یاجزا یبرجستگ

گوناه   تغزل یها و آوردن بخش ،یداستان یها و صحنه ها تیجذاب از احوال شخص یها فیبا توص ییزبان روا ختنیآم. شود یداستان م

 یهیئتا ها،  داستان یا پاره در یهنر قیاز انواع تعل یریگ هرهب نیو همچن کند یم تر کیغزل نزد یشعر را به زبان و فضا یزبان و فضا

 .دهد یم یبه ساختار مثنو دهیچیو پ زیسخت رازآم

 مرتبط یریساختار زنج. ب

گار در درون  ید. تار اسات   لّ بازرگ کا  یاک از  یجزئا ، تیاکح یک یعنی. گر ارتباط دارندیدیکاثر با  یاصل ین نوع ساختار، اجزایا در

ه از کا  یر در ادب فارسا یا الطمانند منطاق . وجود دارد یکمنظومه نظم ارگان ین اجزایب. ستین ییا فصل مجزّای، باب و یلکساختارِ 

آن  ةل دهناد کیتشا  یاجازا  یوتااه و فرعا  ک یها تیاکح .است یداستان طوالن یکمرغ یدن آنها به سیپرندگان تا رس نیزت آغاکحر

 یکالسا کات یدر ادب. آن هستند یها ها و سقفواریها، د تیاکها و ح لیات، مصالح آن و تمثیه ابک یوهکبلند و باش یهستند مانند بنا

 5. ر ممتاز استیالط منطق ار، ساختیمیان آثار تعلیو در م یفارس

 رمرتبطیمنظم و غ یساختار فصل. ج

اماا غارض از   . اسات  ل شدهکیمتعدد تش یها« مقالت»ا یو « باب»ا ی« فصل»از  یمیتعل ۀه منظومکآن است  یاز ساختار فصل مقصود

مفهوم و  یکشاعر در هر فصل تنها از  یعنی. ها، وحدت موضوع دارد ها و مقالت ا بابیها و  ن فصلیدام از اکه هر ک آن است« منظم»

و   ین عقلا یباراه  ئاۀ ث و ارایا ات و احادیا هاا و درج آ  لیها و تمث تیاکان حیبا ب یو سخنور یقدرت شاعر او ب دیگو می شه سخنیاند
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چ ین منظوماه ها  یا یها ا فصلیها و  دام از بابکچ یه هکآن است « رمرتبطیغ»منظور از . ندرسا یم یمال و پختگک، سخن را به ینقل

 .ندک یجاد نمین فصول ایب یکیو اُرگان یو ارتباط ساختار ییعناگر ندارد و شاعر ارتباط مید یها با باب یارتباط

دام کهر . شده است دهیز هم گسسته و در امتداد هم چآن ا یها ه حلقهکماند  یم یریها، ساختار منظومه، به زنج ن نوع منظومهیا در

مخازن   یهاا  ا مقالات یا ، مثال اباواب بوساتان   . اسات   یموضاوع واحاد   یهر فصل دارا یعنیتشخّص واحد دارد،  یکها  ن حلقهیاز ا

باه   یبیچ آسا یجا شود، ه هب ها وجود ندارد و اگر باب سوم با چهارم و دوم با پنجم جا و مقالت ها بابن ین ایب یچ ارتباطیاالسرار،که ه

دارد و  یگاه مشخصا یه جاکهاست  ن منظومهیا ۀباچه و خاتمیشود، فقط د یجاد نمیا یآن خلل یرسان یرسد و در معن یساختار اثر نم

 .ردکجا  ا جابهیتوان آنها را حذف و  ینم

مخاطاب   عیفراوان مانع درک سر یابداع باتیترکو متعدد و  عیبد یها هیها و تشب دارد که با استعاره بیغر یانبیگرچه  االسرار مخزن

و  هاد  یهر مقالت، ذهن مخاطب را به ساختار منظوماه عاادت ما    انیدر پا تیحکا کیو ذکر « مقاالت» یکوتاه لیاما به دل شود، یم

 . رسد یاز آن م یهر بخش به فهم و درک مشخص انیخواننده با پا

در  ینااب زنادگ   اتیاز تجرب یرا همراه با انبوه میمفاه نیتر غامض د،یستوار و بدون تعقساده و روان اما ا یشاعر با زبان« بوستان» در

مخاطاب جاذاب و    یسخن را همچنان بارا  ،زبان یجادو ؛وجود نداشت تیاگر عنصر حکا یدر بوستان حت. گذارد یمخاطب م اریاخت

 یخیتاار  ةساالن بازرگ ماوز    کیا در  سینادر و  نفا  اءیبه اشبوستان  اتیاب یال شاعر را در البه اتیتجربو  نیاگر مضام. نمود یتازه م

و باشاکوه   باا یز یها آن به اتاقک یتهایخود کند، حکا یرا محو تماشا نندهیها ب آن را دارد که ساعت ییکه هرکدام توانا میکن هیتشب

خاود را   وستهیو پ کند یماللت نم احساس چگاهیخواننده ه. کند یم بیخود ترغ ترهرچه زود یکه خواننده را به تماشا ماند یموزه م

 کیا از  شیبا  یو حکما  یاخالقا  میشاعر پس  از طرح مفاه یدرموارد. ندیب یم ها تیشاعر  و حکا یها تجربه ،شهیاند انیدر تفرج م

 .کند یکه حالوت سخن را دوچندان م آورد یسخن م دییدرتا تیحکا

 رمرتبطینامنظم و غ یساختار فصل -د

مارتبط   ریا و غ رمنظمیا غ یساختار فصل یتفاوت که دارا نیاست، با ا یمیتعل یها سوم از منظومه ۀدست ءجز ییسنا ۀقیحد ساختار

موضاوعات گونااگون و    یدر هار بااب   قاه یدر حد، وحادت موضاوع باود    یدارا یهر فصل نیشیپ یها معنا که اگر در نمونه نیبد.است

 .وجود ندارد قهیشود، در حد می دهیمخزن االسرار د در ساختار بوستان و کهشده است و آن نظم اندک  انیب رهمگونیغ

 بجاز .اسات  …و یو اجتمااع  یعرفان ،ی، اخالقیمطالب گوناگون کالمة شده است که هر باب آن در بردارند لیاز ده باب تشک قهیحد

در  یو همسان یگونه همگون چیباب ها ه گریوحدت موضوع است، در د یو عظمت عقل سروده شده و دارا فتوصی در که چهارم باب

باوده   یت و آشافتگ تشتَُّّّّّ نیکتاب به ا یاجزا، آن را داشته است بیقصد تبو ییکه سناای  هقیدر حد میدان نمی ما.شود نمی دهیاجزا د

 .است یگرید نیینظم کتاب به آ -ستنی دست در که – یدر نسخه معتبر و اصل نکهیا ای. است

 ؛612-663 :یام نجاوم کا ان اصاطالحات و اح یا ب ؛111 -914 :عات یف طبیانواع توص ؛423-421 :ر انواع خوابیچون، تعب یمیمفاه

ران درباار  یا ران و امیمدح وز  ؛632-639 :ها یماریو انواع ب کیطرح مباحث پزش ؛652شاعران و هجو شاعران منحول   ةسخن دربار

حاال مخاطاب    ین منظوماه، اقتضاا  یش ایدر سرا ییسنا-ه اوّالً کدهد  ینشان م ؛351  :رانیفقر دب ؛626-626و  614-696 :یغزنو

اثار   یاک ا باه    یانیا پا یهاا  ژه بااب یو ا به  یقه را در مواردیارتباط شاعر با دربار، حد. را در نظر داشته است( یبهرامشاه غزنو)خاص 

قه یاز حد ییها خشب ۀسی، ناخودآگاه خواننده را به مقایریو دب ی، شاعرکی، پزشمچون نجو یطرح مباحث. رده استک یکنزد یدربار

 یعرفاان  ۀاًا طرح منظومیثان. پادشاه سخن گفته است یاز اساسیسنده از چهار نیه در آن نوکدارد  یوا م یعروض یبا چهار مقاله نظام

د یطرح شده در قصا یرکف یاد شده از واحدهایم یاست و مفاه گرفتهاست؛ هنوز نضج ن یات پارسیآن در ادبۀ ن تجربیقه اولیه حدک

ناد و آنهاا   کتاب ارتباط برقرار ک یم اصلیم و مفاهین مفاهین ایتواند ب یه نمکز وارد شده است و شاعر ین یعرفان ۀه در منظومکاست 

گنجاناده   یو اخالقا  یعرفاان  ۀم را در منظومیمفاه نی، ایر ضروریهنجار و غ نابه یلکبه ش  د اثر خود قرار دهد،یاز عناصر مف یرا جزئ

 .است
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 لیا که همراه با تمث نیبا حدود مع یمسجع با موضوعات آزاد بدون داشتن مباحث یمواعظ، توان گفت می قهیحد یکلباب ساختار  در

 سااختار  دیگری درهای  عالوه براین ویژگی .است وستهیبه هم پ یعرفان ریساده غ یها و ابرار با داستان اءیاول یاز زندگ ییهااتیو روا

 .کند می دشوار غریب و فهم حدیقه را شده نیست وی یاده ها همنظوم حدیقه است که در

 های حدیقه  ـ پراکندگی حکایت4

حدیقاه پراکناده   ها به طور یکسان در سراسار  ها و تمثیلاین حکایت. وجود دارد حکایت و تمثیل در حدیقه 412در مجموع حدود 

و حکایات در تاییاد آن یاک    . لتی وحدت موضوع داردیک حکایت وجود دارد و هر مقا مقالتاالسرار برای هر یک در مخزن. اندنشده

شاود؛ اماا در    مای  حداقل یک حکایت و گااه چناد حکایات بیاان    ، در بوستان سعدی نیز برای هر مفهوم و واحد فکری .موضوع است

قای دیگار اسات    غیبت و مفاهیم اخال، ارزش علم، شان و عظمت عقل، مقام پیامبر، اعجاز و اسرار قرآن :حدیقه مفاهیم فراوانی مانند

 ماثال  .در مقابل برای بیان یک موضوع، چند حکایت آورده اسات . که شاعر در طرح و تبیین آن از حکایت و تمثیل بهره نگرفته است

هاای   شاعر هشت حکایت و تمثیل پی در پی بیان کرده است کاه موضاوع همگای آنهاا بیاان و توصایف نعمات       ، در پایان باب ششم

 .نیا استزودگذر دنیا و صفت اهل د

 .ناهمگون را به وضوح دید توان این پراکندگی  ناموزون و می های حدیقه با نگاهی به باب

حکایاات، باااب (3)حکایاات، باااب چهااارم یااک حکایاات، باااب پاانجم ( 3)حکایاات، باااب سااوم ( 4)حکایاات، باااب دوم( 2)باااب اول

 . حکایت(1)باب دهم حکایت،(3)حکایت، باب نهم(4)حکایت، باب هشتم(24)حکایت، باب هفتم (24)ششم

حدیقاه  . در مقابل باب چهارم تنها یاک حکایات دارد  . ها دارندحکایت، بیشترین حکایت( 24)هفتم هر کدام با های اول، ششم و باب

کاام جاان   ، اغلب با نصایح تند و خشک مانند شرنگی تلخ .که مملو از مفاهیم اخالقی و حکمی و اصول اساسی عرفان و تصوف است

کناد کاه باا نااهمگونی در      مای  ها، بسان ذوق شایرینی انادک، کاام مخاطاب را شایرین     ها و تمثیلیتحکا .دهد می زارمخاطب را آ

 .کند می اثرتری این حکایات این شیرینی اندک کمپراکندگ

ابیاات یاک    و در ساختار عمودی 963 - 66عالوه براین نارسایی؛ گسست معنایی و عدم ارتباط عمودی در توالی بین دو حکایت،    

عماودی حدیقاه    باراین گسسات سااختارِ   . کسالت بار کرده اسات  ناآشنا و، برای مخاطب ساختار کلی منظومۀ حدیقه را 964بخش 

 . توان علل چندی بر شمرد می

مفاهمی حکمای  شاعر از پند و اندرز و ، در این نوعِ ادبی. با این نوع تَشَتُّت و ناهمگونی قرین است نخست اینکه ذات ادبیاتِ تعلیمی 

مثالً اگر شاعر در یک بیت در باب حرص و در بیت دیگار در بااب بخال و    . در موضوع بسیارمتنوع است گوید که انی سخن میو عرف

تاوان از منظار موضاوع و     سخن بگوید، گرچاه مای  ... همچنین در ابیات دیگر در باب مبارزة با نفس و ترک شهوت، دروی از غیبت و

مگر اینکه در ، رسد توالی عمودی یک شعر  بین ابیات ارتباطی به نظر نمی اما در. ارتباطی تصور کرد هابخش ومفهوم بین این ابیات 

 .ساختار هنری حکایت و داستان قرار گیرد

ویژه حدیقه بزرگ ده هازار  هب)بندی حدیقه  بندی و عنوانحدیقه دانست، نوع تبویب، ساختار علت دوم را باید در فقدان نسخه اصلی

های ناهمگون که ارتباط معنایی چندای با ابیات پیش و پس ندارد، به شکل ناهنجار سیر  به دست کاتبان سبب شده که بخش( بیتی

 .طبیعی سخن را برهم بزند

 :گیری نتیجه

غرابت و عدم  دیر آشنایی حدیقه را در میان مخاطبانِ عام زبان و ادب فارسی جستجو کنیم باید  به اگر بخواهیم علت اصلی غرابت و

 .شود سازگاری میان لفظ و معنی در این نوع ادبی اشاره کرد  که در سه ساخت هنری بیت، حکایت و کل منظومه دیده می

ای از ابیات و در پایاان یاک حکایات     در شعر تعلیمی آنچه برای مخاطب مهم است پیام است و پیام نه در یک بیت بلکه در مجموعه

وزن حدیقه به دلیل قرار گرفتن دو رکن . وزن و زبان حدیقه متناسب با غرض ادبیات تعلیمی نیست، یتشود،در ساخت ب دریافت می

در مفاعلن، متناسب با شعر روایی و موضوع سخن نیسات، زباان در حدیقاه، علمای و     « فا»ناهمگون در کنار هم و وجود هجای بلند 

نوازی به ساخن   ها گرچه موسیقی گوش ها، ترصیع ها سجع لفظی و جناس یها هوجود انواع آرای. نزدیک به زبان قصاید خراسانی است

 .شود ابهام و سریع سخن می پوشاند و مانع از درک بی ای بر معنا و غرض شاعر می دهد اما پرده می
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رچاه بیشاتر   یعنی استدالل از طریق حکایت برای اقناع مخاطب و تایید و تاکید ه های حدیقه نمونه اعالی تمثیل ادبی است حکایت

ها برای مخاطب مجال اندکی است که از ماللت دشواری و یکنواختی سخن شاعر رهایی یابد، تعاداد انادک    فضای این حکایت. سخن

هاا، فقادان    حکایت  ها در میان حجم عظیم حدیقه، پراکندگی نامتناسب حکایات در سراسر منظومه، ساختار ساده و ابتدایی حکایت

هاا و   های زنده از احوال شخصیت های داستانی و فقدان توصیف ها، عدم تنوع در شخصیت نی بین شخصیتگوهای هنری و طوال گفت

تار   های حدیقه در حد اجمال باقی بماند و نتواند فضای کلی منظومه را هنری های روایت سبب شده است که شیرینی حکایت صحنه

 . کند

 .آور شودبرای خواننده خسته کننده و مالل شده است تا خوانش حدیقهفقدان ساختار منسجم هنری در کل مجموعه حدیقه، سبب 

سانایی را در  ، هاای مساتقیم   دوری از بیان هنری و خطااب  .های اخالقی است از سوی دیگر، میزان فراوانی از مفاهیم حدیقه توصیه

این ناوع بیاان   . دهد می اطب را آزارهای او کام جان مخ دهد که شرنگ تلخ نصیحت می گو نشانیک آموزگار عبوس و نصیحت چهرة

  .های عرفانی و تربیتی به درستی آشکار نشود های او در باب اندیشه سنجیشود که هیچگاه ارزش مفاهیم اخالقی و نکته می سبب

ان میدهاد،دراین منظوماه بسایار    دهدکه محور افقی سخن که خود راقالب بیت نشا بررسی دقیق این سه ساختاردرحدیقه نشان می

پراکنادگی   نااهمگونی در  تعلیمای و  شاعر  مایاه  درونحدیقاه باه دلیال     محور عمودی در .عمودی است محور تر ازمنسجم تر وقوی

 بار -...مطایباه و  هجاو،  مادح،  عرفانی، اخالقی، -متضاد ی متفاوت وها مایه درون نتیجه انباشت مفاهیم و در .تر استضعیف هاحکایت

–از مفااهیم  ای  هپاار  -بیاان  شاعر در کند می مخاطب احساس .نماید می حقیقت آن را دور از و دافکن می سایه صداقت عاطفی شاعر

متضااد   عواطف مختلاف و  وجود .می شود که هماهنگ نیست روهروب مختلف روحیهای  حالت با زیرا به سختی افکنده است؛ خود را

 یاک اثار ادبای بارای مخاطاب قابال پاذیرش        واطف متضااد را در آنچه این ع اما عادی است، خالق اثر ادبی طبیعی و هر انسان و در

ی هاا  هتوصایف صاحن   سارگرمی داساتان و   ی تفریحای و ها هجنب منظومه تعلیمی بیان هنری با در .بیان هنری سخن است"کند، می

 .شود نمی حدیقه دیده شود که در می داستانی ممکنهای  بیان تغیرات احوال شخصیت داستانی و

 :پی نوشت

 دقیق تر است ها هرقیق تراست              نقش این پرد  ه عاشقانپرد -4

 (413: 4966، سنایی)خود تو راشرح داد مقلوبش    هست مغلوبش              غالب عشق     

 :زتاو سایرنه ایام   ا. گیریم می ازتو قوت و نیرو :به تو سیریم :برتو مسلط نیستیم :برتو چیرنه ایم. دهی می تو به ما نیرو :ازتو چیریم -2

 . ازتو دل آزرده و خسته نیستیم
صاورت   یدر هر اثر ادبا  یت واحدیآزادانه در ذهن شخص، تر ا به طور گستردهی ییها تیان شخصیه در مکاست  یوگو، صحبت گفت.9

 . ردیگ یم

 .166 :جمال، همان، یر صادقیم 
النشاه فرزند یه گکتاب کن یآمده است و نام مخاطب ا« پسر یا»فظ آن شروع سخن با ل ینامه تا انتهاتاب قابوسک یمثالً از ابتدا. 1

ر یا ام، تاب پنادها کن یننده اکد جمع ین گویچن»بار آمده است و آن هم در حالت خطاب  یکاوس است، فقط کیک یر عنصرالمعالیام

 ( 9 :4962، یعنصر المعال)النشاه یش گیبا فرزند خو.. ..یعنصر المعال

 .ار باالستیه بسکرد کتاب بوستان اشاره کدر  یامر و نه یها مد فعلتوان به بسا یا میو 
 ها  ل و شناخت ناقص انسانیت پیاکآغاز ح. دیتوان د یز مین کمشتر یها تیاکگر حین تفاوت را در دیا. 3

 (63: 4966سنایی،)وندرآن شهر مردمان همه کور     در حد غور    بزرگ  بود شهری :بیت اول حدیقه

 (9/4233 :4969، مولوی)عارضه را آورده بودنادش هانود    باود یکتاارۀ انادر خااان لیپا: یثنوت اول میب

 ان آتشیم در میت ابراهیاکح

 (465 :4966، ییسنا)ل، نهفت یوقات آتاش باه جبرئا             ل چه گفتیه تا خلک یدیآن شن: قهیت اول حدیب

 (2361/ 1 :4969، مولوی)ل یمان ناااخواهم در بال او را دل  لیرئل وقاتم و او جاابیمان خال: یت اول مثنویب

 ت بقال و مرد گل خواریاکح
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 (144: 4966، ییسنا) یان مالکران داشات در دک یبا یبااود در شااهر باالخ، بااقاالا: قهیت اول حدیب

 (1/632 :4969، مولوی)تا خرد ابلوجِ قند خاص، زفت  گل خوار رفت یکی یش عطاریپ: یت اول مثنویب

ا یا را گویا بارد، ز  ین دو اثر پا یت ایتوان به تفاوت ساختار و روا ین نمیش از ایب یقه و مثنوین حدیمشابه ب یها تیاکسۀ حیاز مقا.6

ماثالً  . دارند، به اشااره و خالصاه آورده اسات    کمضمون مشتر ییقۀ سنایه با حدکرا  ییها تیاکرار، حکز از تیپره یموالنا، تعمداً برا

ان یا و در م یتیب یکل یتمث یکموالنا تنها در ( 4966:231، ییسنا)ت سروده استیب 6آن را در  ییه سناک« ینه و زنگییآ»ت یاکح

 .رده استکس به اشاره یه و ابلیمعاوة مناظر

 نــــه از درد رایســــوخت هنــــدو آ
 

ـ کی  ـ ین س ـ نما یه رو م ، مولـوی )د مَـرد را   ی

4919:1/1633) 

گار  یان دیا اماا موالناا آن را در م  ( 465 :4966، ییسانا ).رده اسات کت یت روایب 3در  ییرا سنا« تشم در آیابراه»ت یاکن حیهمچن

 (به بعد 1/236 :4969، مولوی.)ت سروده استیب 1ها، فقط در  تیاکح
 باا موضاوع   یچ ارتبااط یداناد، ها   یافتن مال حالل میخود را  یپوشه علت ژندهکژنده پوش ة ت مردیاکح 961ن در ص یو همچن. 6

 .است، ندارد« انیروبایف زیتوص»ه کن یشیپ
رساتم و   یهاا  ز داساتان یا ن یفارسا  یات حماسین و در ادبیریمجنون و خسرو ش یلیل یها مانند منظومه ییغنا یها ثر منظومهکا. 5

 .است ین ساختاریچن یز داراینامه نبتیگر، مصید یمیتعل یها ان منظومهیو در م یار دارایسهراب و رستم اسفند

  :بعمنا

 .4952، ، نشر مرکز، تهرانساختار وتاویل متناحمدی، بابک 

 .4951، انتشارات سخن، تهران، آفتابة یدر سا،یان، تقیپورنامدار

 . 4952، نشر سخن تهران، ترجمه ابوالقاسم سری، تاریخ ادبیات ایران، یان، ریپکا

انتشاارات دانشاگاه   ۀ ، موسسا یح مادرس رضاو  ی، تصاح قةیعة الطریقه و شریقه الحقیحدبن آدم، ، ابوالمجد مجدودیغزنو ییسنا

 .4966تهران، 

 .4962، انتشارات آگاه، تهران، یدر شعر فارسال یصور خ، محمدرضا، ینکدک یعیشف

 .4926، انتشارات دانشگاه تهران، به تصحیح مدرس رضوی، اساس االقتباس، خواجه نصیرالدین، طوسی

تااب، تهاران،   ک یایا بار دهخادا، ناشار دن   کا یقات علی، تعلینویم یح مجتبیتصحنامه، قابوس ندر، کاوس بن اسکیک، یعنصر المعال

4962. 

رماان، زمساتان   کد بااهنر  یدانشگاه شه یات و علوم انسانیادبة دکدانشۀ ینشرموالنا،  یق در قصه پردازیت تعلیفکیغالم، محمد، 

 .41ة د، شماریجدة ، دور4952

 .ی، انتشارات فردوسیر فارسدر شع، یخراسان کسبمحجوب، محمد جعفر، 

 .4969لسن، انتشارات بهنود، تهران، یکنولد نیح ریتصح، یمعنو یمثنومحمد، الدین  ، جاللیمولو

 .4966وتاه، رمان، انتشارات سخن، تهران، کقصه، رمانس، داستان  ،یات داستانیادب ، جمال،یرصادقیم

 .4969ران، تاب مهناز، تهک، یهنر شاعرة نام واژهمنت، ی، میرصادقیم

 .4969، تهران، دنیای کتاب، ترجمۀسید محمد تقی فخر گیالنی، تاریخ شعرا و ادبیات ایران، شعر العجم، شبلی، نعمانی
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 سوگند من به نام شماست

 (نقدی بر مجموعه شعر آیینی سهیل محمودی)

 رضا بیات

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

. که مجموعه مدایح و مراثی مذهبی سهیل محمودی است« سوگند من به نام شماست»بر کتاب  جستار حاضر نقد و تحلیلی است

اند و بر اساس قراین زبانی، تالش شده تقدم و اند بررسی شدهها و فضاهای مختلفگانۀ کتاب که شعرهایی با قالبابتدا فصول ده

کمیت این . ی و بدیعی در اشعار مورد بررسی قرار گرفته استهای بیانسپس شیوة استفاده از آرایه. ها مشخص شودتأخر سروده

. یاب هستندها آسانهمچنین در بعد کیفی اغلب آرایه. ها متعارف و معمول است و شعر محمودی از این حیث شاخص نیستآرایه

 .اند تر به کار گرفته شدهتر و طبیعیهای متأخر کتاب روانها در سرودهآرایه

هایش با خیال محمودی در عین شباهت. بازنمایی شود 61پردازی محمودی و نسبتش با تخیل مرسوم دهۀ یالتالش شده نحوة خ

 .همچنین نوع عاطفه و نحوة بروز و ظهور آن نیز بررسی شده است. تخیل نوگرایان و سپیدسرایان، شخصی و غیرتقلیدی است

فکرش ر کشف شود و نحوة بیان اندیشۀ محمودی با دیگر شعرای همهای فکری شاعمایهها و بندر عرصۀ محتوا، تالش شده ریشه

های تاریخی و اجتماعی و عرفانی، به شوند؛ بلکه نتیجۀ دانستهها به شکل خام عرضه نمیدر شعر محمودی اندیشه. مقایسه شود

 .بخشدکند و بدین ترتیب شعر او را عمق میشکل عباراتی عاطفی جلوه می

 .، شعر عرفانی معاصر، نقد ادبی، نقد محتوایی61محمودی، شعر آیینی، شعر دهه سهیل : هاکلیدواژه

 مقدمه

شاعر در یادداشت ۀ این مجموعه به گفت. «سوگند من به نام شماست»ای را منتشر کرد با نام مجموعه 59سهیل محمودی در بهار 

در این نوشته ابتدا . کامل شاعری او را در این دفتر دیدشود سیر تاشعار آیینی اوست تا به آن روز؛ چنان که میۀ آخر کتاب، هم

 .لفظ و محتوا گفته خواهد شدة های دفتر نکاتی دربارشود و سپس راجع به هر یک از فصلساختار کلی دفتر مرور می

اختصاص دارد؛ از السالم سیزده شعر سپید نسبتا کوتاه است که تماما به ستایش امیرالمؤمنین علیه: صبح روز سیزدهم: فصل اول

 .والدت تا شهادت آن حضرت

السالم، سه شعر برای حضرت عباس شعرهای سپید عاشورایی است؛ چهار شعر برای سید الشهداء علیه: ظهر روز دهم: فصل دوم

 .یمظاهر اسدکلیت عاشورا و کنایاتی به جنگ تحمیلی ایران و عراق و دو شعر برای حبیب بنة السالم، یک شعر دربارعلیه

هایی مالیم که به استناد عاشقانه. شانزده شعر سپید به هم پیوسته که همگی را ترانه نام نهاده است: برای مرد دوازدهم: فصل سوم

 .یادداشت شاعر، برای امام دوازدهم سروده شده است

 .پنج قطعه شعر نیمایی به هم پیوسته: علی و فاطمهۀ به یاد خان: فصل چهارم

 .تری به موضوع دارندنیمایی عاشورایی که نسبت به اشعار پیشین تصریح بیشتر و عریان شش شعر: فصل پنجم

السالم، یکی السالم، دو تا امام حسن علیهچهاربندی؛ دو تا برای حضرت فاطمه علیهاة شش چهارپار: خاطرات تا ابد: فصل ششم

 .السالماکبر علیهماحضرت عباس و یکی حضرت علی

 السالم؛ هفت شعر مهدوی، دو عاشورایی، یک علوی، یک رضوییازده غزل در ستایش اهل بیت علیهم: از غزل ایآینه: فصل هفتم

 .برنداین اشعار از زبان شکسته بهره میۀ هر س. دو چهارپاره علوی و یک مثنوی مهدوی: مثل سادگی: فصل هشتم

ها بیشتر مربوط به دفاع مقدس به سه تا از دوبیتی. راییچهار رباعی و هشت دوبیتی عاشو: کجایید ای شهیدان خدایی: فصل نهم

 .آیند تا عاشورانظر می

 .السالممبعث، امیرالمؤمنین، حضرت فاطمه، حضرت عباس و امام زمان علیهمة پنج قصیده دربار: های باشکوهلحظه: فصل دهم
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 تاریخ سرایش

صبح روز : تنها چهار فصلش تاریخ سرایش دارد. شخص نیستبه طور دقیق م« سوگند من به نام شماست»ترتیب تاریخی شعرهای 

: های باشکوهو لحظه 61زمستان : السالمعلی و فاطمه علیهماۀ ، به یاد خان65تابستان : ، برای مرد دوازدهم52تابستان : سیزدهم

62-69. 

آیند؛ زبانشان تر به نظر میه از همه قدیمیهای این مجموعچهارپاره. توان ترتیب سرایش را حدس زداما با توجه به قراین زبانی می

هایی از زبان شعرای مکتب بازگشت را در خود دارد؛ یعنی استفاده از واژگان کهن و مخفف؛ اما نه از سر هنوز پخته نیست و نشانه

لط به زبان و راضی ؛ بلکه به علت کمی تس(شودچنان که مثال در شعر علی معلم دیده می)دانش گسترده و به رخ کشیدن اطالعات 

پردازی هم حرف اند، خیالبه عنوان مثال در شعر زیر، غیر از مختصات زبان بازگشت که مشخص شده. های ممکنشدن به حداقل

 :نویی ندارد و تکرار مکررات است

 (443ص)ها از همه گل! نامت ای اکبر تر استتر است و سرخعاشقانه»

غیر از پر « ای اکبر». کاهدکند ولی از زیبایی و غنای موسیقایی آن میکه وزن را خراب نمی اشباعی صورت گرفته« ترعاشقانه»در 

شود، چنین تصریحات عریان و آشکاری در شعرش های بعد که محمودی شاعرتر میدر سال. کردن وزن کارکرد مهم دیگری ندارد

 .شودبه ندرت دیده می

 گه آبز کرم تا خیمهبیاری ا که با خود   رفتی  علقمه  به سوی»

 (446ص)« که شد در پیش رویت رو سیه آب فتد آتش به جان، خاکش به سر باد

کل بیت اول . فقط وزن را پر کرده است« از کرم». هایی هستند که در زبان شعر امروز جایی ندارندمخفف« گه، فتد و سیهخیمه»

ردیف کردن چهار عنصر در بیت دوم، نوع سلیقه و بینش شاعری محمودی هیچ خبر بزرگ و نویی را در بر ندارد و باالخره عالقه به 

 .های شاعری محمودی دانستها را از اولین تجربهتوان چهارپارهبنا بر این گونه قراین می. دهددر آن روزگار را نشان می

سنتی قصیده، خیال و زبانی باشکوه و  با حفظ تمام اجزای« دریا در غدیر»ة خصوصاً قصید. تر دارندقصاید و غزلیات زبانی پخته

 :کندامروزین را عرضه می

 ...پلکی زد و ز خواب به پا خاست شب رفت و صبح دید که فرداست»

 -که مثل لحظه همین جاست–دریا - که مثل خاطره دور است–دریا 

 تلفیقی از حقیقت و رؤیاست نهایت     آبیاین    حجم     بی

 ای ز خشم و مداراستآمیزه سیّال این   کرامت   ، این  پاک

 گاهی چو یک تغزل شیواست بشکوه  ۀحماس  یک  چو  گاهی

 هاستشبۀ مثل علی، به نیم پیکار   ۀ لحظ   به   ،علی   مثل

 بخش مسیحاستروحی که روح مردی که روح نوح و خلیل است

 (463-465صص)« ...ه تا همیشه معماستروحی ک                   مانده                 ناشناخته   که روحی 

شد به ها را میابیات چهارپاره. اثر هست؛ ولی ساختار کلی زبان و نیز خیال دگرگون شده است« چو»و « ز»در این شعر هنوز از 

 .تواند سروده شده باشدیکی دو قرن قبل نسبت داد؛ ولی این قصیده جز در روزگار ما نمی

 :های نوجوییهای بازگشت و نشانهای از نشانهدارند؛ آمیزهها نیز همین وضعیت را غزل

 نیست دیگر صبر و تاب را تشنگان            تر از آواز آبای صدایت خوش»

 ...، به چشمان رکابنهپای رجعت               !ماه من  غیبت،  ابر  از حجاب

 (491-499صص)« جواببی پرسشم از تو نماند              پرسشم  تو نماند  از  جواببی

اما . دهدقدمایی شاعر در روزگار سرودن را نشان میۀ اش، سلیقطرد و عکسۀ اند، بیت پایانی و آرایغیر از مواردی که مشخص شده

 :شوندها هم نشانگر تالش شاعر برای یافتن زبان و خیالی نو محسوب میابیاتی از غزل

 ولی در خود فرو ماندیم، ما جمع تماشایی نهاییات از خود فرا رفتی به تتو با تنهایی»
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 سنجیم در عزم و شکیباییگنجی        تو را هم با تو میهای ناگزیر ما نمیتو در اندازه

 (411-419صص)« ...کسی مثل تو، مثل تو، به این ایجاز و شیوایی/ کسی مثل تو لفظ عشق را معنا نخواهد کرد

فرا رفتن از »ها و عباراتی مثل ترکیب. دهد که شاعر در حال تحول استد در بیت آخر نشان مینوع تکرارهای هدفمندِ مفیدِ تأکی

 .نیز نشان از نوجویی زبانی دارند« ...های ناگزیر وخود، فرو رفتن در خود، اندازه

در این شعرها زبان . رسدای تالش برای نوآوری به نظر میمحمودی در چند شعر زبان شکسته را امتحان کرده است که آن هم گونه

 :ابیات زیر شاهدی بر این مدعایند. اند و گاهی نهکلمات شکستههی یک دست نیست و به تناسب وزن و دیگر اقتضاهای شعری گا

 مثِ یه کوه سربلند یکه و تنها و غریب»

 (416ص)« رسندهرگز به اون نمی ای که آدمابا قله

. شد، بهتر بودمی« بلن»هم اگر « بلند»داده است؛ هر چند که « رسندنمی»خود را به جای « رسننمی»داشت قافیه، فقط به پاس

 .در این مجموعه کلمات نامتناسب است و بیش از اندازه رسمی است« هرگز»ضمن این که 

 شکفتنیۀ بهان مثل بهاری برا من»

 تو شب خالی منی یه اتفاق ناگهان

 تو چون حضور آفتاب دنیا پر از تاریکی بود

 (413ص)« تو چون صدای پای آب زمین کویر تشنه بود

شعر « هرگز»ها از «چون». بودمی« بهونه»باید « بهانه». بود« مث»آمده در حالی که در شعر قبل همین کلمه « مثل»در این شعر 

ی شعر عامیانه و زبان با دو هجای کشیده موسیق« آفتاب». ترند؛ چرا که عالوه بر رسمی بودن، کهنه هم هستندقبل هم نامتناسب

 .شکسته را خراب کرده است

های معاصر، سرایی موفق عمل نکرده است؛ هرچند یکی از مشهورترین شکستهتوان گفت محمودی در شکستهها میبا این نمونه

 :محمودی است و در همین دفترة سرود

 (493ص)« منو صدا کنی دوس دارم صدات کنم تو هم منو نیگا کنی        من تو رو نیگات کنم تو هم

که مختص زبان شکسته است؛ یعنی ظاهرا « مثل سادگی»ها آمده نه فصل قابل توجه این که این شعر موفق، در بخش غزلۀ نکت

 .اندها سروده شدهترند پس از شکستهها که پختهها فرق دارد و غزلزمان سرایشش با آن

ها و که شعر جدی و قابل داوری محمودی، پنج فصل نخست است؛ یعنی نیمایی توان نتیجه گرفتبا توجه به تمام نکات فوق، می

به همین خاطر، در این . 59تا بهار  65هستند؛ به طور مشخص از تابستان  61ۀ ها به طور تقریبی محصول دهاین سروده. سپیدها

 .اندجستار، عاطفه و خیال و دیگر عناصر شعری بیشتر در این شعرها بررسی شده

به  69که در سال « واقعه»دارند؛ مثل شعر هی نکات قابل توج 61ۀ ها به عنوان بخشی از شعر دهبته ناگفته نماند که قصاید و غزلال

توان قبول چنین اتفاقی را می. iای افزوده استها حلقهسرایان آن سالمبعثة وسلم پرداخته و به زنجیروآلهعلیهاهللبعثت پیامبر صلی

-ای منفی به حساب نمییعنی تأثیر گرفتن از روح حاکم بر زمان و حرکت در راستای آن که بدیهی است نکته. نامید سفارش زمانه

 .آید و فرزند زمان خویش بودن است

السالم دارد که دقیقا خالف جهت حرکت فرهنگ عمومی ای در رثای حضرت فاطمه علیهادر طرف مقابل، در همان سال قصیده

السالم به طور محسوسی این سطور آشکار نشده، حضرت فاطمه علیهاة ها به دالیلی که هنوز برای نگارندسال در شعر آن. است

تواند به راحتی به عنوان الگو معرفی می. ..غایب است؛ با آن که از جهت معترض بودن، دفاع از امام و ولی زمان، شهادت، حجاب و

اما حضرت فاطمه . مشخصا تحت تأثیر تعالیم دکتر شریعتی به نماد تبدیل شده استنماد اعتراض آن روزگار ابوذر است که . شود

 .شده و کنار گذاشته شده است، باز هم فراموش«فاطمه فاطمه است»السالم حتی با وجود سخنرانی و کتاب مشهور شریعتی، علیها

 های سپید و نیماییقالب

. ها نرم و به دور از پیچیدگی و اغالق استزبان محمودی در این سروده. دارندپنج فصل نخست کتاب به اشعار سپید و نیمایی تعلق 

 .اما در نظر مخاطب عام جذابیت و قوت چندانی هم ندارد



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
361 

خیال و ة نقاط قوت زبانی و سپس دربارة در ادامه ابتدا مختصری دربار. هاستنیرومند آنۀ قوت این اشعار طرز خیال و عاطفۀ نقط

 .ها بحث خواهد شدعاطفه در این شعر

 :هاآرایه

و نه الفاظ  -ها محمودی شعرش را با همین آرایه. یاب و لطیف استهای آسانها و ایهامهای زبانی محمودی در حد تناسببازی

 :چند نمونه. کنداز نثر ساده جدا می -های معماگونه ثقیل و آرایه

در این سطور شکستن هم برای (. 43ص)«شکسته بودی/ به زانو/ ان جوینفقط با ن/ خود کمر گرسنگی را/ اگرچه»: ایهام استخدام

 .کمر گرسنگی به کار رفته هم برای نان جوین

 (46ص)«.../داغ کرد ونقرهرا  زر اصحاب/ گرمای نفس تو باز: تناسب

 (21-29صص)«.../به آسمان رفت/ ای شدفواره/ فیض و فضیلت و فُزتُ/.../تکاندی/ اتاز کف راهروانه/ تکلف تکلیف را»: آراییواج

تو توان / جهان با تو تقسیم شد/ پاک کردی/ حساب اعداد را»: بر مبنای بازی با اصطالحات ریاضی ساخته شده است« سیزده»شعر 

 (23ص)« .../کل شد/ هستی با تو در ذرات ضرب شد/ عالم بودی

 (69ص)«.../مهربانی بر دار/ بینایی گریان /زیبایی در چاه/ تنهایی،در چاه/ آسمان خاموش است»: ایهام تبادر

را به « برادر« »بر دار»در این فضا . السالمالسالم مربوط است و بینایی و گریان به یعقوب علیهعبارات چاه و زیبایی به یوسف علیه

 .کند؛ یعنی برادران یوسف راذهن متبادر می

 :خیال

اش با به علت آشنایی. شوندهایش سریع فهمیده میخیال نیست و کشفچندان دور. ای استخیال محمودی شخصی و غیر کلیشه

گاهی خیال او در عین البته . کندها پیوند برقرار میچرخد و راحت بین آنفرهنگ و دین و ادبیات، ذهنش خوب در این فضاها می

های ادبی و نیز مذهبی مخاطبان ان دغدغههای پیچیده و عمیقی نیز دارد که کشفشیاب بودن و قدرت اقناع مخاطب عام، الیهآسان

 :گویدالسالم میخطاب به امام زمان علیه« آفتابۀ تران»در . کندای شعر را اقناع میگیر و حرفهسخت

 (32ص) «تو را دریابند؟/ چگونه/ بگو انگشتان مضطربم! / ای آرامش خورشید فردا. ..»

اما انگشتان هم به دو دلیل (. از دیدار امام محروم است)ا دریابد؛ پس نابیناست خواهد با انگشتانش خورشید ردر این شعر شاعر می

چنان که . تحملی انگشتاناول دوری خورشید و کوتاهی دستان و دوم حرارت خورشید و ناتوانی و بی: انداز درک خورشید محروم

 .انگیزدا در ذهن مخاطب برمیشود، همین تعبیر کوتاه و تقابل انگشت با خورشید چند تأمل جدی ردیده می

های مختلف به تر، او از پدیدهخیال محمودی این است که مذهب برای او مقصد است نه مبدأ؛ به بیان واضحة مهم دربارۀ یک نکت

کربال قزوه، گاهی از . افتد؛ در حالی که در روزگار سروده شدن این اشعار، جریان خیال خیلی اوقات برعکس استیاد بزرگان دین می

های جنگ ؛ آوینی از کربال یاد جبهه(4955قزوه )رسد السالم به جانباز دفاع مقدس میافتد و از حضرت عباس علیهیاد فلسطین می

iافتدبا عراق می i اما محمودی از وقایع روزمره که در نگاه اول ارتباطی با معنویت ندارند و حتی مکروه و منکر شناخته می ؛...و-

-ی سنتی ایرانی او را یاد حبیب بنموسیق. اندبرای محمودی اشیاء و اتفاقات پیرامونی، آیه و نشانه. رودشوند، به صحرای کربال می

 :اندازدمظاهر اسدی می

داد و بیدادِ / وقتهای خراباتی وقت و بیخوانغزل/ های روز و شبآوازخوان/ به یاد تو که جوانی کردی/ هاستحاال قرن!/ پیرمرد»

 (.13-11صص)« !ای حبیب من:/ این است/ گاهشانگاه و بی

 :اکبرهای ترکیبی محمدعلی، حسنعلی، حسینعلی، علیرضا و علیانی و نامگذاری ایرهمچنین است فرهنگ نام

/ حسن/ محمدعلی: / محمد با تو یکی شد/ با تو شناختم/ با تو شنیدم/ ها را با تو دیدمنامۀ هم/ آیدبه یادم می/ ها با تونامۀ هم»

 (.42-44صص)« تر خداستکه نام بزرگ/ حتی اکبر/ رضا/ حسین

 : گویدالسالم میاند؛ خطاب به حضرت عباس علیهگونهو اجتماعی او نیز همین اشارات تاریخی

 (.12ص)« قابیل بود/ زادنام آدمی/ اگر تو نبودی! / برادر»
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. کندالسالم میای یاد امام حسین علیهای محمودی است به همه چیز؛ او به هر بهانهای و نشانهتجلی کامل نگاه آیه« یادواره»شعر 

 :ی زیر آغاز بندهای مختلف این شعر هستندسطرها

به . / ../کنم از توبه نوایی یاد می. /../کنمای از تو یاد میبه بوسه. .../کنمبه فریادی از تو یاد می. /../کنمبه شبنمی از تو یاد می»

 (94-23صص) «.../کنم از تو به تو یاد می. / ../کنم از تودرودی یاد می

 :عاطفه

شعرهای مهدوی . السالم برقرار استدهد که بیشترین پیوند روحی محمودی با امام زمان علیهو نوع بیان، نشان میحجم اشعار 

 :داشتنی و محترمهایی هستند برای معشوقی دوستآیند؛ عاشقانهمحمودی در نگاه اول مهدوی به نظر نمی

در صبح .../ شودشروع می/ از تو/ طلوع گرم/ کنندآغوش باز می/ هاو پنجره/ گشاییچهره می/ تو/ شود؛ از تو شروع می/ طلوع گرم»

 (.65-66) «!نصیب مخواهبی/ های زیبااز لحظه/ مرا. / ..آه/ های توست؛تبسم/ های منزیباترین لحظه/ مرطوب

در این فضا بدیهی . هددالسالم است، فضای ذهنی او را نشان میفرض، امام زمان علیهاین که معشوق شعر محمودی، به طور پیش

وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ »: یس به کار رفته استاست که معشوقی جز موعود در کار نیست؛ چیزی شبیه تعبیری که در زیارت آل

السالم کامال ملموس است؛ بدون نوع برخوردهای محمودی با معصومان علیهم. (52: 33: ق4119مجلسی )  «إِلَّا هُوَ وَ أَهْلُهُ  بَیلَا حَبِ

 : حتی وقتی صحبت از هجران و فراق است، باز هم مخاطب خود معشوق است. هیچ گونه بعد مکانی یا زمانی

 (.62ص)« شودآغاز می/ غمگین منهای روزترین شببی/ چهره در محاق داری/ وقتی تو! / ماه من»

اعتقادات . تر از جنس اعتقاد است تا احساسالسالم بیشالسالم و امام حسین علیهمحمودی نسبت به امیرالمؤمنین علیهۀ نوع عاطف

برای فهم تفاوت  .ای مبتنی بر ایمان قلبیکند؛ اما عاطفهاهل کالم؛ لذا بار عاطفی پیدا میة شاعر شاعرانه است نه فقیهانه و به شیو

 :علوی قیاس شوندۀ های محمودی، کافی است دو قطعه شعر مهدوی پیشین با این دو قطعنوع عاطفه

-ها میلب/ گاهی به اشتباهیکه گه/ ورزش صبحگاهی/ بازی است. / ../تکرار استۀ هفده تازیان/ که رو به سوی تو نیست/ نمازی»

 (46ص)« جوندها میدندان/ جنبند و 

ای / ای ابوتراب// سربلند باشیم/ خاطره نماند و بی/ به خاطر تو/ تا یتیمی بعد از این/ گرفتی/ ما راة دست دلِ افتاد/ صباحیچهل »

 (21ص)« !ای پدر من/ ای پدر ما/ ای پدر خاک/ پدر آدم

در شعر محمودی وجود دارد، ای که شود؛ ولی نکتهمطالعات گسترده در منابع ایرانی و اسالمی در بسیاری از شاعران دیده می

ها در میزان درونی شدن، با میزان مخفی بودن تلمیحات در اشعار و البته میزان خوش نشستن آن. درونی شدن این مطالعات است

 :این همان کالم سعدی است که. تر سخن اگر از دل بر نیامده باشد، بر دل نخواهد نشستبه عبارت ساده. عبارت تناسب دارد

 (152: 4962سعدی ) چو معاملت ندارد، سخن آشنا نباشد ین حکایت بکند که من، ولیکندگری هم

 : زلزال تماما راجع به همین مطلب استة سور. ای عظیم استهای قیامت، زلزلهدر قرآن یکی از نشانه: یک نمونه

و انسان ( 2)نش را خارج سازدین بارهاى سنگیو زم( 4)دیداً به لرزه درآین شدیه زمکهنگامى * مهربانة به نام خداوند بخشند»

ه کچرا ( 1)ندک ش را بازگو مىین تمام خبرهایدر آن روز زم( 9)« !؟(لرزد گونه مى نیه اک)شود  ن را چه مىیزم»: دیگو مى

 (مکارم شیرازیۀ ترجم) «...(3)رده است کپروردگارت به او وحى 

السالم است گوید، امیرالمؤمنین علیهگوید و زمین خبرهایش را به او باز میدر روایات آمده است که انسانی که با زمین سخن می

 .(264: 14: ق4119 ؛ مجلسی934: 41: 4965قمی مشهدی )

ها هم خواننده شود؛ هر چند که بدون اینتنها پس از دانستن این مقدمات است که مفهوم این شعر محمودی به تمامی دانسته می

 .«...دی شیخ با چراغ»: شعر  تنها بخشی از شعر مولوی را آورده استۀ خود شاعر در مقدم. ماندکلی دست خالی نمیبه

تو ... / صافِ صاف/ هاخراشو زمین آسمان/ قندیل آسمان فرو افتاده/ خاموش است و / کورسوی بهانه/ ولوله و ۀ شعل/ در روز زلزله»

/ تنها تو/ که تو/ اشها جستجوی نابیهودهبه آرزوی قرن/ و پاسخ تو/ از دیدن موال /  -به حیرتی سر به زیر-/ و پیر موالنا/ آییمی

 (43-45صص)« آن شیخ چراغ به دستی/ وارِ پرسش سایه پاسخ روشن
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  شِفَکلَوْ »که به ( 41ص)« پنج»انسان یا دهر اشاره دارد و ة که به سور( 53ص)« پس از یک هزاره»به همین ترتیب است شعر 

 .گرددبرمی (443: 4966مى آمدى یتم)« ناًیقِیالْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ 

 :محتوا

شده کار های تاریخی و شناختههای رسمی و گزارشچندان با یافته. محور-محور است نه بیرونی و قال-شعر محمودی درونی و حال

اندیشه در شعر . مقابل نوع اشعار مبتنی بر تاریخ و واقعیات پیرامونیۀ حاالت خود اوست و از جنس شهود؛ یعنی نقطۀ واگوی. ندارد

سید « گنجشک و جبرئیل»اگر این دفتر سهیل محمودی را با . باخته و محو در دل احساساتمودی حضور دارد؛ اما بسیار رنگمح

محورتر از شعر محمودی شعر حسینی به مراتب تاریخ. یابیمحسن حسینی مقایسه کنیم، تفاوت معنادار حضور تاریخ در شعر را می

این . داردصر اندیشه عاطفه را مقهور خود کرده و خواننده را به جای لذت به فکر وا میدیگر این که در شعر حسینی، عن. است

از این حیث شعر محمودی با شعر شعرای . شوددر شعر محمودی به عکس است؛ خواننده با لحظات شهود شاعر همراه می مسئله

 .گرایی مثل قربان ولیئی قابل قیاس استباطن

غلوگونه است؛ یعنی تنه به ۀ آید، نوعی اندیشجای کتاب به چشم میر محمودی که چندین بار در جایهای پررنگ شعمایهاز درون

مخلوق تا ۀ برخی شعرا خیلی زود فاصل. البته با بیانی لطیف و پوشیده و در مواردی قابل توجیه. السالمخدایی زدن معصومان علیهم

خوانند که شرک آشکار است؛ توانی زبانی و عجز در ستایش، معصوم را خدا میکنند و از سر ناآگاهی معرفتی یا ناخالق را طی می

و صغیر اصفهانی  (69: 4953عمان سامانی )« اممن حسین اللهی! اهلل! اهلل»: گویدعمان سامانی می. پرده و صریحآن هم با بیانی بی

 :کند کهبندش تکرار میاین بیت را در پایان هر بند ترجیع

 (464-463: 4956صغیر اصفهانی )« اهلل علی، علی است اهلل    مذهب      عارفان      آگاه    در    » 

-ولیئی می. دکننتر چنین مباحثی را مطرح میتر و هنریغلطند یا پوشیدهاما شاعران توانمندتر در ستایشگری به این وادی نمی

 :گوید

 مستممن نه آن غالی سیه            فرو بستم  ، نه لب...ای تو پرور»

 (32: 4934ولیئی )« شکر حق را که مست هشیارم   امر کردی   که   حد  نگه  دارم         

آورد که غیر مستقیم و پس از تأمل چنین مفاهیمی را به تر از او گاه عباراتی بر زبان میولیئی و شاید هنریة محمودی نیز به شیو

 :آورندذهن می

/ حسن/ محمدعلی/  :محمد با تو یکی شد/ با تو شناختم/ با تو شنیدم/ ها را با تو دیدمنامۀ هم/ آیدبه یادم می/ ها با تونامۀ هم»

 (.42-44صص)« تر خداستکه نام بزرگ/ حتی اکبر/ رضا/ حسین

حدید که خدا را اول ة سور 9ۀ ه غیر از آیها تفاوت دارد؛ چرا کالبته این مورد با قبلی(. 26ص)« تو همان هو االولِ هو اآلخر بودی»

اند السالم نقل شده که ایشان خود را اول و آخر و ظاهر و باطن نامیدهداند، حدیثی از امیرالمؤمنین علیهو آخر و ظاهر و باطن می

 .(469: ق4149مفید )

پردازان عربی و دیگر نظریهدر تبیین ابن. های عرفان اسالمی باشدرسد نوع نگاه محمودی به این مقوله متأثر از اندیشهبه نظر می

لذا . دقیق خدانما استۀ دهد و انسان کامل آیننشان می -هر چند مبهم وغیر دقیق -خداست که او را ۀ المی عالم آینعرفان اس

با این . در این ساختار انسان کامل همان جهان است. خداستۀ تمام جهان نیز هست؛ چرا که جهان خود آینۀ انسان کامل آین

 :شودتر میالسالم است، قابل فهمهدیدگاه، این شعر که خطاب به حضرت عباس علی

-آب می/ هایت دستۀ از شریع/ ایستدبه تماشا می/ هایت چشمۀ در علقم/ کنددر تو سفر می/  -نشسته حتی –هر که / و حاال... »

 (95-96صص)« خدایی توست/ سقایی تو// بردسجده می/ آلود توو بر پیشانی خاک/ نوشد

تر اسمی از بیند؛ یعنی جنبه و جهت و به تعبیر دقیقبیند بلکه رب خود را میین مرتبه، خدا را نمیدر این دیدگاه سالک در باالتر

عین »یابد و به واقع اش رب خود را درمیسالک به قدر وسعت وجودی. خدا را که دریافته و با آن اسم در ارتباط قرار گرفته است

؛ 491-59: 4963پورنامداریان )حقیقت اهلل را ۀ بیند نه همن تابش اهلل به خود را میبیند نه اهلل تعالی را؛ میزاخود را می« یثابته
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او در شعری که . ظاهراً محمودی این شعر را در چنین فضایی سروده است (235-294: 4965؛ ایزوتسو 432-496: 4951مددپور 

 :گفتهآمده است، « لو کشف الغطاء»ذیل حدیث 

 (.41ص)« دیده بودید/ و خودت تو را/ تو خودت را/ زارو جهان آیینه/ پرده به کنار بود... »

کند که از خود اتهام شرک و کفری این گونه را بزداید؛ اما باز گناه را به به نوعی تالش می« سرانجامبیۀ تران»محمودی در شعر 

 :داندخوانند، باالتر میمی« خدا»السالم را از آن چه که مردمان لیهاندازد و شأن امام زمان عهای ناقص میگردن فهم

و / تو منزهی/ برخیزند/ بگذار به سنگسارم/ بنشینند/ بگذار به تکفیرم:/ گویممی/ بار/ هزار/ زنمبه یکسو می/ های همیشه را پرده»

 (.36-33صص)« بزرگی تو نیستدر خورِ / خداییِ کوچک انسان! / آه عشق من... / امبه تشبیه رسیده/ من

باور دارد؛ لذا نه تنها در مورد  (244: 2: 4966؛ میدانی 299: 4: 4959دهخدا )« االسماء تنزل من السماء»محمودی در شعرش به 

در نظر محمودی . داندها را با مسما و دارای کارکرد در عالم میهم اسم« حبیب»وحتی « ابوالفضل»، که در مورد «ابوتراب»

 :پدر خاک است و یکی از موجودات خاکی آدم است« ابوتراب»

 (21ص)« ای پدر من/ ای پدر ما/ ای پدر خاک/ ای پدر آدم/ ای ابوتراب»

/ مفراتر از خویش نرفتی/ فرو گذاشتیم/ که فضل و فتوت را/ ناپسران بودی؟ / یک از ما کدام/ یک از ماتو پدر کدام! / ابا الفضل»

 (14ص) «...آب نیاوردیم/ برای کبوترهای تشنه/ دانه نریختیم/قناری نداشتیمۀ حوصل

 :گویدمظاهر میبرای حبیب بن

 (.16ص)« بود دوستهمان / اشکه نام سالخورده/ دوستی قدیمی... »

 :نتیجه

رشد شاعرانگی محمودی در آن  گیرد و سیر رو بهرا در بر می 59های آغازین شاعری محمودی تا بهار این کتاب اشعار سال

ای از اشعار مقبول و مطلوب آن دهه به حساب توان آن را نمونهاند و میسروده شده 61بهترین شعرهای مجموعه در دهه . پیداست

 .آورد

دارد؛ کامال پردازی محمودی شخصی و غیر تقلیدی است و احساساتش نیز رنگی از نوع مرسوم و عمومی رابطه با اولیاء اهلل را نخیال

 .های ادبی اغلب غیر تصنعی است و در این زمینه به افراط و تفریط دچار نشده استاش از آرایهاستفاده. شخصی و خصوصی است

هایش در تنها بخشی از اندیشه. محور نیستهای خود را به نظم درآورد و شعرش، اندیشهمحتوا شاعر تالشی ندارد دانستهة در حوز

 .کننداند و به شکلی ناخودآگاه و عاطفی بروز پیدا میکه برایش کامال درونی شده شعر حضور دارند

 :منابع

 .قرآن کریم -

 .روزنه: تهران. محمدجواد گوهریۀ ترجم. صوفیسم و تائوئیسم. 4965. ایزوتسو، توشیهیکو -

و مطالعات  یپژوهشگاه علوم انسان: تهران. شعر و اندیشه و عرفان عطار: دیدار با سیمرغ. 4963. پورنامداریان، تقی -

 .یفرهنگ

 .دفتر تبلیغات اسالمی: قم.  لمکم و درر الکف غرر الحیصنت. 4966. مى آمدى، عبد الواحد بن محمدیتم -

 .افق: تهران. گنجشک و جبرئیل. 4951. حسینی، سید حسن -

 .امیرکبیر: تهران. کلیات سعدی. 4962. سعدی، مصلح بن عبداهلل -

 .صغیر: اصفهان. دیوان صغیر اصفهانی. 4956. صغیر اصفهانی، محمدحسین -

گنجینه االسرار، دیوان : دیوان عمان سامانی. 4953. ی وحدت کرمانشاهی و مهدی آصفیعمان سامانی، نوراهلل، طهماسبقل -
 .جمهوری: تهران. وحدت کرمانشاهی، سفینه آصفی

 .قرآن کریم -

 .سوره مهر: تهران. پرستو در قاف. 4955. قزوه، علیرضا -



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
364 

تفسیر کنز . 4ج . حسین درگاهیۀ ویراست. نز الدقائق و بحر الغرائبکر یتفس. 4965. قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا -

. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات: تهران. الدقایق و بحر الغرایب

http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/44315. 

ۀ لدرر أخبار األئمۀ بحار األنوار الجامع. 4119. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، عبدالزهراء علوی و محمدباقر محمودی -
. یاء التراث العربیدار اح: بیروت. بحار االنوار. 444ج . (علیهم السالم)األطهار 

http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/44413. 

. خرداد 25دسترسی . 4931” .مجموعه مقاالت شهید آوینی“ -

http://www.aviny.com/Article/Aviny/Chapters/Matnefilm/part_1/patak_chaharom.aspx. 

مؤسسه  -وزارت آموزش و پرورش: تهران. معرفت شناسی باطنی و منطق تأویل: دیداربینی. 4951. مددپور، محمد -

 .فرهنگی منادی تربیت

 .دیخ المفیۀ الشیالموتمر العالمى اللف: قم. االختصاص. 4149. مفید، محمد بن محمد -

 .کتاب نیستان: تهران. (عطش نامه)ضربان ذات . 4934. ولیئی، قربان -

 

 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
365 

 عوامل مؤثر در تربیت فردی و اجتماعی جوانان

 (البالغه در نهج( ع)با تکیه بر فرمایشات امام علی)

 نسرین بیرانوند

 آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  دانش 

 خانلو  اظمکناصر 

 استادیار دانشگاه پیام نور همدان

  زاده عاطفه عبداهلل

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور همدان 

 چکیده

تربیت جوان، چیزی نیست که در خأل به تنهایی صورت گیرد یا فقط تحت آموزش رسمی باشد بلکه حاصل تمامی نیروهای مادی و 

یر ابعاد شخصیت است، الزم است هر تربیت بعد فردی و اجتماعی جوانان در عین حال که وابسته به تربیت سا. معنوی محیط اوست

ی زندگی است بر ها هاین مقاله با عنوان که خود بزرگترین منبع برای تربیت در همۀ زمین .کدام خود به تنهایی مد نظر قرار گیرند

دینی  که در آن است که این عوامل مؤثر را برشمرده و نقش آنها را در تربیت فردی و اجتماعی با توجه به کالم گهر بار بزرگان 

را از ( فردی و اجتماعی)است مورد کنکاش قرار دهد و در آخر نقش و تأثیر و رابطه متقابل این دو تربیت ( ع)رأس آنها امام علی

 .تبیین نماید( ع)دیدگاه امام علی

 .، فرد، اجتماع(ع)تربیت، جوان، نهج البالغه، امام علی: ها کلیدواژه

 مقدمه

 دو چیز است که قدر و قیمتشان را( 2ج113غررالحکم،)« الشُبابِ وّ العافیه: ف فّضلِها اِال مِن فّقّد هُماال یّعرُشِیئّتانّ »(: ع)ال علی ق

 .شناسند مگر کسی که آن را دو را از دست داده باشند، یکی جوانی و دیگری تندرستی و عافیت است نمی

ها، یعنی سالمتی و عافیت ترین نعمتهی است که در کنار بزرگالبزرگ های  از این حدیث شریف برمی آید که جوانی یکی از نعمت

العاده دوران جوانی است که انسان هر قدر هم انش نشان دهنده ارزش و اهمیت فوقآمده است و اشاره به شناخت قدر آن بعد از فقد

. از این، از ایام جوانی بهره برده باشدتوانسته بیش  می از جوانیش استفاده مفید کرده باشد، پس از فقدان آن پی خواهد برد که

 .کند می ترین مرحله عمر خود را سپریفرد به هنگام جوانی در واقع حساسبنابراین هر 

این مرحله دوران سرور و شادی، قدرت و قوت، نشاط و امید، کار و تالش و شور و هیجان است تربیت صحیح جوانان سبب هدایت و 

بیت در از دید محقق زمان و نوع تر. تر به هدف خلقت الهی خواهد شددر راه رسیدن هر چه سریعراهنمایی این همه توانمندی 

برخوردار است، چرا که اگر تربیت صحیح و اصولی هم به کار گرفته شود؛ ولی در زمان الزم ای  هالعاددوران جوانی از اهمیت فوق

جوان هدر رفته و قوه آنان فعلیت نیابد و حتی در اثر های  بسا توانایی بار نخواهد آورد و چهه صورت نگرفته باشد نتیجه مطلوبی ب

 .جبران ناپذیری شودهای  بالقوه آنان سبب تخریب و ویرانیهای  تربیت ناقص یا عدم تربیت توانایی

بعی رجوع کنیم که دارد که برای تعلیم و تربیت این نسل به منا می اهمیت و ارزش تربیت انسان و به خصوص جوانان، ما را بر آن

رسد یکی از معتبرترین منابع برای طراحی نظام تربیتی صحیح، کلمات و  می بر این اساس به نظر. امکان تردید و شک در آنها نباشد

است هم او که وصی رسول خدا و محب رب بر خالیق و اسم اعظم خداوند ( ع)و در رأس ایشان علی ( ع)معصومین ۀ سیره ائم

ما پرورش یافته و ( 9،342:4951دشتی)« اسُ بّعد صِنائع لّنّانا وّ النِفّانِا صنائع ربّ»: فرماید می ود در نهج البالغهخوانده شده و خ

تواند مفسر کتاب خدا باشد؟ اوست  می و چه کسی جز آن حضرت. تربیت شده پروردگار خویش هستیم و مردم تربیت شده مایند

-اش در نهجاست لذا کالم او و سخنان حکیمانه( ص)اسبق به ایمان و اقرب به پیامبر اکرمنبوی و ة که اعلم به وحی و سنت و سیر

 .قدری در جهت طرح مسائل تربیتی انسان و خصوصاٌ جوانان باشدتواند منبع گران می البالغه

                                                           
3
،چاپاولاست(عج)،انتشاراتامامالمنتظر1381تمامیمطالباخذشدهازنهجالبالغه،ازکتابنهجالبالغهترجمهدمحمدشتی،
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 تحقیقة پیشین

اسالمی این نتیجه دست داد، که گرچه  به عمل آمده در آثار و تحقیقات انجام شده در زمینه تعلیم و تربیتهای  در پی بررسی

اند یا به صورت کلی به موضوع پرداختههتحقیق جامع و کاملی در رابطه با موضوع تحقیق انجام نگرفته است اما تحقیقاتی که ب

 : شود می اند موجودند، که  به بعضی از آنها اشارهجزیی از اجزای موضوع اشاره داشته

نیز معروف است که حاوی « المعجم المفهرس دشتی» البالغه به نسخه، این نسخه از نهج«البالغهترجمه نهج » محمد،، دشتی( 4

ن یروزتر گفتار موالی متقیان را تبیتر و بهتر و بهتخصصی است و توانسته هر چه واقعیجدیدترین اطالعات علمی و تخصصی و فوق 

 .کند

 91، این کتاب در دو جلد حاوی 4966نشر معارف اسالمی، هیئتتهران،  ،«جوان از نظر عقل و احساسات» فلسفی، محمد تقی،( 2

ت، عواطف و تمایالت سخنرانی خطیب نامی و دانشمند معاصر مرحوم محمد تقی فلسفی است که در آن ارزش جوانی، احساسا

رآن و معصومین و دانشمندان گیری شخصیت آنان را به صورتی شیوا و قابل فهم برای همه آحاد جامعه از دیدگاه قجوانان و شکل

 .معاصر بررسی کرده است

این اثر در دو . ، نوبت دوم4951حوزه علمیه قم، ، قم، دفتر تبلیغات اسالمی،«تعلیم و تربیت در نهج البالغه»زهادت، عبدالمجید،( 9

 .صفحه تألیف گردیده است 213بخش با عناوین، تعلیم و تربیت در 

 4931، تهران، چاپ سپهر، نوبت دوم، «در نهج البالغه سیری» مطهری، استاد مرتضی،( 1

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ، اراک پایان(ع)اه امیر المومنینبررسی تحلیلی اهداف تعلیم و تربیت از دیدگ» عطاری، علیرضا،( 3

 4961آزاد اسالمی،

-انشگاه شهید چمران، دانشکده روانه کارشناسی ارشد، دنامپایان ، اهواز،«تربیت اجتماعی در نهج البالغه»تابع الحجت، جاسم، (: 6

 4965شناسی،

 4963، تهران، انتشارات دریا، چاپ اول، پائیز،«موانع و مقتضیات نهج البالغه» دلشاد تهرانی، مصطفی،( 6

 مسئلهبیان 

ر اخالق و تنگاتنگ دارد و دی علمی ارتباط ها هترین مباحث علوم انسانی است، که با بیشتر رشتتربیت یکی از بنیادی مسئله

ی اساسی و زمانی به عنوان نتیجه و رهاورد مباحث ارزشمند انسانی مورد ها هسازی، گامی به عنوان پایسازندگی، خودسازی و جامعه

ربیت ت مسئلهی مختلف زندگی خود به ها هبدیهی است که سعادت فرد و جامعه، ترقی و تکامل انسان در زمین. گیرد می ارزیابی قرار

 .ها همگی به تربیت وابستگی دارندها و شقاوتها و فسادها، سعادتها، صالحسامانهها و نابطوری که سامانهشود و ب می مربوط

بر این اساس مسائل تربیتی جوانان از جمله مسائلی است که در تمامی جوامع بشری، ذهن دانشمندان و صاحب نظران تعلیم و 

و از دیر باز تا کنون در جوامع و محافل علمی و در کتب و تألیفات تربیتی آنرا از زوایای . داشته استتربیت را به خود معطوف 

نیز به طور پراکنده در این زمینه سخن به میان رفته ( ع)المومنینقرار داده اند، و از دیدگاه امیرمختلفی مورد بررسی و ارزیابی 

گذشت تا کنون پیرامون موضوع تحقیق، پژوهش جامع و کاملی به طور اختصاصی  تحقیقۀ ولی با توجه به آنچه در  پیشین. است

 .صورت نگرفته است

 اهداف تحقیق

در دیگر کتب درجه اول ( ع)در این مقاله هدف آن است که با مراجعه به کتاب شریف و گرانسنگ نهج البالغه و کالم حضرت علی

فردی و اجتماعی جوانان که  ترین عوامل موثر بر تربیتترین و مهمشاخصهای آن حضرت را در خصوص اهل تشیع و تسنن دیدگاه

استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و در آخر بحث به  پذیری و تشکیل شخصیت انسان است،ترین دوران تربیتمناسب

کارگیری عوامل موثر بر تربیت ه وانان با بتا ج. ارتباط و تأثیر متقابل دو قطب اساسی تربیت یعنی تربیت فردی و اجتماعی بپردازیم

در تربیت جوانان مهم . باشد، و آن چیزی جز قرب و رضای الهی نیست می و توجه دائم به هدف غایی تربیت که همانا خلقت انسان

تر است چرا آسان آن است که جوان راه رسیدن به هدف نهایی را بداند و در آن راه قرار گیرد و گرنه استمرار در مسیر حقیقت کاری

 .که حرکت در این راه خود لذت آفرین و مشوق تالش و سعی بیشتر جوانان خواهد شد
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 و اصطالحات ها هتعریف واژ

 در این ریشه معنای زیادت و فزونی اخذ گردیده و در مشتقات مختلف آن. و باب تفعیل است( ربو)واژه تربیت از ریشه »: تربیت

 (ربو)شود زیرا نسبت به سطح زمین برآورده است نفس زدن را  می گفته( ربوه)مثالٌ به تپه . ی بازیافتتوان این معنی را به نوع می

بنابراین واژه تربیت با توجه به ریشه آن به معنی فراهم آوردن موجبات فزونی . گویند به سبب این که موجب برآمدن سینه است می

شود،  می رود اما عالوه بر این تربیت به معنای تهذیب نفس نیز استعمال می کارطفل به ۀ و پرورش است و از این رو به معنی تغذی

گویا در این استعمال، نظر بر آن بوده است که تهذیب اخالقی، مایع فزونی . که به معنی زودون خصوصیات ناپسند اخالقی است

 (13:4965ی، باقر)« توان تهذیب را تربیت دانست می مقام و منزلت معنوی است و از این حیث

شناخت خدا به عنوان رب یگانه انسان و جهان و برگزیدن »شود چنین تعریف کرد  می توان آنچه را اصطالحاٌ تربیت اسالمی گفتهمی

 (39همان،)« او به عنوان رب خویش و تن دادن به ربوبیت او تن زدن از ربوبیت غیر

ء ای درونی را که بالقوه در یک شیاز پرورش دادن، یعنی استعداده تربیت عبارت است» :گوید می استاد مطهری در تعریف تربیت

« ء باشدعنی تابع و پیرو سرشت و طبیعت شیتربیت باید تابع و پیرو  فطرت ی. موجود است به فعلیت درآوردن و پروردن

دبر وَ المُربی وَ القَیم وَ کَ وَ سَید و المِهّ عَلَی المالِطلق فِی الغُاّلرّب یِ»: گوید می راغب اصفهانی در تعریف تربیت( 36:4965مطهری،)

 .شود بر مالک، سید، مربی و سرپرست و نعمت بخش می در لغت عرب کلمه رب اطالق( 451راغب اصفهانی،)« نعمالمِ

ن تربیت در اصطالح هر مکتبی از دیدگاهی است که آن مکتب نسبت به انسان دارد یا قائم به هدف و غرضی است که مورد نظر آ»

به فعلیت رساندن قوای انسان و استعدادهای  :های اسالمی تربیت عبارت است ازباشد و از دیدگاه اسالم و با توجه به هدف می مکتب

او و ایجاد تعادل و هماهنگی در آنها در جهت رسیدن به کمال مطلوب او یعنی قرب خدا به عبارت دیگر تربیت متخلق شدن به 

 (41:4963تعلیم و تربیت اسالمی،.)آداب اهلل است اطالق الهی و مودب شدن به

. اندذکر کرده 26-45شد که سنین آن را به اهمیت دوران جوانی نباای  هاجتماعی حیات شاید هیچ مرحل -در بعد سیاسی : جوان

د و روایات و مذاق اسالمی اند ولی ما بر اساس اسنادانسته 25آن را ای  هو عد 21شناسان پایان سن جوانی را از روانای  هالبته عد

 (21:4966قائمی،.)دانیم می سالگی 26آن، پایان جوانی را همان 

 طور کلی فرهنگ جامعه خودها، قواعد و روابط و بهافراد از طریق آن به یادگیری نقشفراگردی است که » :اجتماعی تربیت

 (24:4965عالقه بند،) «پردازند می

یی از شخصیت آدمی است که مربوط به زندگی او در میان جامعه است تا از این طریق به ها هنبپرورش ج: مقصود از تربیت اجتماعی

نه و با عشق برای عمل کیشان و هم مسلکان خود شناسد و آگاهانوعان و همد را نسبت به دیگر همبهترین شکل حقوق و وظایف خو

 (443:4966حاجی ده آبادی،.)ها اقدام کندبه مسئولیت

گونه گردد که در راه خدا رسانیم که الیق مقام خلیفه الهی باشد و آنای  هبررسی ابعاد وجودی انسان تا او را به درج»: یفرد تربیت

در واقع تربیت فردی عبارت است از به فعلیت رساندن تمام قوا و استعدادهای فطری و ذاتی فرد، در ( 42:4965قائمی،)« تالش کند

 .جهت هدف خلقت الهی

فردی و های  فعالیتۀ کند و به کلی می ها، هنجارها و رفتارهاست که شیوه زندگی انسان را معیناز ارزشای  همجموع»: فرهنگ

 (9شماره4966:ملکی،)« دهد می جمعی او اهمیت

 :عوامل موثر بر تربیت فردی

 سبهمراقبه و محا( تقویت اراده   ه( تفکر  و( آزادی  س( محبت  د( یاد خدا  ج( ایمان  ب( الف

 عوامل موثر بر تربیت اجتماعی

 کار( ورزش   د( دوستان و همساالن   ج( خانواده   ب( الف

 (ع)عوامل موثر بر تربیت فردی از دیدگاه نهج البالغه و کالم مولی علی -4
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ن عوامل از عواملی که در تربیت انسان تأثیر گذار هستند، متعددند و شدت و حدت متفاوتی دارند و پرداختن به خیل کثیر ای

در نهج البالغه و دیگر کتب معتبر ( ع)حوصله این مقاله تحقیقاتی خارج است لذا محقق سعی دارد با مراجعه به نظریات مولی علی 

تربیت فردی جوانان در صورتی مفید خواهد بود و در واقع . به بعضی از مهمترین عوامل موثر بر رشد و تعالی فردیت جوانان بپردازد

های درونی خود را سیدن به هدف نهایی قرار خواهد گرفت که جوان گام اول را خود برداشته و استعدادها و توانمندیدر مسیر ر

بینانه به خود بنگرد بر این اساس به عوامل درونی موثر بر تربیت فردی جوانان در این سازد و به خود اعتماد کرده، واقعآشکار 

 .پردازیم می پژوهش

باشد همان ایمان  می ترین عامل تربیت که بال متوازن پرواز و سعود انسان به سمت هدف غایی خلقت است ایمانمهم :ایمان( الف

در تعلیم و تربیت جوانان اگر به موازات علم به عامل ایمان نیز توجه کافی . گرداند می نمایاند و هدایت را ممکن می است که جهت را

نخواهیم داشت .... کار، تجاوزگر، دزد و جانی وده افراد بزهوانان پرداخته شود نه تنها در آینشود و به تقویت هر چه بیشتر آن در ج

بلکه به همان میزان افراد تحصیل کرده و آگاه در اجتماع خواهیم داشت که همت و تالش آنان رشد و ترقی اجتماع را تضمین 

 .اما مومن را ایمانش حفظ کرده است( 342:25نامه نهج البالغه،)« اَما المُومِنُ فّیمُّنعه اهلّل بِایمانّهُ» .خواهد نمود

در فراز دیگری از نهج البالغه در خصوص نعمت بزرگ ایمان که خداوند به انسان ارزانی داشته، که الزم ( ع)مولی امیر المومنین

های شما از ترس آب شود، واز لر دخدا سوگند اگهب»: فرمایند می است جوانان در کسب و تقویت آن هر چه بیشتر بکوشند چنین

توانید در اطاعت از  می هایتان با شدت شوق به خدا یا ترس از او خون جاری شود و اگر تا پایان دنیا زنده باشید و تا آنجا کهچشم

 (413:32نهج البالغه،خطبه)« خصوص نعمت ایمان ناچیز استهبزرگ پروردگار، بهای  فرمان حق بکوشید، در برابر نعمت

 دارد چرا که بصیرت و هشیاری که از آن نصیب انسانیاد خدا عامل دیگری است که انسان را در راه راست نگه می  :یاد خدا( ب

خلوت نماید اگر در  می شود او را از سقوط در ورطه گمراهی و هالکت نجات داده و در راه رسیدن به اهداف غایی و نهایی یاری می

ی ها هترین فرصت برای جوانان پیش خواهد آمد تا بر علم و دانش و معرفت خود بیفزاید و بهراسبیاد خداوند حاکم باشد من

ی شیطانی که بر آنها حاکم شود ها ههای جوانان وجود نداشته باشد چه وسوسبسیاری از عمر خود ببرند اما اگر یاد خداوند در خلوت

گردد، بلکه گاهی غیر ممکن خواهد بود، با یاد خداست که نیتها  می یار دشوارو منشأ انحرافات بزرگ گردد، که نه تنها جبران آن بس

صدها و ...... گردند و عمل انسان از جمله مطالعه، بحث، تحقیق، تفریح و استراحت و می یابند و کارهای ناچیز، ارزشمند می پاالیش

دهند  می اجری عظیم برای اهل ذکر را ة دانند و وعد می ین ذکریاد خدا را بهتر( ع)امام علی . کنند می بلکه هزاران برابر ارزش پیدا

با (66:22نهج البالغه،خطبه)«دوا فی ذکُّر اهللِّ فانِّه احسُن الذِّکر و ارغبِّوا فیُها وَعد المِّتقین فِان وعِّده اصُّدق الُوعَضافیِ»: فرمایند می و

 .ستها ها وعده دادند آرزو کنید و همانا وعده خدا راست ترین وعدیاد خدا باشید که نیکوترین ذکر است و آنچه پرهیزگاران ر

میل و رغبتی در درون آدمی او را به کسی یا چیزی که . نماید می است که محب را به  محبوب وصلای  همحبت رشت :محبت( ج

 تراشد رشته محبت قویتری برخوردار بطوری که هر چه قدر محبوب از درجه کمال بیشهکند ب می موافق طبع اوست متمایل

 شدیدترین محبت، محبتی است که نسبت به خداوند باشد عامل محبت. کند می شود و محبت بیشتر خود را بدان مشغول می

تواند در تربیت جوانان چنان تأثیری داشته باشد که کسب صفات نیکوی انسانی در حداقل فرصت امکان پذیر باشد خداوند  می

دی عشق و محبت ذاتی سیر به سوی کمال خود را ایجاد کرده است، بر جوانان است که عشق و محبت متعال در سرشت هر موجو

عامل محبت را ( ع)امام علی . باید مربیان در این جهت توجه بیشتری بخرج دهند می کمال یابی را در خود پرورش دهند و

دوستی کردن نیمی از ( 635:412نهج البالغه،حکمت)«دُ نِصفُ العَقلِالتّوَدُ»: فرمایند می دانند و می موثرترین عامل تربیت خردمندانه

 .خردمندی است

اَسعَدَ الناسُ »: فرمایند می (ع)ترین عامل برای اصالح جوانان و اتصاف آنان به کماالت است چنانکه امام علی محبت اولیای خدا مهم

فِی دار المَقامَه  ک مِنا و هوِل لَما بِها الِیه نَربَنا وَ اِنتَهی فَما عَنهُ نهَینا، فَذالِبنا وّ عمُلهُ بِنا وَاِخالص حَّمِن عَرَف فَضلناهُ وَ تَقَرب الیِ الّ

ترین مردمان کسی است که برتری مرتبت ما را بشناسد و به وسیله ما به خدا تقرب جوید و نیک بخت( 264:2غررالحکم،ج)« عَنامَ

ایم باز ایستد، پس چنین کسی از نهی کرده ایم عمل کند، و از آنچه او رااو را فراخواندهسازد، و بدانچه  محبت ما را در خود خالص
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کند و  می روح را آباد. کند می زداید و اراده و همت را تقویت می عشق و محبت صفات رذیله را. آخرت همراه ماستۀ ماست و در خان

 .کند می تحول و حرکت ایجاد

انسانی در یک فضای آزاد فکری های  موثر بر تربیت فردی جوانان آزادی است استعدادها و توانمندییکی دیگر از عوامل : آزادی( د

 آزادی در واقع رهایی از هر قید و شرطی است که مانع ظهور استعدادهای ذاتی انسان. کنند می و ارادی امکان بروز و ظهور پیدا

طلبد یک نوع آزادی مربوط به غرایز و امیال  می عد دارد دو نوع آزادی را همالزم به یاد آوری است انسان ار آنجایی که دو ب شود می

( ع)ممکن است سوال شود کدام آزادی، آزادی واقعی است؟ امیر المومنین علی. مادی است و نوع دیگر مربوط به ذات انسانی اوست

از دایره آن خارج نیست و خروج از آن در واقع ای  هفرمایند که هیچ آزاد می در جمله کوتاه و پر معنایی در معرفی و بیان آزادی

ی نفسانی را ترک ها هکسی که خواست( 923:4962محمدی ری شهری،)«مّن تّرِکّ الشّهوات کانّ حُراٌ».رقیت و بندگی است نه آزادی

 .کند، آزاد است

ارضای، رشد و شکوفایی غرایزی  ة، نوعی آزادی مشروط است مشروط به اینکه حرکت؛ نحو(ی و فطریاستعداد)آزادی نوع اول 

با حقیقت و ذات انسانی، هماهنگی و ... ..برتری طلبی، غضب، استعداد جنسی، ثروت خواهی، منفعت طلبی، استعداد علمی و: مانند

ۀ ولی آزادی نوع دوم که مربوط به ذات انسانی اوست عبارت است از آن آزادی که برای رشد و توسع. سازگاری داشته باشد

کند، هیچ مانعی وجود نداشته باشد و انسان بتواند با فراغ  می بعد انسانی که او را به قرب الهی دعوتهای  دادها و توانمندیاستع

مّن قامّ »: فرماید می حقیقت آزادی را چنین تبیین( ع)المومنین علی آزاد مرد جهان امیر. لی حرکت کندخاطر در جهت اهداف عا

 .آن کسی که به شرایط بندگی تن دهد سزاوار آزادی است( 3ج949غررالحکم،)« لعِتقبِشّراط العُّبودیه اهّل ا

ی راستین و اصلی ها هاند و خواستنیازها و غرایز تنها اکتفا نکردهبا این وصف جوانان که از اوج پاکی برخوردار هستند و هنوز به رفع 

کنند، الزم است این  می ، زیبایی و جاودانگی مطلق را طلبانسان را چون وصال معبود و جمال او، علم و قدرت، حیات، محبت

آزادی واقعی را از طریق بندگی آن ذات پاک و مطلق خداوند کسب نمایند نه آن آزادی را که دنیای کنونی در پرتو تبلیغات 

 دقت در جامعه جهانیبا . دهند و حتی حق و قدرت انتخاب را از جوانان کسب نموده اند می گسترده به غلط به خورد جوانان

ها و در واقع به نام آزادی انسان. کشاند می ها را به تمسخر گرفته و آنها را به لبه پرتگاه سقوطدنیای معاصر انسان: توان گفت می

ن خویش گردانیده و خود غریزی و شهوانی او را به جای خود انسا.... ناهنجار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اخالقی وهای  اسیر روش

د مطلق انسان تنها یک راه را برای نجات خویش و کسب آزادی انسان دارد و آن همراه شدن با کسانی است که به وجو. نشانده اند

 (491:4965زاده،امین.)گذارند می اند و طرد پندارهایی است که پیروی از نفس سرکش را پیش رویخداوند متعال پیوند خورده

 خوانند و تنها رضای او را می با کسانی باش که پروردگار خود را صبحگاهان و شبانگاه»: فرماید می طور که خداوند متعالهمان

 (25/کهف)« طلبند می

اطهار و خداوند رهنمون کند ۀ که بتواند آنها را به سوی ائمای  هبر این مبنا جوانان را باید ترغیب کرد که ابتدا به انتخاب الگوی زند

 .ترین ویژگی آنها اخالص در عمل است کاری مشکل نیستاین افراد که مهمبپردازند و راه شناختن 

سال  61تا  61ل تفکر، که در آیات و روایات اسالمی بر آن زیاد تأکید شده است به طوری که یک ساعت آن را معاد: تفکر( س

 حسابه عبادتی فوق عبادات تن ب شود و از طرف دیگر خود می اند، از یک طرف عامل موثر تربیتی محسوبعبادت مطرح نموده

« الفِکرُ مِراهُ صّافِیّهُ»: بیان زیبایی  در این مورد دارند( ع)امیر المومنین علی . کند می آید که ارزش و اهمیت آن را بسی افزون می

 . پاک و شفاف استای  هاندیشه آین( 621:3نهج البالغه، حکمت)

هیچ دانشی همچو )« وّ ال ّعِلمّ کّالتّفّکُر»: فرماید می تفکر را چنین بیانارزش و اهمیت واالی  449وی همچنین در حکمت 

 .اندیشیدن نیست

ایم ایم و هیچ از آن باقی نگذاشتهیم، در واقع تربیت را نابود کردهعامل تفکر در تربیت چنان است که اگر آن را از تربیت حذف کن

ن رسوخ کند عامل مهمی خواهد بود که بینایی و بصیرت جوان را در امور تفکر در صورتی که به شکل یک عادت دائمی در جان جوا

امیر سخن در . دارد می هایی که در پیش رو قرار دارد دورو او را از فرو غلطیدن در هالکت الزم زندگی متعالی، افزایش خواهد داد
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اندیشیدن و تفکر کردن بر بینایی ( 9ج946غررالحکم،)« تبارعُکّ اِستِبصار وّ یُکّسِبُ االتّفّکُرکّ یّفیِدّ»: فرمایند می این خصوص چنین

 .آورد می برایت فراهمای  هافزاید و پند مای می تو

توانند به عواقب کارهای خود آگاهی پیدا کنند و اگر عاقبت کار را خیر و روشن  می جوانان با تفکر و اندیشیدن در کارهای خود

ر عاقبت کار را شر و ظلمانی دیدند از انجام و اقدام به آن منصرف شوند که در این صورت ندامت دیدند به انجام آن اقدام نمایند و اگ

ی تفکر ها هناپذیر خواهد بود باید توجه داشت که زمینبلکه خوشحالی و رضایت فرد اجتنابو پشیمانی را در پی نخواهد داشت 

 .باشد.. ..خلقت، تفکر درباره نفس و تفکر در شناخت خالق جهان وتوانند شامل تفکر در تاریخ، تفکر در عالم  می متفاوتند که

باید  نمی است متعالی کهای  هسازی بپردازد و این وظیفقرار دارد که بیشتر باید به خود از آنجایی که جوان در سنی: تقویت اراده( و

شدت نیازمند هت در چنین کار خطیری بفرسا قهراٌ جوان برای موفقیلت ورزید و کاری است مشکل و طاقتاز آن غفای  هلحظ

 رمز موفقیت را در اراده قوی و خلل ناپذیر( ع)امیر المومنین علی . قوی و استوار است تا خود را به سر منزل مقصود برساندای  هاراد

هر کس تن به ( 651:293ه،حکمتنهج البالغ)« مّن اّطّاعّ التّوّانِیّ ضّیّعّ الحُقُوقّ»: فرمایند می دانند نه در سستی و بی حالی و می

شود در  می در خصوص عاملی که مانع تسلط شیطان بر نفس انسان( ع)مولی امیر المومنین . سستی دهد، حقوق را پایمال کند

یقین  را  به پس آدم ( 96:4نهج البالغه،خطبه)« ه بِوّهنِهِالیّقِینّ بِشّکهِ، وّ العّزیمِ فّبّاعّ» :فرماید می داستان فریب خوردن آدم چنین

 .ی ناپایدار شیطان فروختها هتردید و عزم و اراده استوار را به گفت

. اراده در وجود آدمی بر خالف میل که وابسته به طبیعت انسان است وابسته به عقل است در واقع اراده همان قوه اجرایی عقل است

در خصوص ( ع)مولی الموحدین علی . به گناه کشانده شود اراده قوی مانع از آن  خواهد شد که جوان تحت تأثیر هواهای نفسانی

س حُمِلّ عّلّیها اّهلُهّا، وّ اّلّا وّ اِنّ الّخطّایّا خّیلُ شُمُ»: فرماید می تواند انسان را از آلوده شدن به گناهان مصون بدارد می اراده قوی که

مثل گناهان مثل ( 35:46نهج البالغه،خطبه )« قوی مّطایَا ذُلُل، حُمِلّ علُّیها ّاهُلهّام فِی النّارِ اّالّ و ّانّ التِلعت لُجُمُهّا، فّتُحقّحّمت بِهِخِ

رامی است که اختیارش در دست های  گیرند و مثل تقوا، مثل مرکب می چموشی است که اختیار را از دست سوار خودهای  اسب

 .سوار خود است

ق و وحشتناک پرت کرده و تمام هستی اش را نابود کند آدم ضعیف چطور ممکن است مرکب چموش سوار خود را در یک دره عمی

االراده در واقع به دست خویش اختیار را در کف مرکب ناهموار گذاشته و هر لحظه باید منتظر نابودی خودش باشد بر عکس آدمی 

جوانی از آن جهت  ت اراده در دورانتقوی. که مهار مرکب را در اختیار دارد، با خیال راحت در اندیشه رسیدن به مقصد نهایی است

اند و یا جوان از  بعضی از آنها هیچ اطالعی در جان و دل جوان ریشه ندوانیده نفسانی هنوزهای  العاده است که هواحائز اهمیت فوق

یاغی نشده طور که اسب اگر چموش و ندارد در این صورت حاکمیت و مالکیت جوان بر چنین نفسی کار سهل و آسانی است و همان

توان گفت این اسب رام است چون هنوز  مزه  می در واقع. باشد رام کردنش چندان مشکل نیست و بسا زحمتی هم نداشته باشد

 . پس نفس جوان نیز در ابتدا خود رام است و در اختیار گرفتن آن زیاد مشکل نخواهد بود. چموشی را نچشیده است

بگذاریم تا به نافرمانی خو بگیرد و بعد بخواهیم آن را تحت فرمان درآوریم همان قدر که ولی مشکل آنجاست که نفس را اول آزاد 

بوده مشکل است، مالک شدن انسان بر نفس خود نیز مشکل خواهد بود البته در بحث  نمی ها یارام کردن اسب چموشی که سال

همراه نباشد که مسیر را درست تشخیص دهد، چه بسا « مانای»اراده و عقل اگر با یک نیروی جهت دار به نام : ایمان اشاره شد که

 .راهه کشیده شود و انسان را از هدف نهایی دور کنندمی این نیروها و استعدادها به بینا خواسته در اثر سردرگ

کارهایی  که او را از  این عامل تربیتی عبارت است از آنکه فرد و جوان از خود مراقبت نماید که اوالٌ به انجام :مراقبه و محاسبه (و

سعادت باز میدارد مبادرت نورزد و ثانیاٌ مراقب باشد که به اعمال نیک و خیر اقدام کند و بعد حساب کند که چقدر در پس زدن 

 چقدر زیبا به این( ع)المومنین علیامیر. د خواهد کرد موفق بوده استرذایل اخالقی و چقدر در انجام اعمال خیری که او را سعادتمن

خود را ( 461:34نهج البالغه،خطبه)« حاسِبواوا، وّ حاسّبوا مِن قِبل اِن تِزّنوا اّنفّسکُم مِن قّبلُ اّن تّوازُن» :فرمایند می پردازد و می مسئله

بسنجید قبل از آنکه مورد سنجش قرار گیرید، پیش از آنکه مورد سنجش قرار گیرید، پیش از آنکه حسابتان را برسند به حساب 

 .برسیدخود 
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شود حساب و کتابی در کار خواهد بود و هنگامی که چنین باوری برای انسان ممکن باشد، در دلش  می از این کالم گهر بار معلوم

شود در سنجش بدان  می همیشه یک خوف و نگرانی خواهد بود که نکند خطایی از ما سر زده باشد و نکند تالش و فعالیتی که انجام

 .کند تا کار را به سامان برساند می یم و امید هست که آدمی را وادار به دقت در عملبها داده نشود این ب

مرحله متوالی است که از نظر تعلیم و تربیت اسالمی برای هر کسی در  3این عامل تربیت خود شامل  : مراحل مراقبه و محاسبه

 :تپذیر اسداوم و همیشگی به قرار زیر امکانطول یک شبانه روز به طور م

 (شرط کردن)مشارطه -4

 مراقبه-2

 محاسبه-9

 معاتبه-1

 معاقبه-3

ابتدا با خود شرط و . اگر جوانان به چنین روشی در زندگی خود عادت کنند، در واقع کار تربیت آنان سامان یافته و خودکار شده اند

کنیم  می چه کارهایی را انجام ندهیم، بعد مراقبتکنیم، که چه کاری را به چه نحوی انجام دهیم و  می ریزیکنیم، برنامه می قرار داد

ایم، ایم و چقدر عقب ماندهمان رسیدهکنیم که چقدر به اهداف برنامه می که نکند از برنامه و شرط عقب بمانیم، پس از آن محاسبه

رسد که نفس  می و مالمت کردنشویم، و اگر کاری از پیش نبرده باشیم نوبت به عتاب  می نهیم، و شکر گذار می تحقق اهداف را قدر

 کنیم چرا؟و چرا کوتاهی و قصور؟ پس از آن اگر دیدیم که مالمت کردن اثر نداشت خود را عقوبت و جریمه می را باز خواست

 الغهالبامیر مومنان در فرازی از نهج. یمان را در وقت شرط شده انجام ندادهکنیم مثالٌ حال که فالن مقدار را از تکلیف و درسما می

 .اندر برابر خداوند متعال مراقب خویشد( 421:66البالغه،خطبهنهج)« بهُرّاقّبّ رّ»: فرمایند می

 (ع)عوامل موثر بر تربیت اجتماعی از دیدگاه نهج البالغه و کالم مولی علی  -1

اگر تربیت فردی ناقص انجام برای تربیت اجتماعی ابتدا تربیت فردی الزم است زیرا تربیت فردی مقدم بر تربیت اجتماعی است 

ماند که ما ابتدا  می مانند آن. رود که سبب پیشرفت و تکامل اجتماعی یک جامعه شود نمی شود، هیچ انتظاری از تربیت اجتماعی

با حال  افراد جامعه را واکسینه نکرده باشیم تا جامعه به نوعی بیماری گرفتار شود بعد با تزریق سروم بر پیکر جامعه بخواهیم آن را

در کالم گوهر باری که در ارتباط با تقدم تربیت فردی بر تربیت ( ع)مریض لنگان لنگان به سر منزل مقصود برسانیم مولی علی 

وّ مّن اّحسّنّ ، دُنیاهُ مّن اّصلّحّ سّرِیرتّهُ اّصلّحّ اهللُ عّالنِیّتّهُ، وَ مّن عّمِلّ لِدِینهِ کّفّاه اهللُ اّمرّ» :فرماید می اجتماعی سخنی بسیار زیبا دارد و

کسی که نهان خود را اصالح کند، خدا آشکار او ( 691:129نهج البالغه،حکمت)« الناسِ مّا بیُنه وّ بینِّ فِیمّا بّینه وّ بّینّ اهللِ اّحسّنّ اهللُ

ود و خدا را نیکو گرداند، خدا را نیکو گرداند، و کسی که برای دین خود کار کند، خدا دنیای او را کفایت فرماید، و کسی که میان خ

 .میان او و مردم را اصالح خواهد کرد

باشد و بخش زیادی از  می مندتن با جمعی از همنوعان خود عالقهاز آنجایی که انسان یک موجود اجتماعی است و به زیس

ربیت فردی هم در حد اگر ت: ان گفتتو می صورتی کههنماید، ب نمی استعدادهای انسان جز با حضور در زندگی اجتماعی بروز و ظهور

گرفته باشد ولی فرد در اجتماع حضور پیدا نکند و با دیگران حشر و نشری نداشته باشد این فرد ناقص تربیت شده و  اعال هم صورت

تربیت  پس با توجه به ضرورت و اهمیت تربیت اجتماعی جوانان در این پرسش عوامل موثر بر. حتی باالتر اصالٌ تربیت نشده است

پردازیم الزم به یادآوری است که این عوامل متنوع و متعددند و هر  می (ع)اجتماعی جوانان از دیدگاه مولی الموحدین حضرت علی 

 .پردازیم می ترین این عواملتوانند موضوع یک پژوهش جداگانه قرار گیرند اما فقط به بعضی از مهم می کدام به تنهایی

ترین عاملی است که بر تربیت اجتماعی جوانان تأثیر مثبت و مفید دارد تجربه د خانواده اولین و مهمبدون تردی: خانواده( الف

بشری نمایان گر این است که سالمت، ثبات و پایداری نظام اجتماعی به توانایی و آمادگی جسمی، روحی و فکری افراد آن جامعه 

تقوا، بردباری، و برابری، گذشت، بخشش، ترحم، دلسوزی، . شود می ه گزاردهاساس سالمت افراد ابتدا در محیط خانواد. بستگی دارد

ایثار و گذشت، احساس مسئولیت کردن، مشورت کردن، تعاون و همکاری و تن به ، و شهامت داشتن جرئترعایت حقوق دیگران، 

سفارش کرده است و خانواده اولین نهادی بدان ( ع)جزو عوامل و اصول تربیت اجتماعی است که مولی الموحدین علی .... کار دادن و



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
372 

نشینند  می شوند و کودکان و نوجوانان و جوانان در رفتار اعضای خانواده آنها را به نظاره می است که این عوامل و اصول در آن تجربه

ر زندگی خانوادگی ببینند و چه محیطی مناسب تر و مطمئن تر از خانواده تا جوانان و نوجوانان الگوی عملی و نمونه عینی آنها را د

 .و در عرصه زندگی اجتماعی خویش آنها را به کار بندند

در فرازی از نهج البالغه تأثیر عوامل خانواده را در تربیت شخصیت افرادی که آینده جامعه و اجتماع از آنها ( ع)امیر مومنان علی 

ده ؛ ثِم اهلِ اَلنّجِو ّاالحسّابِ، وّ اهلِ البُیُوتاتِ الصالِحّه، وّ السّوابِقِ الحّسّنهُ ثُم ّالصّق بِذوِی المُروءّ اتِ»: فرمایند می تشکیل خواهد یافت

ی ریشه دار، ها هبا خانواد( 361:39نهج البالغه، نامه)«ماحه؛ فّانّهُم جِماعُ مِنّ الکّرّم، وّ شُعّبُ مِنّ العُرفِالشَجاعَه، و السّخاءِ وّ ّالسُ وّ

خاندانی پارسا، دارای سوابقی نیکو و درخشان که دالور و سلحشور و بخشنده و بلند نظرند، روابط دارای شخصیتی حساب شده، 

 .اندرا در خود گرد آوردهها  یبزرگواری را در خود جمع کرده، و نیکۀ نزدیک برقرار کن آنان هم

نواده باید شروع شود به این معنی که پدر و گونه موال ناظر بر این مطلب است که تربیت فرزندان حتی قبل  از تشکیل خاکالم وحی 

مادر هر کدام در زمان خواستگاری باید دقت داشته باشد که قبل از آنکه همسر مناسب خود را انتخاب کرده باشند در حال انتخاب 

 کند و مادر نیز سعی کند که برای فرزند یا فرزندان خود بهترین مادر را انتخاب می پدر سعی. پدر یا مادر برای فرزند خود هستند

ۀ یی ریشه دار هستند که فضائل اخالقی و اجتماعی و به گفتها هکند برای فرزندان خود بهترین پدر را انتخاب کند چنین خانواد می

نی فرزندا.... کنند اغلب قریب به اتفاق، والدین با فضیلت و سخاوتمند و شجاع و بردبار و می را در خود جمعها  یمولی همه بزرگوار

توان  نمی یی که سرگرم ارضای هواهای نفسانی خود هستند علی القاعدهها هشوند و بر عکس از خانواد می حامل این صفات را صاحب

 .انتظار داشت فرزندانی نیکو داشته باشند

اجتماعی کوچک گذار بر تربیت اجتماعی فرزندان و جوانان است خود یک واحد بر آنکه یکی از عوامل مهم و اثر خانواده عالوه

تواند از طریق مشورت کردن، سپردن  می خانواده. شود می اجتماعی متبلور و متمثلای  هطبیعی است که در آن زندگی نمون

های بلندی را بر مسئولیت و کمک به آنها در انتخاب دوستان مناسب به نوجوانان و جوانان خود در جهت اجتماعی کردن آنان گام

 :پردازیم می شرح مختصری از آنها دارند که در اینجا به

شود والدین باید به شخصیت و عقاید و افکار  می از زمان بلوغ که دوران جوانی و آزادی، فرزندان آغاز: مشورت کردن با فرزندان-4

فرزندان در این سن در . آنان بیش از پیش بها بدهند، او را در امور خانه و خانوانده شریک قرار دهند و از فکر و اندیشه او بهره ببرند

بر . و استعدادهای درونی خود هستندها  یمند به بروز شخصیت و نشان دادن توانایخانواده، بستگان و دوستان، عالقهبین افراد 

والدین است که بستر و زمینه مناسب برای آنان فراهم نمایند تا رشد و شکوفایی متعادل شخصیت آنان امکان پذیر گردد وقتی که 

مومنان کسانی هستند که در کارهایشان با همدیگر ( 95/شورا)« وَ امرَهُم شورا بَینَهُم» :فرماید می رآن کریم در خصوص مشورتدر ق

 .کنند می مشورت

هیچ پشتیبانی همچون مشاوره و ( 696:31حکمت البالغه،نهج)«  ظَهِیرَ کَالمُشَاوَرَةوَ الّ»فرماید  می امیرالمومنین در این راستا

گردد که یکی از عوامل پیشرفت و تعالی اجتماع مسلمانان تأثیر فراوان دارد مشورت کردن است پس  می معلوم. رت نیستمشو

 .فرزندان و جوانان هم که آینده سازان جامعه اسالمی هستند الزم است این آمادگی را در محیط خانواده کسب نمایند

 باشد خانواده می و عوامل تربیت اجتماعی جوانان، سپردن مسئولیت به آنان ها هیکی دیگر از را : سپردن مسئولیت به فرزندان-2

در انجام وظایف اجتماعی را برای جوانان فراهم آورد همان « پذیرش نقش»و « مسئولیت»ی ایفای ها هتواند در این جهت زمین می

خود های  ی از امور را نیز به آنها واگذار کرد تا تواناییخواهی و مشورت با جوانان باید انجام بعضآمده عالوه بر نظر 4ر که در بند طو

ی معقول و فرصت مناسب ها هاظهار وجود کردن و نشان دادن خود در دوران جوانی امری طبیعی است که اگر زمین. را نشان دهند

پیدا خواهد کرد که در این  در خانواده برای جوان فراهم آید تا خود را مطرح کند، و به خود باوری برسد جوان اعتماد به نفس

ی همسال خود را در بیرون ها هکند قرار نخواهد گرفت، بلکه گرو می صورت نه تنها تحت تأثیر عوامل منفی بیرونی که او را تهدید

 .تحت تأثیر افکار و عقاید خود قرار خواهد داد و عاملی خواهد شد برای راهنمایی و هدایت دیگران

 خواند تا حقوقی را که فرزندان بر پدران و مادران خود دارند به آنها بفهمانند چنانکه می صدای بلند فرا مردم را با( ع)امام علی 

لُ عما ولیُته مِن حُسن االدبِ و تعلم اِنَهُ مِنکَ، وَ مُضاف اِلیکَ فِی عاجِلّ الدُنیا بِخیرِهِ وّ شّرّه فّاِنّکّ مسئولدک فُاَما حَقَ وَ»:فرمایند می
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زین بحسن اثر فی عاِّجل مابّ، عّلی ذلِکّ وّ مُعاقب، فاعمُّل فِی امِره عمُّل المتَفسک فِّلَی ربِّه و المِّعونه له طاعتُه فیُّک و فُی نُّالدلِاله ع

حق فرزندت بر ( 252:4962ب،حسین ادی)« اهلله وّ اال قوِّه الِّا بیه والخِّذ منِّم علُّسن القیاُّالدِنیا، المعِّذور الِّی ربهِّ فیها بینِّک و بیُّنه بح

. باشد می تو پدر یا مادر در این است که بدانی فرزند تو از وجود توست و در زندگی دنیا با خیر و شرش مربوط و پیوسته به تو

او نسبت به حسن ادب و راهنمایی او به پروردگارش و کمک به ای  هدار شدت که والیت و سرپرستی او را عهدهبنابراین تو از آن جه

ات را در این راه خوب انجام دهی به ثواب الهی خواهی رسید و گرنه معاقب اگر وظیفه. خدا مسئول خواهی بود را در اطاعتش از

خواهی بود پس در تربیت فرزندت همانند کسانی که در این زندگی دنیا تأثیر نیک بر فرزندشان دارند عمل کن و از قصور در انجام 

قیام کنی از درگاه خدای تعالی پوزش بخواه و خالصه در این راه برای فرزندت از خدای مهربان کمک و نیرو  وظایفی که باید بدانها

 .بگیر که هیچ نیرویی برای خدمت و اطاعت و انجام وظیفه نیست مگر به کمک خدای توانا

جتماعی جوانان جمع گروه همساالن یا ترین عوامل موثر بر تربیت ایکی از مهم :یاری کردن فرزندان در انتخاب دوست مناسب-9

رسد در دوران جوانی هم با گسترش دوستان  و همساالن  می باشد این تأثیر که شدت آن در دوران نوجوانی به اوج خود می دوستان

تاری گروه را بینند، الگوهای رف می جوانان به دلیل اینکه افراد گروه را همدرد و همنوای خویش. کند می همچنان تأثیر خود را حفظ

گیرند البته شدت این گرایش بستگی به میزان ارتباط جوانان با والدین و خانواده خود  می پذیرند و تحت تأثیر آن قرار می به راحتی

نان اگر والدین بتوانند با شناخت نیازهای روحی و روانی آنها ارتباط عاطفی مطلوبی با جوانان و نوجوانان خود برقرار کنند و جوا. دارد

والدین را به عنوان دوست و پشتیبان خود احساس بکنند قطعاٌ از میزان وابستگی بی قید و شرط آنان به گروه کاسته خواهد شد 

گاه به نفع آنان نخواهد بود و امکان هم ندارد که آنها را البته الزم به ذکر است که فعالیت جوانان در گروه اجتناب ناپذیر است و هیچ

 .روه منع کرداز شرکت در گ

 باشد که به سختی می یکی دیگر از عوامل موثر در تربیت اجتماعی جوانان گروه دوستان و همساالن: دوستان و همساالن( ب

اخالق و رفتار گروه . توان اثر آن را کمتر از عامل خانه و خانواده قلمداد نمود و چه بسا به موزات خانواده بر روی جوان تأثیر دارد می

باشد تالشگر، منظم و فعال باشند، و در  می طوری که اگر گروهی که جوان عضو آنهگذارد ب می شدت بر جوان تأثیرهبدوستان 

کارهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شرکت فعال داشته باشد جوانان عضو این گروه  هر کدام به تنهایی افرادی فعال و اجتماعی 

اجتماعی باشند افراد آن نیز در چنین های  و ناهنجاریها  یکارا فعال در بزهان بی حال و یخواهند بود و بر عکس هم اگر گروه دوست

مّن اِتّخّذّ اّخا مُّن غِیرّ اختیار اّلجاهُ اِالضطرار الِی المُرافِقّه » :فرمایند می (ع)در این خصوص امام علی . مسیری حرکت خواهند کرد

ه و نا آزموده با دیگران پیمان دوستی ببندد ناگزیر به رفاقت و دوستی با اشرار و کسی که نسنجید( 2ج633غررالحکم،)« االشرار

 .دهد می افراد فاسد تن در

پذیرند همان گروه دوستان و رفیقان است که  می پس اولین گروه اجتماعی که نوجوانان و جوانان عضویت آن را با شوق و اشتیاق

ر انتخاب دوست با کسانی رفاقت کنند که همنشینی و انس با آنان سبب خشنودی جوانان باید با دقت و داشتن معیار اصولی د

« و الصِّدیق الشّفیِقهّ و اّعانُّک عّلیّ العّمل فّهُالِّدار باقی مّن دُعاکّ الِّی» :فرمایند می در این خصوص( ع)امام علی . خداوند گردد

 .ه آخرت سفارش کند و در انجام عمل صالح تو را یاری رسانددوست دلسوز کسی است که تو را ب( 912:4962محمدی ری شهری،)

دهد باعث شده که انسان نتواند تنها باشد و در انزوا و بریدگی از جمع زندگی کند دوست  می آرامشی که در جمع به انسان دست

ش روحی و روانی خواهند شود که جوانان با دست یافتن به دوستان هم عقیده و هم فکر به یک آرام می یابی یک نیاز محسوب

( 396:94نهج البالغه، نامه)« وّ رُبّ بّعِید اّقرّبُ مِن قّریِب، وّ قّریبِ اّبعّدُ مِن بّعیِد وّ الغّریبُ مّن لّم یّکُن لّهُ حّبیبُ»(:ع)قال علی . رسید

از هر غریب و نا آشنایی دورتر باشند  و که از خویشاوندان نزدیکتر، و چه بسا نزدیکان و خویشاوندانی که ای  هچه بسا افرا دور افتاد

 .غریب و تنها کسی است که دوست و همدمی نداشته باشد

( 635:412نهج البالغه،حکمت)« اّلتِّودُدُ نِصفُ اّلعّقلِ»:فرمایند می و در فرازی دیگر از نهج البالغه امام در خصوص دوست یابی

مولی ناظر به این حقیقت است که اگر فرد فاقد دوست باشد حتی اگر از این کالم . دوستی و محبت نیمی از عقل و خردمندی است

 علم و دانش کافی برخوردار باشد او را کفایت نخواهد کرد ارزش و تأثیر دوستان بر تربیت اجتماعی جوانان تا آن اندازه است که

 :توان گفت می



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
374 

 ستیمن آنکه بگویاام که تو کیااا  تاااو اول بگو با کیااان زیساااتی 

های  شود اگر افراد از ویژگی می گروه دوستان به همان مقدار که سبب آرامش، تربیت اخالقی، رشد اجتماعی و عاطفی فرد 

نیز جوانان را از دوستی ( ع)مولی امیر المومنین علی . آوردند می شخصیتی سالم برخوردار نباشد موجبات گمراهی و سقوط را فراهم

او را های  و زشتیها  یدارند دوست باید آئینه دوست باشد زیبای می ل انسانی به دورند به شدت بر حذربا چنین افرادی که از فضای

در نامه خود به فرزند جوانش امام حسن در خصوص ( ع)یادآور شود به طوری که موجبات رنجش او را فراهم نیاورد امام علی 

از تو جدا گردد تو پیوند دوستی را برقرار کن، اگر روی برگرداند تو چون برادرت »: فرمایند می رعایت حقوق دوستان چقدر زیبا

گیرد تو آسان گیر، و به  می گزیند تو نزدیک شو، و چون سخت می مهربانی کن و چون بخل ورزد تو بخشنده باش هنگامی که دوری

مبادا دستورات یاد شده را با غیر . باشد یم باشی، و او صاحب نعمت تو می هنگام گناهش عذر او را بپذیر و چنان که گویا بنده او

دوستانت انجام دهی، یا با انسان هایی که سزاوار آن نیستند بجا آوری، دشمن دوست خود را دوست مگیر تا با دوست دشمنی 

گواراتر از  شیرین تر از آن ننوشیدم و پایانیای  هنکنی، در پند دادن دوست بکوش خوب باشد یا بد، و خشم را فرو خور که من جرع

 (391:94نهج البالغه،نامه.)آن ندیده ام

بی شک یکی از مسائل اساسی جوانی مرحله انتخاب و گزینش دوستان است جوانان باید توجه داشته باشند که دوستان دوران  

ت دچار خسران و جوانی نقش و اثر مهمی در پایه گذاری شخصیت و خصوصیات اخالقی آنها خواهند داشت لذا برای آنکه از این جه

زیان نشوند باید کمال دقت و توجه را در انتخاب دوستان مبذول دارند تا دوستانی که متصف به خصوصیات اخالقی هستند اختیار 

 .کنند

تواند به تنهایی سایر عوامل موثر بر تربیت  می یکی از کارکردهای همه گروههای مختلف جوانان ورزش است که: ورزش( ج

 جوانان تقویت و نهادینه نماید ورزش عالوه بر آنکه جسم و تن را سالم نگه میدارد و به جوانان اعتماد به نفساجتماعی را در 

ذیری، جمع پورزشی است که روحیه مشارکتهای  در میدان. کند می ی اجتماعی آمادهها هدهد نسل جوان را برای ورود به عرص می

مداری، رقابت سالم توأم با رفاقت، استقامت، تالش برای پیروزی، تقویت اراده، پذیرش پذیری، وحدت، قانونگرایی، تعاون، مسئولیت

گروهی، تا این اندازه بتواند در رشد های  رسد هیچ یک از فعالیت نمی به نظر. گیرد می شکست و تالش برای جبران آن شکل

لدین است تا نوجوانان و جوانان را در ارتباط با شخصیت اجتماعی جوانان تأثیر مثبت و مفید داشته باشد بر این اساس بر وا

ورزشی شرکت های  هایی هدایت کنند که در فعالیتمناسب و مفید هدایت و راهنمایی کنند و جوانان خود را به گروههای  موقعیت

 .ترین اثر را در عدم گرفتار شدن جوانان در دام اعتیاد دارددارند ورزش و فعالیت جسمانی مهم

کند بطوری  می ها به دست دشمنان و سود جویان روز بروز در بین جوانان گسترش بیشتری  پیدااین عامل هالکت انسان متأسفانه

ورزش و تقویت جسم از چنان اهمیتی برخوردار است که مولی الموحدین . که سن مبتالیان طبق آمارهای کنونی رو به کاهش است

خدایا جسم مرا در راه اطاعت و بندگی خودت »:فرماید می خ است در فرازی از دعای کمیل مقتدای پهلوانان و قهرمانان تاری( ع)علی 

 .«قوی گردان

شود عامل کار و شغل فرد  می یکی از عوامل مهم و موثر در تربیت اجتماعی جوانان که شاید کمتر به آن پرداخته شده و: کار(: د

زدیک ضرورتاٌ بدان خواهد پرداخت از جنبه  اجتماعی که به کار نگریسته نة است که یا در حال اشتغال بدان است و یا در آیند

 باشد چرا که فرد از حاصل کار دیگران استفاده می اجتماعیۀ یک وظیفۀ میشود، کار برای هر فردی که عضو اجتماع است بمنزل

ل  دیگران متعهد دانست و در جهت رفع نیاز کند و در غیر این صورت زندگی ممکن نخواهد بود پس باید متقابالٌ خود را در مقاب می

اجتماعی کار و ۀ اما آیا کار از نظر تربیتی هم تأثیر دارد و به عبارت دیگر اگر جنبه و وظیف. جامعه و اعضای آن تالش و کوشش کرد

 یک امر الزمی بود؟الزم برای رفع نیازهای فردی نبود، باز هم از نظر سازندگی و تربیت فردی  و اجتماعی ای  ههمچنین وسیل

. آینده خود را رقم خواهد زد، شغل و کاری است که فرد با آن رد جوان در طول زندگی خود انتخابمهم هر فهای  یکی از انتخاب

باشد و مخصوصاٌ اگر وقتی کسی از شغل خود رضایت داشته باشد و با نگرش  می شغل یکی از عوامل موثر بر کل شخصیت فردی

د تا احساس غرور، شخصیت، و اعتمادی به او دست خواهد داد که او را به یکی از اعضای مفید جامعه تبدیل مثبتی به آن بنگر

 .استواری بر خواهد داشتهای  ناپذیری در جهت توسعه و پیشرفت جامعه و کشور خود گاماهد کرد، که با سعی و تالش خستگیخو
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کنند، با  می س و دقت الزم و کافی را داشته باشند تا شغلی را که انتخابجوانان در انتخاب شغل و کار باید وسوا  :کار مناسب

ها و در واقع کار و شغل میدان عملی است که فرد استعدادها، مهارت. هایشان متناسب باشدستعداد، عالیق، تجربیات، و مهارتا

ادش در خور چه کاری است، با توسعه ضمن کشف خود که توانایی و استعد. اطالعات کسب شده را به مورد اجرا درمی آورد

 .پردازد می خودهای  گسترش استعدادها و توانایی

نهج )« ملول مِنهُعّلّیهِ اّرجّی مِن کثِیر م قّلِیلُ تّدُومُ» :فرمایند می در خصوص اهمیت و ارزش کار کردن( ع)المومنین علی مولی امیر

 .ستوه آیی امیدوار کننده تر استه کار بسیاری که از آن بکار اندکی که ادامه یابد، از ( 636:265البالغه، حکمت

زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار و زمانی برای کار و تالش و تأمین : مومن باید شبانه روز خود را به سه دسته تقسیم کند»

نشاید جز آنکه در پی این سه چیز خردمند را . هایی که حالل و مایه زیبایی استو زمانی برای واداشتن نفس به لذتزندگی ۀ هزین

 (621:931حکمت نهج البالغه،)« حرکت کند

 .نیکوکار از کار نیک بهتر  و بد کار از کار بد بدتر است( 691:92نهج البالغه، حکمت)« فّاعِلُ الخّیرِ خّیرُ مِنهُ، وّ فّاعِلُ الشّر شَر مِنهُ»

اساسی است لذا یک برنامه راهنمایی شغلی و تحصیلی مناسب در این دوره  اشتغال در تربیت  اجتماعی  جوانان بسیار مهم و مسئله

و عالئق جوانان آنها را به مسیرهای ویژه هدایت کند این امر در سازگاری اجتماعی افراد در آینده ها  یالزم است تا با شناخت توانای

همه ( 2ج961:4966فلسفی،)«ر  لِما خُلِق لّهُول فّکُل مسیاعِم»: فرمایند می (ص)پیامبر اکرم . فوق العاده حائز اهمیت و ارزش است

 .شما کار و کوشش کنید ولی توجه داشته باشید که هر کس برای کاری که آفریده شده الیق تر است

هر کند که جوان  می گذشته از این میل به استقالل از وابستگی اقتصادی، که به عنوان یکی از نیازهای دوره بلوغ مطرح است ایجاب

 .چه سریعتر به تناسب توانایی اش وابستگی اقتصادی خود را از شخصیت اجتماعی خود موثر بداند

 (ع)تأثیر متقابل تربیت فردی و اجتماعی جوانان بر یکدیگر از دیدگاه نهج البالغه و کالم مولی علی 

عالیق، خواستها، استعدادها، آرزوها، انتظارات از تمایالت، ای  هانسان ضمن آنکه فرد است با تمام خصوصیات فردی، از جمله سلسل

که خود این فردیت حاصل تالش پیگیر و مداوم علیه بعضی از نیروهای محیط خارجی و نیز تمایالت سرکش درون آدمی است ..... و

تنگاتنگ و زندگی برد و این ارتباط  می واقعیت زندگی هر فردی نتیجه و ثمره تالش او در تقابل با اجتماعی است که در آن بسر

نماید که در جهت رشد و تکامل طرف دیگر که خود بدان وابستگی  می آفرین که بیان فرد و اجتماع وجود دارد هر دو را موظف

دنیای پیرامونش های  گوناگون و واقعیتهای  تربیت افراد اجتماع جز با داد و ستد و بودن فرد با محیط. کامل دارد، کوشا باشند

 .اش رشد و توسعه نخواهد یافتو استعدادهای درونیها  یبود و نیز توانایممکن نخواهد 

دهد و او را به یک عضو  می تعامل با اجتماع است که فرد را از عزلت گزینی و خود محوری و اسارت در بند تمایالت منفی نجات

 مسئلهبرد، بر این اساس است که  می ز آن بهرهشود و هم محیط و اجتماعی را که افعالی که هم وظیفه سازندگی  خود را متعهد می

رابطه متقابل فرد و جامعه و سهمی که هر یک از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و معنوی و پرورش، شکل دادن و به قالب درآوردن، 

اصالت »فداران توان و نباید گاهی همچو طر نمی .شود می دیگری دارد، در حوزه تعلیم و تربیت از جایگاه ویژه و اساسی برخوردار

« اصالت اجتماع»تنها فرد را در توسعه و ترقی جامعه انسانی موثر دانست و از نقش اجتماع غفلت کرد و یا همچو طرفداران« فرد

تنها اجتماع را در پیشرفت  و تکامل جامعه و موثر و مفید قلمداد کرد و از نقش فرد به عنوان سلولهای زنده تشکیل دهنده پیکر 

 .ت ورزید بلکه اهمیت فرد در سازندگی اجتماعی به همان میزان است که جامعه در سازندگی شخصیت فرد تأثیر دارداجتماع غفل

نهج )« وَ فَرّقَهَا اَجنَاساٌ مُختَلِفَات فِی الحُدُود و ّاالقدر،وَ الغَرائِزِ وَ الَهیَئَاتِ»: فرمایند می (ع)طور که امام علی همان

گوناگون تقسیم و استوار های  هیئتها و ها و قالبداوند موجودات را از نظر حدود، اندازه، غرائز و شکلو خ( 435:34البالغه،خطبه

 .فرمود

 ....شود دارای یک سری از استعدادهای روحی، روانی و جسمی از جمله فکر، هوش، حرکت، تحمل صدمات و می انسان وقتی متولد

ترین عامل اولین و مهم. گیرد می یط مادی، اجتماعی و فرهنگی که طفل را در خودولی چه زود عوامل موثر ناشی از مح. باشد می

دهد و کودک با بزرگتر شدن ارتباط خود  می های اولیه تولدش پرورشخانواده است که فرزند را در برابر آداب و رسوم خود، در سال

 .شود می تری واقعمحیط گسترده دهد و تحت تأثیر می های خارج از خانواده افزایشرا با افراد و گروه
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فرسوده  ۀ این کشمکش فردی و اجتماعی را در جامع( ع)المومنین علی بین فرد و اجتماع مولی امیرهای  در خصوص کش مکش

که کند و بل نمی با این حال خود را جدا از آن فرض. کند و با اینکه با جامعه آن روز را به هیچ وجه قبول ندارد می زمان خود تجربه

عادی و معمولی بر طبق مکتب الهی تحولی گسترده و های  گیرد تا با تالش و مجاهدتی افزون بر توان انسان می اش بر این قراراراده

عظیم  در اجتماع خود ایجاد کند لذا بر جوانان ماست که با تأسی به این امام همام و دیگر معصومین  که همگی بر صراط مستقیم 

ها حضور داشته باشند و در ارتباط با اجتماع و محیط خویش کنش و واکنشی هدفمند و دائمی داشته جمع انسان بودند، فعاالنه در

مقاومتش تحرک و یا کم تحرک هماهنگ کند، که سبب از دست رفتن د به هیچ وجه خود را با محیطی بیباشد جوان نه تنها نبای

 .وثر خود در اجتماع سبب رشد کل جامعه شودهای مفید و مها و تالششود بلکه باید با فعالیت

دهد و خارج از دریا از موج اثری نیست فرد هم  می کند و خود را قدرتمند و توانمند نشان می طور که موج در دریا معنی پیداهمان

ع هستند که با نیرو کند همین تک تک افراد اجتما می به تنهایی و خارج از اجتماع هیچ است بلکه در اجتماع است که فردیت پیدا

کند یا به عبارت دیگر خود را وقف خدمت به  می فردی که خود را در جامعه محو. بخشند می و توان علمی و فرهنگی به جامعه قوام

توان الگوی مناسبی برای جوانان باشد  می دهد در حقیقت آئینه دار گذشته و آینده است و می های بزرگ جامعه قراراهداف و آرمان

لمُومِنینَ مِن کانَ خَیرَ ا»: فرمایند می (ع)در کنار هم اهداف متعالی زندگی فردی و اجتماعی را تحقق بخشند مولی امیر المومنین تا 

بهترین مومنان کسانی هستند که وجودشان برای ( 216:4962حسین ادیب،)« مُومِنینَ وَ ال خَیر فِیِ مِمَن الیاف اِال یُولِفُمالَفَهُ للِ

 .گیرد و مردم با او انس ندارند خیری در او نیست نمی دیگر انس  و الفت باشد وکسی که با مردم انسمومنان 

سازی و تهذیب نفس کمال دقت را داشته باشد عیت است که اگر انسان در جهت خودبیانگر این واق( ع)این بیان زیبای امام علی 

ت ورزد و دامن عزلت ورزد خیر و برکتی در چنین زندگی نخواهد بود ولی از جهت دیگر تربیت که همان تربیت اجتماعی است غفل

امام در این کالم گهر بار خود هم بر ارزش و اهمیت تربیت فردی و اجتماعی تأکید دارند و هم بر اثری که این دو ترتیب بر هم 

خواهی کامل  می ربیت فردی، حال اگراگر مومن بودی و خوب تربیت شدی و آن هم بهترین ت» :فرماید می گذارد و می دارند صحه

شوی باید در اجتماع حضور فعال داشته باشی و آن هم حضوری مثبت که موجبات وحدت و تشریک مساعی آحاد جامعه را تحصیل 

در این حال است که از هر جهت به تو خیر و برکت خواهد رسید و ثمره تالش خود را خواهی دید و ! و تقویت نمایی نه هر حضوری

 .نایل خواهی شد، ه اهداف کلی و نهایی تربیتب

تر است تا کسانی که سن و سالی از آنها برای نسل جوان آسان( ع)به کار بستن این توصیه و دستور العمل شفا بخش حضرت علی 

واعد منطبق آمادگی دریافت اصول و قها  یور نشدن در آلودگو پاک و ظریف جوانان به علت غوطهگذشته است چرا که قلب لطیف 

اگر جوانان لذت تهذیب . با فطرت انسانی خود را به سادگی پذیرا است اصل اساسی در این خصوص شروع کار توسط جوانان است

شوند و عالقه شان  می نفس و خودسازی را بچشند و بدانند که چه خیر و برکت عظیمی در آن است نه تنها در آن مسیر مصمم تر

د بلکه دیگر گرد خالف آن نخواند چرخید و هنگامی که پاداش برخورد اصولی و مناسب خود را از اجتماع یاب می در این جهت فزونی

با اجتماع هر چه بیشتر و  خود راهای  خواهد بود که سعی خواهند کرد برخورددارند، چنان بر آنها لذت بخش می و افراد آن دریافت

تر تر و سنجیدهالیت آگاهانهاست زیرا برای فع« خود»این نیز الزمه پرورش بیشتر که . تر از روی آگاهی بیشتر انجام دهندسنجیده

تواند به شدت تحت  می ی زندگی انسانها ه، نیازها، اهداف و شیوها هاز آنجایی که غرایز، انگیز. سازی و علم بیشتری نیاز استخود

 .جهت دهد و در نتیجه فرد را به سمت خیر و یا شر سوق دهد تأثیر عوامل اجتماعی قرار گیرد و اجتماع قادر است به آنها شکل و

از کلیه جوانان انتظار دارد که در برخورد با اجتماع به عنوان عضوی از کل، با پیوستن بدان رشد فردی خود را کاملتر ( ع)امام علی 

پیروی نکنند بلکه درصدد اصالح آن اجتماع نمایند ولی چنانچه اجتماع در جهت رشد و تکامل فرد گام برنمی دارد و نه تنها از آن 

های  یابد که افراد آن مقاصد و تالش می جامعه و ملتی وقتی به اوج موفقیت و ترقی دست. تالش و کوشش خود را مصروف دارند

یشرفته فرهنگ مترقی و پ. مشترک و هم جهتی را شروع کرده باشند و افراد نیز جامعه و فرهنگ حاکم بر آن را پذیرفته باشند

کامل، بر کل یک جامعه اثر شگرف و چشم گیری بر شخصیت افراد و مخصوصاٌ جوانان دارد این فرهنگ جامعه است که در تشکیل 

 .شخصیت، منش، رفتار، رشد و جهت آن در افراد تأثیر فراوان دارد
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د تنها به خود، خانواده، قبیله، نژاد و افراد شوند به طوری که هر فر« خودی»سبب توسعه ای  هاگر تعلیم و تربیت و فرهنگ جامع

ملیت خود نیندیشد بلکه خیر خواه همه مردم و همه افراد بشر در سراسر دنیا باشد چنین فردی دیگر در خود محدود نخواهد ماند 

سعی و  او به جامعه بزرگ جهانی و رشد و توسعه کل بشریت خواهد اندیشید و. و فقط در فکر پیشرفت و رشد خود نخواهد بود

تالش و کوشش خود را با جدیت هر چه بیشتر در راه تعالی انسان و انسانیت به کار خواهد گرفت و نتیجه این خواهد شد که جامعه 

رشد یافته و مترقی که در راستای اهداف غایی و نهایی خلقت انسان گام برمی دارد به طور مستقیم در رشد فردیت افراد آن جامعه 

 .همچنین رشد تعالی افراد یک جامعه در توسعه و پیشرفت آن اجتماع و فرهنگ تأثیر مستقیم و اساسی دارد موثر خواهد بود و

 استنتاج

در منابع معتبر دیگر مورد بحث ( ع)تربیت فردی و اجتماعی جوانان را از دیدگاه نهج البالغه و کالم مولی علی  مسئلهدر این مقاله 

تواند  با تربیت فطری در مسیری قرار گیرد که  می گیریم که انسان می یات و روایات چنین نتیجهاز بحث آ. و بررسی قرار گرفته شد

باشد را به دست بیاورد زیرا که استعداد چنین مقام عظیمی در او به ودیعه  می بزرگترین مقام انسانی خود را که خلیفه الهی بودن

ر صحیح برای پرورش و به فعلیت رساندن چنین استعدادها و توانمندی گذاشته شده است و کار تربیت یافتن و هموار کردن مسی

 .هایی است

تواند با بهره گیری از این زمینه  می جوانی بهترین فرصت و دوران تربیت بوده است جوان از نیرو و انرژی مضاعفی برخوردار است که

اعتقادات صحیح مبتنی بر واقعیات جهان هستی نماید و  آماده و انرژی کافی، بیشترین استفاده را در جهت کسب فضائل اخالقی و

 خود را الیق خلیفه الهی و مظهر همه اسما و صفات الهی گرداند و امانتدار صدیق الهی بشود و حقیقت امر تربیت هم چیزی جز این

 .تواند باشد نمی

ت هدف آفرینش توجه دارند چنین برمی آید که هدف در نهج البالغه، نیز که به غایت و نهای( ع)و از مجموع آیات و کالم مولی علی 

شود تربیت باید بر مبنای فطرت الهی استوار باشد  می تربیت انسان هم باید عقوبت و تقوی الهی باشد نه چیز دیگری و اینکه گفته

تواند چیزی جز  نمی ی همبه این دلیل است که انسان فطرتاٌ خداپرست و خداجو آفریده شده است و هدف غایی و نهایی تربیت انسان

فطری انسان، عالقه و میل او به برقراری رابطه و تشریک مساعی با دوستان های  و از آنجایی که یکی از ویژگی. عبودیت الهی باشد

نها آهای  شود که نیرو و توانایی می در جریان تربیت جوانان نیز باید به پرورش روحیه برادری و اخوت بدان جهت اهمیت داده. است

شود و این انرژی جمع شده جوانان نه تنها در راه خدمت و  می گروهی ضمن هم جهت شدن، تقویتهای  در کارها و فعالیت

رود و گاهی ابداعات شگرفی را در پی خواهند داشت و آنان را از تنهایی و بی حالی و انحرافات ناشی از  می سازندگی اجتماع به کار

 .کند می اطر آنان را تأمینتنهایی نجات داده و آرامش خ

سازان آن اجتماع تربیت جوانان خود که آینده مسئلهبنابراین اگر اجتماعی در فکر توسعه و پیشرفت خود باشد، ناگزیر است به 

ربیت ی منظم و منسجمی را برای تها ههستند، اهمیت و ارزش فراوانی قائل شود بر این اساس متوالیان امر تعلیم و تربیت باید برنام

که در راستای اهداف عالی انسانی گام برمی دارد ای  هعلمی، معنوی، فنی و هنری تدارک ببینند و نهایتاٌ جامعهای  جوانان با توانایی

طور موثری در رشد فردیت افراد آن جامعه موثر خواهد بود و همچنین رشد و تعالی افراد یک اجتماع در توسعه و پیشرفت آن هب

 .تقیم و اساسی داردجامعه تأثیر مس

 منابع و مأخذ

 قرآن کریم-

 قم، چاپ اول، انتشارات در راه حق انسان شناسی،، (4965)امین زاده، محمد رضا،-

 ترجمه محمد علی انصاری، قم، دار الکتاب، چاپ اول، انتشارات بی تا غررالحکم و دار الکلم،آمدی، عبدالواحد، -

 تهران، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تربیت اسالمی، نگاهی دوباره به، (4965)باقری، خسرو،-

 موسسه در را حق، چاپ سلمان فارسی ( 4963)،تعلیم و تربیت اسالمی -

 ، تهران، چاپ اول، مرکز جهانی علوم اسالمیدرآمدی بر تربیت اسالمی، (4966)حاجی ده آبادی، محمد، -
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ترجمه سید محمد راد منش،تهران، چاپ اول،  ،(ع)و پرورش تربیت از دیدگاه امام علیراه ، (4962)حسین ادیب،علی محمد،-

 انتشارات انجام کتاب

 ، چاپ اول، قم، انتشارات امام المنتظرترجمه نهج البالغه،(4951)دشتی، محمد، -

 یالنی،بیروت دارالمعرفهتحقیق و ضبط محمد سید ک المفردات فی غریب القرآن،راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، -

 ، تهران، چاپ بیست و یک، نشر مردانیجامعه شناسی آموزش و پرورش، (4965)عالقه بند، علی، -

 نشر معارف اسالمی،  هیئت، دو جلد، تهران، چاپ اول جوان از نظر عقل و احساسات،، (4966)فلسفی، محمد تقی، -

 لیا و مربیان جمهوری اسالمی ایران، انجمن اوپیوند تهرانة نشری، (4966)قائمی، علی،-

 ، تهران، چاپ ششم، انتشارات امیریزمینه تربیت، (4965)،--------

 ، تهران، انتشارات معاونت پژوهشی9مجله تربیت شماره ، (4966)ملکی، حسن،-

 تهران، چاپ شانزدهم، انتشارات صدرا تعلیم و تربیت در اسالم،، (4965)مطهری، مرتضی،-

 چاپ اول، قم، انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی ، میزان الحکمه،(4962)ی، محمد، محمدی ری شهر-
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ینه شعر فارسیسیمای پیامبر در آی  

 نسرین بیرانوند

 مدرس دانشگاه پیام نور

 دکتر ناصر کاظم خانلو   

 استادیار دانشگاه پیام نور همدان 

 پیمان معمارزاده

 علمی دانشگاه پیام نور خوزستان   تهیأدانشجوی دکتری دانشگاه چمران، عضو  

 چکیده

ای  هسیمای پیامبر بزرگوار اسالم، این بهترین آفریده خدا و سنبل ناز کشتزار آفرینش در ذهن و زبان بسیاری از شاعران ایرانی جلو 

تگی نویسندگان آن آثار به مندی و دلباخنحوی شایسته که گویای عالقهو در آثار منظوم و منثور به. اردبارز و ارزشمند داشته و د

سیمایی است که ملکوتی تر از . و بدان مباهات کرده اند وهمند، دلنواز و دوست داشتنی استباشد بسیار شک می (ص)پیامبر اکرم 

 این مدایح  که باید آنها را مدایح محمدی یا نبوی نام نهاد عالوه بر آنکه میزان اعتقاد. توان یافت نمی آن چهره در کل هستی

رود که بسیاری از حوادث  می به شمارای  هرساند، در حکم گنجین می خالصانه قلبی سرایندگانشان را به مقام حضرت ختمی مرتبت

هر چند که نعت چنین سروری و . را به طور اجمال و به طریق تلمیح در خود جای داده است( ص)زندگی و سیره و سخنان پیامبر 

 که برآید و کرا یارا تا به مدح و منقبت وی زبان گشاید؟ة کمالی از عهدثنای چنین جمالی و ستایش چنین 

خویش نه در خور قدر و مقام آن عنصر سماحت و مبدأ ۀ رو از دیر باز شاعران و سخنوران هر یک متناسب با شأن و مرتباز این

بزرگ ای  هاگر آن آثار گرد آوری شود کتابخان اند کهگشاده و تاج عشق او را برق نهادهفصاحت و بالغت زبان به ستایش و ثنای وی 

طوری که هب ؛تواند محسوب گردد می ادبیات فارسیهای  پژوهشۀ مهم و اثر گذار در مجموعهای  و از موضوع. از آن پدید خواهد آمد

 .در آن ثبت نشده باشد( ص)شعری در مدح پیامبر اکرم ۀ توان یافت که قطع می کمتر دیوان شعری را

در آئینه شعر فارسی که در یک مقدمه و چند بخش اصلی با عناوینی ( ص)اضر تحقیقی است پیرامون سیمای پیامبر اکرممقاله ح

ینه شعر فارسی بررسی کرده و و فضایل، سیمای پیامبر اکرم را آیخطاب لوالک، تصویر معراج، معجزات پیامبر به روایت ادبی، : چون

 .رگوار پیامبر را به عنوان اسوه حقیقی عرفان نشان دهدی زندگی و اندیشه و شخصیت بزها هجلو

 ، نعت، معجزات، فضایل، معراج، شعر فارسی(ص)پیامبر اکرم : هاکلیدواژه

 مقدمه

پر بارشدن متون ادب فارسی، پرداختن سخنوران و نویسندگان بزرگ ما به راهنمایان و بزرگان ادیان ة شک یکی از دالیل عمدبی

..... چون تلمیح، استشهاد وهای  و سخنان و نیز نعت ووصف آن بزرگان است که به صورت ها هی از سیره آموزتوحیدی و بهره گیر

دارای جلوه و جایگاهی ویژه است و ( ص)بیان گردید و در این میان وجود ذی جود خورشید بی غروب، پیمبر عظیم الشأن اسالم 

سات پاک و صمیمی و خالقیت و هنرمندی شاعران و نویسندگان ایرانی بوده بروز احساۀ دستمای( ص)همواره نام و یاد رسول اکرم

درخور و سزاوار نشانده اند آنها به مدد ذهن وقاد ای  هی کالم نبوی را در آثار خویش به گونها هوافی برده اند و گل واژة است که بهر

عنوی سخن نبوی را روشن تر، جذابتر و شنیدنی تر به و بیان و بنان استوار و آهنگین و موسیقیایی خود جمال و کمال لفظی و م

 .ارباب قلوب پیش کش نموده اند

را در آثار و اشعار خود با توصیفاتی زیبا و دلنشین ستوده و به معرفی او ( ص)ما پیامبر اعظم ۀ هر یک از نویسندگان برجست

ذاتیی و گنجایش ظرف وجودی خویش توصیف کرده  را هر یک به تناسب استعداد( ص)تابناک حضرت محمد ة پرداخته اند و چهر

 چنانکه کمتر شاعری را»یشان گنجانده اند ها هی آغازین منظومها هی متعددی را غالباٌ پس از توحیدیها هاند و نعت ها و معراجی

رسد که  می ه نظرمعصومین نسروده باشد و چنین بۀ توان یافت که قصیده تا ترکیب یا ترجیعی در ستایش پیامبر اکرم و ائم می



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
381 

« آوردند و از گزاردن آن به عنوان یک وظیفه محتوم دینی غفلت نداشته اند می شاعران این کار را زکات طبع و قریحه خود به شمار

 (4جلد622:4962صفا،)

ا که مشرب آن مرغ باغ ازل که مزین به خلق و خلق حق بود در آثار شاعران و نویسندگان، به ویژه آنه( ص)سیمای پیامبر اکرم

و شاعران با چنان شیفتگی از پیامبر بزرگوار . عرفانی دارند افتاده و از ایشان به عنوان انسان کامل و رمز هستی نام برده شده است

 .گویند که از سر صفای دل و ژرفای ایمان آنان برخاسته است می سخن

 «لوالک لما خلقت الفالک»

را برای وجود انسان و به تعبیری بخاطر ( جهان)برمی خوریم که از سویی، خداوند افالک حدیث به این معنا ة با اندک تأمل در حوز

از جمله روایاتی است که همواره مورد استناد عارفان و حکیمان واقع « لوالک لما خلقت افالک»آفریده است ( ص)حضرت محمد

 :چنانکه موالنا گوید. شده است

 اک را تابان تر از افالک کااردخااا   گنج مخااافی بد ز پری چاک کاارد

 (2562بیت2ج:4962مولوی،)      

بر این اساس وی آن را سری را که اصل و حقیقت ساری در جهان یعنی هستی صورت مثالی عالم است، بر طبق حدیث 

 .تحقق یافته است( ص)در محمد« لوالک لما خلقت االفالک»قدسی

 را خدا لوالک گفت بهر عااشق او   با محمااااد بود عشق پاک جفت

 پس مرا او را انبیا تخااصیص کرد   منتهی در عشااق جون او بود فرد

 کی وجودی دادماااای افالک را   گر نبودی بهر عشااااااق پاک او

 (2693-2696بیت3ج4962مولوی،)      

 :است خاقانی شروانی از اعاظم قصیده سرایان سده ششم نیز به این موضوع بسیار زیبا اشاره کرده

 آری که از یکی، یکااای آید ابتدا   اول ز پیشگاااه قدم عقل زاد و بس

 (46:4961سجادی،)      

 فتراک اوساتۀ هر دو جهان بست   احمد مرسل که خرد خاک اوست

 (24:4959مخزن اسرار،)      

 ساااارش صاحب تاج لوالک بود   تناااش محرم تخت افالک بود

 (49:4959اقبال نامه،)      

 «اول ما خلق اهلل نوری»

وجود مبارک او تعین اول است که بعد از تجلی در عقل، در جمیع مراتب وجودی ظهور « اول ما خلق اهلل نوری»با توجه به احادیث

نور من اولین  «اول ما خلق اهلل نوری»: پیغمبر فرمود. و این حدیث نشان از برتری آن حضرت بر کل آفرینش است. کرده است

بود که خداوند خلق کرد عرفا بر اساس این حدیث اولین مخلوق را که از تجلی حق تعالی صدور یافته است، حقیقت محمدیه  چیزی

 :و این حدیث در شعر شاعران انعکاس یافته است. نامیده اند( ص)

 .عالم و آدم نیز ایجاد شده استداند که از پرتو وجود او عرش، کرسی،  می شیخ عطار هم نور پاک احمد را اولین تجلی غیب الغیوب

 باود نور پاک او بی هیاااچ ریااب  آنچه اول شد پدید از غیاب غیب

 گشات عرش و کرسی و لوح و قلم  بعد از آن، نور عااااالی زد علم

 یک علم از نور پاکش عالمسات                        یک علم، ذریتاااااست و آدماست

       (46:4959منطق الطیر،)      

 :سراید می سعدی شیرازی نیز اینگونه

 هامااه نورها پرتو نور اوسااااات کلیااامی که چرخ فلک طور اوست                       

 (96:4954یوسفی،)      
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 اول ما خلق اهلل العقل

 :گوید یم دانند، سنایی می را به اعتبار کلیت و عدم تقید، همان عقل اول( ص)اهل معرفت، روح محمدی 

 عااااقل است ها هبرتر از برگزیااد   عاااقل اسات ها هکاول آفریااد

 (26:4933حدیقه،)      

بر آن است که هر دو عالم پرتوی از وجود اوست و ( ص)شیخ عطار نیز با بیان وجوب منقبت و صدر و بدر عالمیان، پیامبر اعظم 

کند که عقل کل، پرتوی از نورانیت ازلی و بی منتهای  می تصریحاست وی همچنین ( ص)حضرت آدم از سالکان طریق محمدی 

 :گوید می اوست چنانکه

 نعاات صادر و بدر هر دو عالمست   آنچه فرض عین نسل آدمااست

 کل شااااااده هر جزو از ایمان او   عقل کل جزوی ز عکس جان او

 سوی شرعاااتش از پی شاایر آمده   طاااافل راهااش آدم پیر آمده

 هر دو عالام از دو ماااااایم نام او   از جام اوای  هاشت جنت جرعه

 (43:4913مصیبت نامه،)      

 تصویر معراج

دل فرود آمد و وی را بر براق عشق نشانه و به ۀ مقرب الهی بر خواجۀ معراج شبی بود بیرون از زمان و مکان که در این شب، فرشت

به منزل جانان که از صدف کون و مکان بیرون است در این شب وصال سید . عالء برددور از تیرگی نفس فرعون کیش به ملکوت ا

مست باده خوار است او به ة عشق بی پرده آیات کبری الهی را دید شرابی نوشید که جامش روی یار و پیاله اش دیدۀ انبیاء در میخان

اخت و شمع هستی خویش را در نورانیت آن خورشید دور از چشم اغیار در عالم بی سو و بی جهت با معشوق خویش نرد عشق ب

نجم به روشنی به آن اشاره ة اسرا و بعضی آیات سورة معراج پیامبر یکی از رویدادهایی است که در اول سور. محو و نابود ساخت

است و هر دو احادیث زیادی هم از سوی علمای سنی و شیعی در کتب کالم و حدیث و تفاسیر قرآن مجید روایت شده . شده است

 ( 44:4956مدرسی،)فرقه در اصل واقعه به طور اجماع اتفاق کرده اند 

سنگ تمام نهاده و قلم توانمندش را در این زمینه به اوج ( ص)حکیم سنایی غزنوی در آثار عرفانی خود، همواره در نعت رسول اکرم 

 :ینگونه زیبا معراج پیامبر را به تصویر کشیده استگویی در این کار، دبیر فلک او را یاری کرده که ا. فلک رسانیده است

 پای بر فااااااارق عاااالم و آدم  ر نهاااااده ز بهاار تاج قااادمب

 سارما زاغ و ما طاغی بشااااااانو  دو جهان پیاش همتش به دو جااو

 ..............الی

 صاااادق اهلل نبااااشاته بر خاتم  خاتم شااارع خاتاااااامت در فم

 (433:4962رضوی،)      

 :گوید می کند و می بوستان خود در نعت سید المرسلین به معراج وی اشارتۀ شیخ اجل سعدی شیرازی در دیباچ

 به تمکاین و جاه از ملک بر گذشت  شبی بر نشااست از فلک برگذشت

 که در ساادره جبرئیل از او باز ماند  نان گرم در تیه قربااااات براندچ

 حامل وحاااااای برتر خرامای  هک  االر بیاااااات الحرامبدو گفت س

 (96:4954یوسفی،)      

 کرد روان مااااشعل گیااااتی فروز   نیم شاااابی کان ملک نیااامروز

 ز آمدنش آمده شاااب در ساااماع  روز شاااااده، با قدمش در وداع

 ...........الی

 پای براقۀ ده پویااااابرق شاااا  در شااااااب تاریک بدان اتافاق

 (46:4959مخزن اسرار،)      
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پرداخته اند اکثرشان به عروج جسمانی نظر دارند و ( ص)اکثر شاعرانی که درباره معراج شعر گفته اند به کیفیت عروج پیامبر اکرم 

آن فراوان بحث و گفتگو شده ة از موضوعاتی است که دربار( ص)چگونگی معراج پیامبر. گروهی نیز معراج روحانی را پذیرفته اند

 گویدک می خاقانی. است

 مرغ دلاااااش رفتاااه به آرامگاه  قفااااااس قالب از این دامگاه با

 قالبااااش از قلب سابکاااتر شده  مرغ الهیااش قفااااااس پر شده

 (        46:4953تحفه العراقین،)

 :کند می ین پندار جسمانی بودن معراج پیامبر را مطرحدر لیلی و مجنون نیز به شیوه اش دیگر اای  هنظامی گنج

 هم سااار کالم کالم حق شنیدی   هم حااااضرت ذو الااجالل دیدی

 هم دیدن و هم شاااانودنت پاک   از غایت وهم و هاام غاور و ادراک

 (45:4959لیلی و مجنون،)      

شدم به ( ع)خواهر علی « ام هانی»اه ربیع االول به مکه در خانه شب دوشنبه از م: گفت( ص)رسول : در تفسیر سورآبادی آمده است

رساند و با  می خدای عز و جل تو را سالم« اهلل یقرئک السالم»: تهجد چون از نماز فارغ شدم سر فرو نهادم، جبرئیل بیامد و گفت

هفت آسمان و هفت زمین و عجایب آن از  امشب شب معراج توست مرا فرستاد تا تو را ببرم و ملکوت: گوید می سالم، درود و تحیت

 (991:4916سورآبادی،)« عرش تا تحت الثری را به تو نمایم

 :ام هانی را مبدأ معراج دانسته اندۀ بیشتر سرایندگان پارسی، خان

 به خاااااالوت سارای ام هاانی   شبی رخ تافااااته زین دیر فانای

 (961:4959خسرو و شیرین،)      

 برون از خااااااااوابگاه ام هانی   ض شاااااادمانیشد آن نخل ریا

 (143:4964دیوان وحشی،)      

 به روایت متون ادبی( ص)معجزات پیامبر اکرم 

که علما  ای  هپیامبر، معجزه و کرامات اوست او پیامبری است امی و برخوردار از چنان مرتبهای  از بزرگ ترین ویژگی  

و اگر چه مهمترین نشانه . کند می بی نیازای  همعجزه بزرگش قرآن است که او را از هر معجز. اویندجملگی ریزه خواران خوان دانش 

فیض موجودات دیگر است، ۀ که حقیقت وجودیش نخستین تنزل حق به صورت امکانی و خلقی بوده و واسط( ص)پیامبر ة و معجز

نقل شده ( ص)از کرامات و خوارق عادت از خیر البشرای  هد، اما پاربا آن عاجز آمدنۀ قرآن کریم است، که معاندین و کفار از معارض

 .هویداست ها آنمعجزه در ۀ است که صبغ

کنند، ضرورت معجزات دیگران را  می و انکار و منازعه با وی ذکر( ص)درخور ذکر است سخنانی که عرفا در باب مخالفان پیامبر  

در عین حال تفاوت حال او را با احوال مدعیان دروغین و کسانی که از روی رشک »این معجزات. کند می اضافه بر قرآن مجید توجیه

سران . دهد می خاسته اند و جز در جستجوی ملک و جاه محرک دیگری نداشته اند، نیز نشان می و ناخرسندی با وی به معارضه بر

یافته اند و  نمی نیل به ایمانۀ را مایای  ههیچ معجزکردند و در عین حال صدور و وقوع  می قریش این گونه معجزات را از رسول طلب

 (444:4961زرین کوب،.)کردند می از قبول آن اعراض

یی، صحت ادعا و ثبوت رسالت پیامبر را در پیش ظاهر بینان که از ها هاز معجزات که همچون آثار و نشانای  هدر این مقاله به پار

 .رود می رساند، اشارت می راه ندارد به اثباتحواس انبیاء بی بهره اند و به آن سوی افالک 

 (ستون ناله کننده)استن حنانه 

به هنگام خطبه خواندن ( ص)درخت خرما و یا درخت مقل و سدری که حضرت رسول اکرمۀ ستون حنانه، ستونی بوده است از ساق

که از آن به بعد بر ، را ساختند( ص)اکرم  نمود و پس از آن که منبر رسول می فرمود و خطابه و موعظه می در مسجد  بر آن تکیه

و از آن  رو به . گفت مطابق روایات اسالمی، آن ستون   به جهت دور ماندن از آن حضرت ناله برآورد می رفت و سخن می باالی آن

 :عطار گوید. صفت حنانه، یعنی ناله کننده مشهور شد
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 ر دورشد دو می حنااانهۀ نال   چون بمنبر بر شد آن دریای نور

 و آن ستون از فرقتش رنجور شد   آسمان بی ساااتون پر نور شد

 (21:4959منطق الطیر،)      

گوید که آن ستون، چوبی  می کند و می داستان این ستون ناله گر، در اکثریت کتب نقل شده موالنا این داستان را اینگونه روایت

( دنیا)کم تر از چوبی نیستی پس تو هم به بقا بیندیش و عقبی را بر فنا است ولی چوب به بقا توجه دارد پس تو که انسان هستی، 

 : ترجیح بده

 زد هاامچو ارباب عقول می ناله   اساااااااتن حنانه از هجر رسول

 .........الی

 تا چاو مردم حشر گردد یوم دین   آن سااتون را دفن کرد اندر زمیان

 (دفتر اول 616:4951زمانی،)      

 :کند می یاد( ص)ز با لحنی حاکی از ارادت و عشق از نالیدن ستون حنانه از هجر پیامبر و عشق وی به پیامبرسنایی نی

 آن دم که شد منبر نشین بر سامعان گوهر فشان   حنانه آمد در حنین از فرقت آن نازنین

 (52:4962رضوی،)      

 (ص)تسبیح سنگ ریزه در دست ابوجهل و پیامبر

کردند و منازعه با سید  می که بیشتر معجزات برای اثبات پیامبری حضرت محمد بر مخالفانی که وی را انکار در خور تأمل است

خالصه داستان بدین گونه است . کند می از عناد را نقلای  هرساندند چنان که موالنا این معجزه پیامبر و نمون می انبیاء را تا حد عناد

کدامیک را : بگو ببینم که اینها که در مشت دارم چیست؟ آن حضرت فرمود: امبر گفتابوجهل سنگ هایی در دست داشت به پی

دهد؟ ابوجهل گفت مورد دوم نادر تر  می بگویم آنچه در دست تو چیست یا بگویم آنچه در دست توست و به حقانیت من گواهی

در این . یای بی جان کامالٌ نامعقول استاست زیرا ممکن است به فراست بدانی که در مشت من چیست ولی گواهی دادن این اش

 .اثنا از میان مشت او، هر پاره سنگی به شهادت گفتن آمدند و بر پیامبری حضرت محمد گواهی دادند

 گفت ای احمد بگو این چیاست زود؟  سناااااگ ها اند کاااف بو جااهل بود

 اااامانچون خاابر داری ز راز آساا  گر رسولی چیاااست در مشاااتم ناهان؟

 ...........الی

 زد ز خشم، آن سنااااگ ها را بر زمین  چون شناید از سانگ ها بو جااااهل این

 (دفتر اول 635:4951زمانی،)      

 :سراید می و اینگونه. کند می شیخ نیشابور نیز در ابتدای کتاب منطق الطیر خود به این معجزه پیامبر در ضمن نعت وی اشاره

 در کفاااش تسابیح زان کردی حصات   باااود آن پاک ذات داعاااااای ذرات

 (46:4959منطق الطیر،)      

 :سنایی غزنوی، با شیوایی این مطلب را بیان میدارد

 الزام حجت را حصا شد در کفش تسبیح خوان  روزی که با خصم دغا شد لطف او برهان نما

 (59:4962رضوی،)      

 (شکافتن ماه)شق القمر 

معجزه و کرامات اوست او پیامبری است امی و واال مقام و علما جملگی ریزه خواران ( ص)زرگترین فضایل پیامبر اکرم یکی از ب

کند؛ و شق القمر که مضمون اشارت قرآن کریم  می بی نیازای  هدانش اویند معجزه بزرگش قرآن است که او را از هر معجز

است آنچنان ( ص)یکی از معجزات پیامبر « اعت نزدیک شد و ماه بر خود شکافتآن س( 4/قمر)اقتربت الساعه و انشق القمر»است

بود که شبی از شبها حضرت محمد به تقاضای مشرکین، ماه را با اشارت انگشت بشکافت و آن را دو نیم کرد هر نیمه بر آستین 

 .حضرتش فرو رفت و از گریبان او باال آمد
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 :ت به این معجزه چنین اشاره داردپیر گنجه از ستایندگان حقیقت محمدی اس

 سااااایب مه را دو نیم در ماشتش   کرده ناخاااان بارای انگاااشتش

 مه انگشاات کش گشته ز انگشت او   ساااااااتون خرد مساند پشت او

 (46:4959هفت پیکر،)      

 :کند می سنایی غزنوی در حدیقه الحقیقه به زیبایی تمام به این معجزه اشاره

 کی دم از خامااه سااااایاه زدی    نان کو مااایان چو مااه زدیآن ب

 خامۀ کی شاااادی بارگیر خام   ضاااااارب کردی میان ماه تمام

 میمۀ کی کشاایدی ز خامه حلق   آن بنانی که کرد مه را دو ناااایم

 (435:4933حدیقه،)      

ایمان واقعی او به معجزات رسول خداست، حاکی از دقت و ة شان دهندانشق القمر در شعر موالنا در عین حال که نۀ کاربرد حادث

 .توجه خاص وی در بیان مضامین و معانی معنوی است

 بشاااانو این فرماااااااان اعاال روز شد  آفتاب آماااااد که انشااااااااق القمر

 (546:4913دیوان شمس،)      

 :سرایند می سعدی و عطار نیز در این باب چه زیبا

 تسبیح گفت در کف میمون او حصا   یارب به دست او که قمر زان دو نیم شد

 (51:4951جعفر شعار،)      

 اشارت کن به انگشاااتی سوی ماه   ز تو ماااااعجزی خواهنااااد نا گاه

 (36:4956اسرار نامه،)      

 بی سایگی

گسترد، و این عالمت نبوت وی بود که  می بر سر مبارکش سایهکرد ابر  می گفته اند که پیغمبر سایه نداشت و چون در آفتاب گذر

که ( ص)موضوع سایه نداشتن پیامبر اسالم . در قرآن آمده است که می  بر سر وی سایه داشتی و از لطافت وی سایه بر زمین نیفتاد

سعید واعظ خرگوشی در کتاب ابو . مبین روحانیت محض آن حضرت است، توجه گویندگان را جلب کرده و به آن اشاره کرده اند

 :کند می خود شرف النبی روایت

رود و آن روز بنگریست قومی را دید در زیر درختی فرو  می آید و که می بحیرا هر روز سه بار بر بام دیر آمدی و بنگریستی تا که»

 پیغمبری از پیغمبران و چون همه در به خدا که این ابر سایه نکند، اال: راهب گفت. آمده و ابری سیاه کرده بر آن درخت حوالی آن

شما هیچ کس را آنجا گذاشته اید؟ : آن ابر همچنان دید سایه بر سر درخت کرده، جماعت را گفت.دیر آمدند، بحیرا بر بام رفت

 بر سر او را بخواندند و آن ابر همچنان( ص)بفرستید و مزدور و یتیم را بخوانید محمد: مزدوری را و یتیمی را بحیرا گفت: گفتند

 (16:4964خرگوشی،.)«کرد می آمد تا محمد در دیر آمد و آن ابر جمله دیر را سایه می

 :شاعران بی سایگی پیامبر را در اشعار خود بسیار زیبا به تصویر کشیده اند چنان که خاقانی گوید

 سایه نه بر زمینش و از ابر سایه بان   مه را دو نیم کرده به دست چو آفتاب

 (941:4961جادی،س)      

 :داند می نور الهی است سخنۀ سید ناطقان حق و اینکه خود سای« بی سایگی»نظامی با آئینی لطیف و بیانی دلنشین در باب

 رو تو که خااااااااود نور الهای   سااااااایه نداری تو که نو ر مهی

 (23:4959مخزن اسرار،)      

 سایه وانگهی خورشاایدچه ساخن    وانک از او سایه گشت روی ساپید

 (43:4959هفت پیکر،)      

 ظل بی ظل او در خافقااااااین   بوده از عز و شااارف ذو القلتین
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 (45:4959منطق الطیر،)      

 سخن گفتن بزغاله

د و از گوشت آن حیوان خورای  هبریان و مسموم پیش وی آوردند لقمای  هضمن معجزات حضرت ختمی مرتبت آورده اند که بزغال

منطق )این بزغاله به من گفت که گوشت مرا مسموم کرده اند تا  ترا بدان بکشند : دست باز کشید، صحابه علت را جویا شدند فرمود

 (251:4959الطیر،

 :کند می خاقانی بسیار شاعرانه از این رویداد یاد

 پر زهر باشی میهمانۀ چند بر بزغال  زرین شوی صورت پرستۀ چند بر گوسال

 (926:4961سجادی،)      

 .کند می ال تأکل فانی مسموم اشاره: بریان به سخن آمد کهۀ به این معجزه که بزغال( ص)سنایی نیز در ستایش رسول 

 بریان زبان دید که در وی سم بودۀ کشت خوش سخن شاهی کز اقبال کفش در پیش او

 (63:4962دیوان سنایی،)      

 شاهدش بزغااااااله بود و سوسااامار   اردعوت حاااااایوان چااو کرد او آشاک

 (46:4959منطق الطیر،)      

 رسول توسط کالغة ربودن موز

رسول موزه بخواست تا در پوشد کالغی بیامد پای دیگر در ربود چون در انداخت، ماری از : در ضمن معجزات ختم رسول آورده اند

ارد به خدا و روز باز پسین باید که موزه نپوشد تا هر که از شما ایمان د: موزه بیرون افتاد پس رسول گفت

 (466:4964خرگوشی،.)نیفشاند

 :موزه عقاب استة در مثنوی ربایند

 مصاااااطفی بشانید از سااوی عال   اندر ایاااااان بودند کاو از صااااال

 ........الی

 من ز ادب دارم شاااااکسته شاخیی   از ضرورت کردم این گساااااتااخیی

 (،دفتر سوم415:4951زمانی،)      

 پر آب شدن چاه خشک

کنند، این است که سرور انبیاء در یکی از جنگها به سبب نیاز صحابه به آب تیری از  می یکی دیگر از معجزاتی که از رسول خدا نقل

 :برجوشید، عطار گویدترکش خود را به براء بن عاذب داد تا در چاه خشک فرو برد او چنین کرد و از زیر تیر دوازده چشمه 

 آب دهاناااااش پر زاللة قطر   کرده چاهی خشک را در خشاک سال

 (45:4959منطق الطیر،)      

آب دهن ( ع)شود نه پر آب شدن چاه خشک مصطفی  می موجب زالل شدن آب( ص)سور آبادی معتقد است که آب دهان پیامبر 

 (114:4913سور آبادی،.)در چاه آب تلخ اوکند،عذب زالل گشت

 ذکر مناقب و فضایل رسول مهر به روایت ادبی

فلسفه اصلی مدح نبوی بوده است گر چه همه فضایل حضرتش قابل دسترسی و احصا نیست، ( ص)ذکر مناقب و فضایل پیامبر اکرم 

در میان فضایل . اند ترسیم نموده( ص)را بر شمرده و تصویری از پیامبر  ها آناز ای  هاما مدیحه سرایان هر یک به نوبه خود پار

( ص)بی شک حضرت محمد. را در مدیحه به خود اختصاص داده استای  همتنوع، مناقب اخالقی آن وجود مبارک، حوزه گسترد

 تمام نمای تجلی جمال خداست او قلوب آدمیان را پاک و طاهرۀ همه عرفا بوده است انسانی که آئینۀ سرمشق و الگوی جاودان

 .آدمیان عطا کرده استۀ که خداوند بر جمل سازد و موهبتی است می

 خوی خوش



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
386 

ی راسخ در نفس که مبدأ صدور افعال خیر یا شر گردد به سهولت و مبادی افعال خیر را از آن جمله هیئتلفظ خلق عبارت است از 

دت یا عقل یا ایمان یا اخالق حسنه خوانند و مبادی افعال شر را اخالق سیئه و منشأ اخالق حسنه یا طهارت طینت بود یا حسن عا

 (311:4953کاشانی،.)توحید

 :نامد می موالنا، نبی اکرم را قند خو

 چون ز حد برد آن عرب از گافتگو   در حضاااور مصاطفای قناااد خو

 (،دفتر چهارم241:4951زمانی،)      

 .عالم، تمام کرد کند که حق معجز و خلق نبوت را برسید دو می عطار نیز در اشعارش به آئینی زیبا اشاره

 معاااجز و خلق و فااتوت را بر او   ختااااام کرده حق نبوت را بر او

 (45:4959منطق الطیر،)      

 :داند که شفابخش روح مومنان و صادقان است می خاقانی هم که از ثناگویان درگاه آن حضرت است، خلق نبوی را مفرحی

 خلقش مفرحی که دهد روح را شفا                              نطقاااش معلمی که کند عقل را ادب

 (1:4961سجادی،)                       

 :کند می پیامبر در مصیبت نامه این چنین یادۀ پیر نیشابور از اخالق حسن

 فردوس خلقانست و بسۀ حااال                               در بر خلقش که خلق آنست و بس

 (24:4913مصیبت نامه،)                        

 سخاوت

سخاوت افضل محبت است، که پیامبران بخصوص سید انبیاء مظهر حقیقی سخاوت و جوانمردی وجود و بخشندگی بوده، بی      

نامد، زیرا، اگر حاتم به  می او را حاتمی در جهان روح بخشان: گشاید می (ص)سبب نیست موالنا هنگامی که زبان ستایش، خواجه

شود او را در وجود و سخاوت خاتم  می بخشد و مظهر سخاوت وجود می شود، محمد مصطفی روح می سبب بخشیدن مال اسطوره

 :گردد می از اینرو خاتم پیامبران. همه است

 در جهان روح بخاااشان حاتامی  در گاااااشاد ختمها تو خاتاامی                         

 (،دفتر ششم942:4951نی،زما)                     

در تصاویری زیبا از سخاوت و کرامت و بخشندگی ایشان یاد نموده اند سنایی لب و دندان ( ص)شاعران ضمن بیان فضایل نبی اکرم 

 :داند می کلید سخاوتۀ پیامبر را دندان

 کلید ساااخاۀ بااااوده دندان   لااب و دندان او به به ماانح و عطا

 صدور او آب کعبه برده ز جااود   ی ساااااجوداز پی  جاااود نز پ

 (439:4961حدیقه،)      

 :گوید می پیر نیشابور در مصیبت نامه

 یک جااو آرد وزن اما خاشک و تر   در بر جااودش متاع خااااشک و تر

 (22:4913مصیبت نامه،)      

دهد که در مقایسه  با کرم و سخای ایشان سخای  می ائهخاقانی نیز در شعرش، از پیامبر در تصویر یک سخی و کریم بی مانندی ار

 :کند می کسانی چون حاتم طایی و فضل بن ربیع، وزیر هارون الرشید کم رنگ جلوه

 حباب وار بدی هفااات گنبد خضرا  کااااف بحر کفش چو موج زدیۀ میان

 روان حاتم طایی، طی کند بساط خطا  جودة سزد که چون کف او نشر کرد نشر

 (41:4961سجادی،)      

 رحمت
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نفرستادیم ترا مگر رحمتی برای ( 416/انبیاء)« و ما ارسلناک اال رحمه للعالمین»ۀ شریفۀ رسالت رسول مهر بر آدمیان بنا به آی

 :سراید می رحمت پیامبرة شیخ نیشابور دربار. عالمیان را، ابالغ رحمت و بخشایش بود

 «رحمه للعالمینی»اااااان را در جه      مااحمد، صااادق القولی، امیانی

 (39:4956اسرار نامه،)         

 :سنایی سرشار از عشقی پاک و ارادتی خالصانه، نسبت به رسول اهلل چنین داد سخن داده است

 نااور روز قیاماااات از دل او   قدر شاااااابهای قدر از گاال او

 او ۀشااحنه شرع ها به صفح   مویۀ به حاالق ها هحلقۀ حلق

 نفااس کل صورت مااکارم او   مااااااااحارم اوة راز حق پرد

 (431:4933حدیقه،)      

 رحماات عالم آشااکار و نهان   احاااامد مرسل آن چراغ جهااان

 (41:4961حدیقه،)      

 :کند می خدا یادعرش و قاب قوسین امت خود را فراموش نکرده، با صفت دلنشین رحمت ة خاقانی از پیامبر شفیع که بر ذور

 خدایۀ از رحمت خدا شوی خاص   او رحمت خداست جهان خدای را

 (46:4961سجادی،)      

 :نغز داردای  هموالنا نیز به رحمه للعالمین در مثنوی ضمن بیان داستانی، اشار

 قاصداٌ آورد در پیااش رساول   خواب پر حدث را یک فضولۀ جام

 زد رحااامه للعالمینای  هخند   که چنین کردسااات مهاامانت ببین

 (دفتر پنجم 16:4951زمانی،)      

 فقر محمدی

شکل گیری مفهوم فقر در باور عرفا نیز بی تأثیر از روش پیامبر . نبوی داردة بسیاری از اصول اساسی عرفای اسالمی ریشه در سیر

در باورهای عرفا و . نقل شده است«ری و به افتخرالفقر فخ»و یاران او نیست از جمله حدیثی که به صورت ( ص)بزرگوار اسالم 

مضامینی که پیرامون مفهوم فقر شکل گرفته است تأثیر چشم گیری داشته است این حدیث در اکثر شعر شاعران انعکاس وسیعی 

دی را در آثار خود ی عرفانی پس از خود فقر محمها هیافته است از جمله عطار نیشابوری به عنوان یکی از عارفان تأثیر گذار در شیو

از نظر وی فقر سرای عاشقان است، هر کس عاشق شد باید از سر هستی برخیزد و ترک دو عالم گوید . به زیبایی مطرح کرده است

 .که این دولت عاشقی است

 عاشااق شاااو و از وجود مندیش   چون فااااقر سااارای عاشقان است

 ود ترا از این بااااایشدولت نباا   در عشاااق وجودت ار عاااادم شد

 (961:4961دیوان عطار،)      

بنا نهاده است در این میان حدیث ( ص)نبوی ة فکری خود را بر سنت و سیرۀ عطار مانند دیگر عرفای مسلمان ایرانی، اساس منظوم

بازگشت به خاستگاه نخستین، آن عرفانی و نیز مضامین اتخابی او مبنی بر لزوم بریدن از عالم خاک و ة با شیو« الفقر فخری»مشهور 

به موضوع فقر اختصاص یافته ای  هویژهای  منطق الطیر و مصیبت نامه بخشهای  در مثنوی. هم با بال عشق سازگارتر بوده است

 رسیده از مفهوم فقر محمدی( ص)آثار آنگاه که به نعت پیامبرۀ مختلف از جمله در دیباچهای  در دیگر آثار نیز به مناسبت. است

 :آمده است( ص)و افتخار ایشان به فقر راستین، ذکری به میان آمده است در مختار نامه ضمن نعت پیامبر ( ص)

 بی خویشی بودۀ در حضرت حق غرق   صدری که ز هر دو کون در بیااشی بود

 از جمله، تفاخرش به درویاااااشی بود   با این همه جاه و قدر و قیمت کوالشت

 (56:4956مختارنامه،)      
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شیخ نیشابور در اسرار نامه گوید که حضرت محمد با آن که مظهر فقر است، اما صیت او عرشی و فرشی را تحت تسلط خود درآورده 

 :شود می است جالب است که در این گفتگو به یتیمی و فقر پیامبر اشاره

 که خلق هر دو عالم را شفیاااع اات   یتیمی وز یتیاااااامی این بدیع است

 که عرش و فرش را صیت او گرفتست   قیری، وز فقیری این شگااافت استف

 تو را ام من تو را این از هااامه بیش   مرایی گر یتیاااااامی گر چه درویش

 فقر است« خال الوجه فی الدارین»که    چه باک است از فقیری، فقر فخر است

 (411:4956اسرار نامه،)      

این مضمون است ة و در بردارند« خال الوجه فی الدارین»: ی است از پیامبر که بدین صورت آمده استمصرع دوم بیت اشاره به خبر

الفقر سواد الوجه فی الدارین شعرا این احادیث را به صور : صورت دیگر آن چنین نقل شده است. زینت درویش است ۀ که فقر مای

 :مختلف بیان داشته اند سنایی گوید

 فقر و جااهاد :کار و بارش دو بود   کون و فاااساداندریااااان کارگاه 

 (216:4961حدیقه،)      

کند که بر فقر من طعنه مزن که آن باعث فخر  می موالنا در دفتر اول در ضمن حکایتی آورده است که مردی به زن خود نصیحت

 :نبی است

 مزنفقر فااااخر ست و مرا بر سار    ای زن، تو زنی یا بوالاحزن: گفاااات

 (دفتر اول613:4951زمانی،)      

 :موالنا در جایی دیگر گوید« الفقر فخری و به افتخر»که مصرع دوم آن اشارت به حدیث نبوی دارد که 

 نی هزاران عز، پاااانهان است و ناز   فقر، فخری از گزاف اساااات و مجاز

 (613همان،)      

نازش من است، این کالم از روی گزاف و مجاز نیست، بلکه بر اساس حق و حقیقت  مباهات وۀ گوید اگر پیامبر گفت فقر مای می که

 .است زیرا با فهمیدن معنی حقیقی فقر خواهی دید که هزاران عزت و سر بلندی در این فقر نهفته شده است

 تواضع

ه است چنان که سنایی که از دلپذیر باز تابیدای  هدر سخن سخنوران ایرانی به شیو( ص)این صفت حسنه پیامبر اعظم      

 :ارادتمندان و سرسپردگان ختمی مرتبت است چنین گوید

 بر زماااین نان چو بندگان خورده   بر زمان حاااااکم چون شهان کرده

 پس کشااااایده ز حلم بار گران   نان جو خورده همااااچو مختصران

 (222:4961حدیقه،)      

از غالمی حبشی به نام هالل نقل کرده است، اگر چه ماهیت داستان نشان ( ص)ادت پیامبر موالنا در مثنوی، حکایتی در باب عی

خصلت تواضع و اخالق ة حق با مستوران قباب غیرت حق است در عین حال نشان دهندۀ از اولیای نا شناختای  همنزلت نمونة دهند

 .حضرت رسالت، در برخورد با زیر دستان و بندگان گمنام استۀ حسن

 مصااطفی را وحی شد غماز حال   قضا رنجور و ناقاااص شد هاللاز 

 که فالن مشااااتاق تو بیامار شد   وحیااش آمد رحم حق غمخوار شد

 رفاااات از باهر عیادت آن طرف   مصااااطفی بهر هالل با شاااارف

 (،دفتر ششم431:4951زمانی،)      

نهاد، نمونه بارز آن زمانی بود که در معیت ابوبکر صدیق و عمر  نمی را بر کس فضلتواضع آن صدر عالم بدان نهایت بود که خود      

 :گوید می کند و می فاروق، جهاز فاطمه را بر دوش گرفت و به خانه اش حمل کرد عطار به این رویداد اشاره

 به گردن بر نهاد آن سانگ دست آس   انواع و اجناسۀ پیمااابر خواج
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  عماااار بالش گرفت و راه برداشت   اه برداشتابوبکر آن حااصیر آن گ

 (925:4956الهی نامه،)      

 :و سعدی شیرین سخن به سزا گفت

   حسناااات جاامیع خصاله، صلو علیه وآله   بل  العاااالی بکماله، کشف الدجی بجماله

 (31:4951یوسفی،)      

 استنتاج

ن پیامبر در جای جای آثار شاعران درخشش و حضوری خیره کننده داشته موجب شده نام و نشا( ص)عشق و دلبستگی به پیامبر 

و ترفندهای هنری و بدیعی خویش، به ها ی شاعران به خوبی توانسته اند با یاری ذهن وقاد و قدرت نگارش و خلق زیبای. باشد

لستان آثار خود بنشانند و چشم اهل وحی را بسان گلهایی در گۀ شایسته و درخور، کالم نبوی و معارف منبعث از سرچشمای  هگون

آنان به دلیل ارادت خاص به . ذوق و معرفت را با دیدن آنها روشن نمایند و نسیم خوش آن گلزار را به مشام جانشان بشنوانند

از زندگی و سیرت و کالم آن حضرت در شعر خود استفاده نموده و با نعت و توصیف آن حضرت شعر ( ص)حضرت رسول اکرم 

 .را متبرک ساخته اندخویش 

درخشد و شاعران مجموعه اشعار خود را با منقبت و  می در شعر هر شاعر پارسی گوی به زیبایی( ص)مدح و منقبت رسول اکرم 

خویش  و سنایی یک فصل کامل از کتاب خود را های  شاعرانی چون نظامی، بندهایی از مثنوی. تکریم آن حضرت متبرک کرده اند

 .تصاص داده اندبه این موضوع اخ

توان به صفات ظاهری، سیره و اخالق،  می ها آناز جهات متفاوت مورد توجه شاعران قرار گرفته که از جمله ( ص)سیمای پیامبر 

خالف مدایح دیگر گرفتن صله یا انعام نیست، بر( ص)انگیزه مدح پیامبر . ه کردتصویر معراج، معجزات، نعت و ستایش پیامبر اشار

اند و در عین حال چشم داشت معنوی خود را که رداختهبر پایه خلوص نیت و صفای باطن به خلق شاهکارهای خود پ بلکه شاعران

 .اندیان مدایح خود به آن اختصاص دادهاند و اغلب چند بیتی را در پادستگیری آن حضرت است پنهان نکردههمانا انتظار شفاعت و 

 کتابنامه

 قرآن کریم-4

سجادی، چاپ پنجم، انتشارات الدین  ، به کوشش دکتر ضیاءدیوان خاقانی شروانی، (4961)بدیل،الدین  ، افضلخاقانی شروانی -6

 زوار 

به کوشش ایرج افشار،چاپ اول، سازمان چاپ و  ،(تحفه العراقین)ختم الغرایب،(4953)،------------------------ 6

 2116ارت فرهنگستان علوم اتریش، وین انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری انتش

محمد روشن، تهران، انتشارات ۀ محمود راوندی، تصحیح و تحشیالدین  ، ترجمه نجمشرف النبی،(4964)خرگوشی، ابوسعید، -5

 بابک

 ، دو جلد، چاپ اول، انتشارات طالئیهکلیات نظامی، (4959)دستگردی، وحید، -3

 ، دو جلد، تهران، انتشارات علمیسر نی، (4961)کوب، عبدالحسین،زرین -41

 ، شش دفتر، چاپ شانزدهم، انتشارات اطالعاتمثنوی معنوی، (4951)زمانی، کریم، -42

،به تصحیح مدرس رضوی،چهارم،تهران، حدیقه الحقیقه و شریعه الحقیقه،(4961)سنایی غزنوی، ابومجدود بن آدم، -49

 انتشارات دانشگاه تهران

 ، به تصحیح مدرس رضوی،انتشارات دانشگاه تهرانحدیقه الحقیقه و شریعه الحقیقه،(4933)،---------------------- 41

 ، به سعی و اهتمام مدرس رضوی،چاپ سوم، انتشارات سناییدیوان سنایی،(4962)،-------------------- 43

 ، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگتفسیر قرآن کریم،(4913)سور آبادی، ابوبکر عتیق، -46

 ، به کوشش یحیی مهدوی،تهران، انتشارات دانشگاه تهرانقصص قرآن مجید، (4916)،---------------- 46
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 ،چاپ دوم،تهران، انتشارات سخناسرارنامه ،(4956)شفیعی کدکنی، محمدرضا، -45

 چاپ اول، انتشارات سخن الهی نامه،،(4956)،------------------43

 ،چاپ سوم،انتشارات سخننامه،مختار(4956)،------------------21

 ،با مقدمه حسن انوری،چاپ هشتم، نشر علمیقصاید سعدیة گزید،(4951)شعار، جعفر، -22

 ،تهران، انتشارات فردوس4/3جتاریخ ادبیات در ایران،،(4962)صفا،ذبیح اهلل، -29

الوهاب نورانی وصال،تهران، انتشارات  به اهتمام و تصحیح دکتر عبد مصیبت نامه،، (4913)عطار نیشابوری،شیخ فرید الدین، -23

 زوار

 سناییۀ ، تصحیح سعید نفیسی،چاپ پنجم،تهران، انتشارات کتابخاندیوان،(4961)،----------------------26

 ،مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه،چاپ اول، انتشارات زوار(4962)کاشانی، عزالدین، -91

 چاپ بیستم، انتشارات علمی و فرهنگی،(قامات طیورم)منطق الطیر،(4959)گوهرین،سید صادق، -94

،هشت جزو، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر،تهران، کلیات شمس یا دیوان کبیر،(4913)محمدالدین  مولوی بلخی، جالل -92

 انتشارات دانشگاه تهران

 ،تصحیح نیکلسن،تهران، انتشارات امیر کبیرمثنوی معنوی،(4962)،------------- 99

 ،چاپ اول، انتشارات مهر امیر المومنینسیمای رسول مهر در ادب فارسی،(4956)سی، فاطمه،مدر -91

، ترجمه و تعلیق حسن الهوتی،چاپ اول،تهران، انتشارات علمی و شرح مثنوی معنوی مولوی،(4961)نیکلسن، ز آلن، -96

 فرهنگی

درویش، چاپ پنجم، تهران، سازمان انتشارات .واشی مسعید نفیسی حۀ ،مقدمدیوان اشعار، (4964)وحشی بافقی،کمال الدین، -93

 جاویدان

 ، چاپ هفتم، تهران، انتشارات خوارزمیبوستان سعدی، (4954)یوسفی، غالمحسین، -11

 ،چاپ هفتم، تهران، انتشارت خوارزمیگلستان سعدی،(4951)،-------------14
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ای تصحیح انتقادی قصیدة بدیعیّۀ قوامی مُطَرَّزی گنجه  

 زادهبیگخلیل 

 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

 چکیده

های بیانی و بدیعی را در این گونه  سُرایش قصیدة بدیعی از سدة ششم هجری در ادب فارسی امری رایج بوده و شاعران آرایه

آگاهی چندانی از زندگی که  -ای قوامی مطرّزی گنجه. است تاکنون محفوظ مانده ها  آنای از  اند که پاره آورده های منظوم می سروده

سُرای ادب فارسی در سدة ششم هجری که گویی یک قصیدة بدیعیّۀ صد بیتی با غالب  از شاعران بدیعیّه -او در دست نیست،

و شروحی چند نیز بر   ، از دیرباز در میان اهل ادب مشهور بوده  های بیانی و بدیعی آن به تأثیر از حدائق السّحر وطواط سروده آرایه

های متأخّرین به صورتی بسیار محرَّف،  ، بلکه در برخی از کتاب است اما تاکنون قصیدة مذکور تصحیح انتقادی نشده نوشته شده  آن

ای به استناد  تصحیح انتقادی قصیدة بدیعیۀ صد بیتی قوامی مطرّزی گنجه. است چندگانه ثبت شده   مغلوط و با افتادگی

ها برای نخستین بار در این مقاله انجام گرفته که متنی منقّح و مصَّحَّح از  ها و جُنگ الی سفینههای کهن و معتبر در الب نویس دست

 .است ها در پاورقی ثبت گردیده آن به دست داده شده و اختالف نسخه

 .سرایی، صنایع ادبی ای، قصیدة بدیعیّه، تصحیح انتقادی، بدیعیّه قوامی مُطرّزی گنجه :هاکلیدواژه

 مقدمه

گوی سدة ششم هجری و معاصران قزل ارسالن عثمان بن ای از شاعران فارسی محمد ابن ابی بکر قوامی مطرّزی گنجهالدین  لجما

. شودکه متأسفانه دربارة زندگی وی اطّالع چندانی یافت نمی (995: 9، ج4965صفا، )است ( هجری 356-354)ایلدگز الدین  شمس

در صنایع و بدایع سخن ...و را استاد قوامی مطرّزی خبازی خوانند و هم شیخ نظامی دانندا»: هدایت دربارة او چنین نوشته است

ای از متون متقدّم فارسی به صورت پراکنده اشعاری از وی در پاره(. 4616: ، بخش اوّل4، ج4952هدایت، )« صاحب مهارت است

نقل کرده است؛ امّا « ایقوامی گنجه»هایی از  بیت( 955: 4956)شود، مثالً شمس قیس در کتاب مشهور و معتبر المعجم دیده می

 (.39: 2، ج4966براون، )بر اساس نقل ادوارد براون یک نسخۀ خطّی کهن از اشعار قوامی مطرّزی در موزة بریتانیا موجود است 

: گوید مه داشت، استاد صفا میسُرایی در ادب فارسی از همان سدة ششم هجری آغاز شد و تا چند سدة بعد همچنان ادا بدیعیّه      

 از بعضى و افتی وعیش عیصنا با همراه قصایدى مخصوصاً و مصنوع اشعار به ساختن توجّه ششم قرن اواخر در میدان مى هک چنان

به  شروع ها، نیا امثال و دشوار التزامات و ها هامیا و مجازها و استعارات و هاتیتشب انواع خاصّه ع،یصنا رادیبه ا توجّه بر عالوه شاعران

 ابى بن محمّدالدین  جمال آن جمله از. باشد لفظى عیصنا الخصوص على گوناگون هاىصنعت بر مشتمل هک نمودند قصایدى ساختن

 متضمّن تیب صدیک در هیرائ ای دهیقص( هجرى 356 -354) لدگزیاالدین  شمس بن عثمان ارسالن قزل معاصر  مطرّزى  قوامى رکب

 کمل وى/ اری تو قدر هواى را کفل اى» :مطلع نیبا ا «األشعار عیصنا فى األسحار عیبدا» به نام عىیبد عیصنا زا صنعت سه و هشتاد

 بر شرحى هجرى هشتم قرن اول مۀین معروف ادباى از شابورىین نجاتى عمر بن محمود بعدها هک بود ساخته« ارک تو صدر ثناى را

 (.993: 9، ج4965صفا، )  نوشت آن

ای است که هر بیت یا دو بیتِ آن دارای حداقل قصیده»: توان چنین تعریف دقیقی را بیان کردتی قصاید بدیعیّه میدربارة چیس

یکی از صنایع بدیعی و بنای بیت بر آن صنعت باشد که همه یا عمدة صنایع در آن قصیده به نظم آمده باشد و بیتی بدون صنعت 

ها، نه رونق کالم و فصاحت و  ید چنان ساخته شود که آوردن انواع صنایع بدیعی در بیتالبته این قصاید با.. ..در آن یافت نشود

ها بس دشوار است و مایه و این است که ساختن چنین چامه. انسجام آن را از میان ببرد و نه معانی و مقاصد قصیده را مشوّش سازد

 (.494: 4935حکیمی، )« خواهدذوقی سرشار و قدرت طبعی گران می

گیری از پنج دستنویس کهن و معتبر است که این ای با بهره آید، تصحیح قصیدة صد بیتی قوامی مطرّزی گنجه ن چه در ذیل میآ

چون تاکنون قصیدة . است ها در پاورقی نشان داده شده بنابر این تمام موارد اختالف نسخه. هایی با یکدیگر دارندها تفاوتدستنویس
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ای  های علمی ندارد و تصحیح قصیدة مشهور قوامی مطرّزی گنجه ای در حوزة پژوهش ین دلیل پیشینهاست؛ بد حاضر تصحیح نشده

 .باشد نظر به اهمیّت آن، موضوع این مقاله می

شد و کار تصحیح قصیدة قوامی  در پنج دستنویس کهن و معتبر قصیدة مذکور یافته: های مورد استفاده در این تصحیح نسخه

 :های مورد استفاده به شرح ذیل است است که نشانی و مشخصات نسخه انجام گرفتهها  آناساس  ای بر مطرّزی گنجه
ق، فیلم  654کتابخانۀ اسماعیل صائب در ترکیه، به خط یونس ابن ابی بکر، به تاریخ  9663دستنویس شمارة : مجموعۀ اشعار. 4

این . ای اختصاص دارد ن نسخه به قصیدة قوامی مطرّزی گنجهبرگ آغازین ای 6برگ که  66کتابخانۀ دانشگاه تهران،  263شمارة 

مستقل آمده است که به همین دلیل به عنوان ( عنوان آرایه)نسخه چنان است که برای هر آرایه در یک بیت یا دو بیت مدخلی 

رفت، ضبط دیگر  ن میآن انتخاب گردید، مگر در چند مورد که گما( های عنوان آرایه)های  نسخۀ اساس در این تصحیح و مدخل

شد، نسخۀ اساس در تصحیح حاضر است که  ها شناخته این نسخه به سبب آن که اقدم نسخه. ها بر نسخۀ اساس رجحان دارد نسخه

 .است« الف»عالمت اختصاری آن در این تصحیح 

برگ که  464یا اوایل قرن هشتم،  کتابخانۀ دانشگاه تهران به تاریخ اواخر قرن هفتم و 2113دستنویس شمارة : جُنگ نظم و نثر. 2

قوامی گنجه »: است ای اختصاص یافته و در آغاز آن چنین آمده این جُنگ به قصیدة قوامی مطرّزی گنجه 422تا  433های برگ

ا ههای مورد استفاده در آغاز مدخل این نسخه از میان نسخه. «های شعر بیاورده است بغایت خوبگوید و در این قصیده همۀ صنعت

 .باشد می« ب»عالمت این نسخه در تصحیح مذکور . بدون عنوان است( ها عنوان آرایه)

 کتابخانۀ 369 شمارة فیلم ،.ق 612-614 اسماعیل به تاریخ الال کتابخانۀ 156 شمارة دستنویس :مراسالت و اشعار مجموعۀ. 9

عالمت این . ای اختصاص دارد می مطرّزی گنجهاین مجموعه به قصیدة قوا 21تا  21های برگ که برگ 259 تهران، دانشگاه

 . باشد می« ال»مجموعه در پژوهش حاضر 

کتابخانۀ ملّی ایران،  69و  62، عکس شمارة 614اثر محمد بن بدر جاجرمی، دستنویس مورّخ : مونس األحرار فی دقائق األشعار. 1

در آغاز قصیده چنین . است ای اختصاص یافته جهاین سفینه به قصیدة قوامی مطرّزی گن 11تا  95های برگ که صفحه 236

در . «فی ترجمۀِ أسامی الصّناعاتِ فی حدائق السِّحر و دَقائق الشعرِ -نَوَّرَ اهللُ  قَبرَه-ملک الشعراءاستاد قوامی گنجه فرماید»: است آمده

ها بسیار است، از گفتن آن هی اختالفشود و چون گاهایی دیده میهای قصیدة ما نحن فیه موجود در این نسخه جا به جایی بیت

 .باشد می« ج»عالمت این سفینه در پژوهش حاضر . ها صرف نظر کردیمدر پاورقی

 که دارد وجود 634 شمارة به ایسفینه مجلس کتابخانۀ در» .دوازهم قرن در ، کتابت634دستنویس شمارة  :مجلس سفینۀ. 3

 ضیاء،)« باشد شده استنساخ( هشتم قرن از شاید) کهن جنگ یک روی از اندگفته هک چنان امّا شده، کتابت دوازدهم قرن در گرچه

است و عالمت این سفینه در پژوهش  این سفینه آمده 236تا  256ای در صفحات  قصیدة بدیعیّۀ قوامی مطرّزی گنجه (.236: 4934

 .باشد می« د»حاضر 

نگار که در واقع های کتاب بدایع األشعار تألیف ابوالفضل بدایعاز ضبط ای همچنین برای تصحیح قصیدة بدیعیّۀ قوامی مطرّزی گنجه

ذکر این نکته ضروری است که چه . در این مقاله معرّف آن است« ح»شرحی بر قصیدة مذکور است، نیز استفاده شده که عالمت 

داشته باشد که این نکته تا حدودی شاید ها بر متن رجحان های مختار ما در متن موجّه نباشد و نسخه بدلای از ضبطبسا پاره

است که تصحیح متن همچون علومی از قبیل  طور که یکی از محققّین به درستی یادآور شدههمان. برخاسته از اختالف سلیقه است

: 4953امیدساالر، )« که مو الی درزش نرود، در بسیاری از موارد متّکی به تشخیص، سلیقه و حدس مُصحِّح است»ریاضی نیست 

211.) 

 :ای متن مصَحَّح قصیدة بدیعیّة قوامی مطرّزی گنجه

 حُسنُ المَطلَعِ و التَّرصیع

 ای فلک را هوای قدر تو یار

 

 و ای مَلَک را ثنای صدر تو کار 

 

 تجنیس و ترصیع
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 تیر چرخت ز مهر دیده سپر

 

 تیر چرخت ز مهر دیده سپار 

 

 تجنیس تام

 جود را بردی از میان به میان

 

 ل را کردی از کنار کناربخ 

 

 تجنیس ناقص

 ساعد ملک و رخش دولت را

 

 تو سِواری و همّت تو سَوار 

 

 تجنیس زائد

 پست با رایت تو خانۀ خان

 

 تنگ با فُسحتِ تو شارع شار 

 

 تجنیس مرکب

 بی وفای تو مِهر ِجان ناچیز

 

 با وفای تو مهرجان چو بهار 

 

 تجنیس مُکرَّر

 تو شام صبح بدخواه از احتشام

 

 گُلِ بدگوی از افتخار تو خار 

 

 تجنیس مُطرَّف

 عدلت آفاق شسته از آفات

 

 طبعت آزاد بوده از آزار 

 

 تجنیس خط

 از تو بیمار ظلم را دارو

 جز غبار نَبَرد تو نَبَرَد]

 

 و از تو اعدای مُلک را تیمار 

 [دیدة عقل سرمه را دیدار

 

 اشتقاق

 روز کوشش چو زیر ران آری

 

 قضا پیکر قدر پیکارآن  

 

 سجع مُوازنه

 ورسرکشان جهان حادثه

 در سجودت نوان شوند از بیش

 

 واراختران سپهر آینه 

 بر وجودت روان کنند نثار

 

 سجع مُطَرَّف

 آردت فتح در مکان امکان

 

 دهدت کوه برقرار اقرار 

 

 مقلوب بعض

 شکر فتحت کند بالد و دیار  رشک قَدرت بَرَد سپهر و نجوم



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
394 

  

 مقلوب کُلّ

 گرم گردد ز تاب دل پیکان

 

 مرگ بارد به خصم بر سُوفار 

 

 مقلوب مُجَنَّح

 گنج دولت دهد گزارش جنگ

 

 رای نصرت دهدحمایت یار 

 

 مقلوب مستوی

 رامش مرد گنج باری و قوت

 

 تو قوی را به جنگ در مشمار 

 

 ردّ العَجُز عَلَی الصَّدر

 کار عدل تو مُلک داشتن است

 

 ا خود جز این نباشد کارعدل ر 

 

 نوع دوُم

 یمین بی یسار تو جود خورده

 

 شد یمین زمانه پُر ز یسار 

 

 نوع سوم

 خصم تیمار دولت تو کشد

 

 خصم نیکوترست در تیمار 

 

 نوع چهارم

 در مقامی که بار زر بخشی

 

 ریزش ابر را نباشد بار 

 

 نوع پنجم دو قِسم، قسم اوّل

 

 گزاری به رمح فام عدومی

 

  

 کس ندیدست رمح فام گزار

 

 قسم دوم

 چرخ از آزار تو نیازارد

 

 بندگان را کجا رسد آزار 

 

 نوع ششم، دو قِسم، قسم اوّل

 نارد از خدمت تو بیرون سر

 

 ور چه بشکافیش به نیزه چو نار 

 

 قسم دوم

 دشمنان را به داوری خالف

 

 با قضاهای گنبد دوّار 

 

 مُتضَاد



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
395 

 ه چو خاکقهر کینت به باد داد

 

 لطف مهرت به آب کشته چو نار 

 

 إعنات

 ای نکو خواه دولت تو عزیز

 

 وای بَداندیش روزگار تو خوار 

 

 المزدوج

 هر که زنهارخوار عهد تو شد

 کاه ریزه به نیزه بربایی

 

 خوار بسپارش به عالم خون 

 چون کنی عزم رزم، اینت سُوار

 

 اإلستعاره

 جز غبار ضمیر تو نبرد

 

 قل سرمۀ دیداردیدة ع 

 

 مراعات النَّظیر

 در گل شرم یافت بی گِل تو

 

 دار شانۀ ماه چرخِ آینه 

 

 مُوَجّه

 اعدا آن کند کوشش تو بر

 

 که کند بخشش تو بر دینار 

 

 محتمل الضِّدَین

 با هوای تو کفر باشد دین

 

 رضای تو فخر باشد عار بی 

 

 الذَّمّ المدح بِما یُشبِه تأکیدُ 

 مانه را عادلهست رایت ز

 

 لیک دستت خزانه را غدّار 

 

 إلتفات

 فلک افزون ز تو ندارد کس

 

 دار ای فلک خشک گیر و نیکش 

 

 مغالطه، ایهام

 بخت سوی درت چمان آید

 

 پرست سوی بهارراست چون بت 

 

 تشبیه مطلق

 تی  تو همچو آفتاب به نور

 

 زُداید زمانه را زنگارمی 

 

 تشبیه تفضیل

 ه نیستی بی آنکچرخ و ماهی ن

 

 نیست این هر دو را قِوام و قرار 
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 تأکید تفضیل

 بلکه از توست چرخ را تمکین

 

 بلکه از تست ماه را اظهار 

 

 تشبیه مشروط

 ماهی ار ماه ناورد کاهش

 

 چرخی ار چرخ نشکند زنهار 

 

 تشبیه إضمار

 گر تو چرخی چرا عدوست نگون

 

 ور تو ماهی چرا عدوست نزار 

 

 ویۀتشبیه تس

 جای خصمت چو جای تست رفیع

 

 آن تو تخت و آن خصمت دار 

 

 تشبیه کنایۀ

 چون تو در روز شب کنی پیدا

 

 چون تو بر خار گُل کنی دیدار 

 

 تشبیه عکس

 شام گردد چو صبح زرد لباس

 

 صبح گردد چو شام تیره شعار 

 

 سیاقۀ األعداد

 دست بردست گاه عَرض هنر

 

 به سخا و وفا و عدل و عیار 

 

 تَنسیقُ الصِّفات

 نورت از مهر و لطفت از ناهید

 

 بِرّت از ابر و حِلمت از کهسار 

 

 حشو قبیح

 قهرت ار مجتهد شود ببرد

 

 آسمان را به سخره و پیکار 

 

 حشو متوسط

 لیک لطف تو ای فریدونرای

 

 به لَطَف دُر برآورد ز بحار 

 

 حشو مَلیح

 باغ عمرت که تازه باد مدام

 

 ای است ببار، روضهچشم بد دور 

 

 المُتَلَوِّن

 ای شده قدوة وضیع و شریف

 

 و ای شده قبلۀ صغار و کبار 
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 المثل ارسال

 نکُشد آبِ خصم آتش تو

 

 نکشد تابِ مور مهرة مار 

 

 ارسال المثلیَن

 کو مهی فارغ از هوای خسوف

 

 ای ایمن از بالی خمارکُو می 

 

 لغز

 چیست آن دور، قعر او نزدیک

 

 آن خُرد، فعل او بسیار چیست 

 

 را پخته خام او هرچه علم

 

 عقل را هشیار مست او هرچه 

 

 تنگ دل لیک درد دل پیوند

 

 گذر لیک روزگار گذارخوش 

 

 دالن راحترنج او نزد بی

 

 خوار او پیش زیرکان دشوار 

 

 اندهش همچو لهو راحت بخش

 

 گوارآتشش همچو آب نوش 

 

 

 کبمرچون دعا خوش عنان بی

 

  

 هنجارنورد بیچون قضا ره

 

 نعره در وی شکنج موسیقی

 

 ناله در وی نوای موسیقار 

 

 ست کز منازعتشعشق اصلی

 

 عقل غمگین شود، روان غمخوار 

 

 

 خاصه عشق بتی که در غزلش

 

 کنم    تکرارمدحت   شاه   می 

 

 

 شاید ار زان غزاله بنیوشد

 

 این نوآیین غزل به نغمۀ زار 

 

 

 لع ذو قافیتَینمط

 از دلم سوسنش بِبُرد قرار

 

 به سرم نرگسش سپرد خُمار 

 

 العارف تجاهل

 ویحک آن نرگس است یا جادو

 

 یا رب آن سوسن است یا گُلنار 
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 سؤال و جواب

 گفتم از جان به عشق بیزارم

 

 عاشق بُوَد ز جان بیزار: گفت 

 

 الموشَّح

 دوست دارمش از آنکه یار من است

 

 به که خود نباشد یار دشمن آن 

 

 الملمَّع

 گویمسوخت در آتشم چه می

 

 کم تحرَّقتِنی بغَیرِ النّار 

 

 

 المقطَّع

 زار و زردم ز درد دوری او

 

 درد دلدار زرد دارد و زار 

 

 الموصل

 تن عیشم نحیف گشت به غم

 

 گشت به خار گل بختم شکفته 

 

 المجرد

 روشنش که روز منست چهرة

 

 ست در شب تارزیر زلفش مهی 

 

 الرقطا

 غمزة شوخ آن صنم بگشاد

 

 آثار سیل خونم ز اشک خون  

 

 الخیفا

 دل شد و هم نبرد از وی مهر

 

 سر شد و هم نپیچد از وی یار 

 

 المعمّا

 موج خون دل و دو دیدة من

 

 برد دریا و ابر را مقدار 

 

 تضمین

 وصل خواهم ندانم آنکه به کس

 

 «نماید یاررایگان رخ نمی» 

 

 االغراق فی الصفه

 ور نماید ز بس صفا که دروست

 

 راز من در رخش شَوَد دیدار 

 

 تفریق تنها

 نبوَد باد صبح عنبر بار  باد صبحست بوی زلفش، نه
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 جمع تنها

 هست خطّش فراز عارض او

 

 این یکی ابروان دگر گُلزار 

 

 جمع و تفریق

 من و زلفین او نگونساریم

 

 و من بر خار لیکن او بر گُل است 

 

 جمع و تقسیم

 غم دو چیزِ مرا دو چیز سپرد

 

 دیده را آب و سینه را زنگار 

 

 جمع و تفریق و تقسیم

 همچو چشمم توانگرست لبش

 آب این تیره دُرِّ آن روشن

 

 این به آب آن به لؤلؤ شهوار 

 این گه گریه آن گه گفتار

 

 تفسیر جلی

 خورد و خوردم به عشق او ناکام

 

 هستم ز هَجر او ناچارهست و  

 

 او مرا خون و من ورا اندوه

 

 او ز من شاد و من ازو غمخوار 

 

 تفسیر خفی

 جگر و جان و چهر و چشم منست

 هم به غم خسته هم به تن رنجور

 

 در غم عشق آن بت فرخار 

 افکار هم به خون غرقه هم به زخم

 

 الکالم الجامع

 مویم از غم سپید گشت چو شیر

 ال کشیده خضاباین ز عکس ب

 

 دل ز محنت سیاه گشت چو قار 

 وان ز راه جفا گرفته غبار

 

 حُسن تَخَلُّص

 غم دل گر ببست بازارم

 

 مدح شه بر گشایدم بازار 

 

 المتزلزل

 شه قزل ارسالن که دست و دلش

 

 شمارهست خصمِ شمار و خصم 

 

 اإلبداع

 حزمش آورد چرخ را به سکون

 

 عزمش افکند خاک را به مدار 
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 التعجُّب

 جای دُر در میانۀ دریاست

 

 ست دست او دُرباراز چه معنی 

 

 حسن التعلیل

 ورزدرغم دریا که بخل می

 

 او کند مال بر جهان ایثار 

 

 طرد و عکس

 چه شکارست پیش او چه مصاف

 

 چه مصافست نزد او چه شکار 

 

 مُکرَّر

 بدره بدره دهد به زائر زر

 لگشت ازآن بدره بدره بدره خج

 

 دجله دجله کشد به بزم عُقار 

 بُرد از آن دجله دجله دجله سپار

 

 حُسن الطلب

 خسروا با زمانه در جنگم

 

 هموار گذاردمکه به غم می 

 

 چه بوَد گر کف تو بردارد

 

 از میان من و زمانه غبار 

 

 حُسن المَقطَع

 تا عیانست مهر را تابش

 روز و شب جز سخا مبادت شغل

 

 را اسرار تا نهانست چرخ 

 سال و مه جز طرب مبادت کار

 

 گیری نتیجه

مستقل که هر آرایه به ( های عنوان آرایه)های  دهد که انتخاب نسخۀ اساس به دلیل داشتن مدخل دستاورد این پژوهش نشان می

، انتخابی کامالً علمی، شده ها شناخته هایی از متن نسخه آمده است و دیگر این که اقدم نسخه عنوان مدخلی مستقل در بیت یا بیت

. ها صرفاً در مواردی نه چندان زیاد، بر نسخۀ اساس رجحان دارد بدل است؛ چنان که ضبط نسخه مبنایی و دقیق در این تصحیح بوده

سجع )انتخاب شده که این سه مورد ( الف)این تصحیح جز در سه مورد از نسخۀ اساس ( های عنوان آرایه)های  بنابر این تمام مدخل

عالوه بر این، . اند شده مشترکاً یا منفرداً انتخاب « ح»و « ال»، «ب»های  هم بر اساس نسخه( مطَرّف، الکالم الجامع و حسن الطلب

ذکر این . اند ها استناد کرده بدل مصححان صرفاً در هفده مورد از نسخۀ اساس عدول کرده و برای ارائۀ متنی صحیح و منقح به نسخه

ها بر متن رجحان داشته باشند که این های مختار ما در متن موجّه نباشد و نسخه بدلای از ضبطه چه بسا پارهنکته ضروری است ک

 .نکته شاید تا حدودی برخاسته از اختالف سلیقه است

 منابع و مآخذ

 .دکتر محمود افشار بنیاد موقوفات: ، چاپ اوّل، تهرانسی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون، (4953)امیدساالر، محمود،  -

، چاپ چهارم، ترجمه فتح اهلل مجتبایی و غالمحسین صدری تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی، (4966)براون، ادوارد،  -

 .مروارید: افشار، تهران

 .علی گرگانی، مطبعۀ آقا مشهدی میرزا آقای طهرانی: ، کاتببدایع األشعار، (4996)بدایع نگار، ابوالفضل،  -
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کتابخانۀ ملّی ایران،  69و  62، عکس شمارة 614، دستنویس به تاریخ مونس األحرار فی دقائق األشعارجاجرمی، محمد بن بدر،  -

 .برگ 236

 .برگ 464کتابخانۀ دانشگاه تهران،  2113، مورَّخ اواخر قرن هفتم و یا اوایل قرن هشتم، دستنویس شمارة جُنگ نظم و نثر -

 .، دفتر نشر فرهنگ اسالمیادبیات و تعهد در اسالم، (4935)حکیمی، محمد رضا،  -

زوّار، : ، تصحیح محمد قزوینی و محمدتقی مدرس رضوی، تهرانالمعجم فی معاییر أشعار العجم، (4956)رازی، شمس قیس،  -

 .چاپ اول

 .دوازهم قرن در کتابخانۀ مجلس، کتابت 634دستنویس شماره  ،634شمارة  سفینۀ -

 .فردوس: تهران هشتم، سوم، چاپ مجلّد ،ایران در ادبیّات تاریخ ،(4965)اهلل،  ذبیح صفا، -

: ها و اشعار فارسی، به کوشش جواد بَشَری، چاپ اوّل، تهران، دفتر سوم، با تکیه بر دیوانمتون ایرانی، (4934)ضیاء، محمدرضا،  -

 .کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

ق، فیلم 654کتابخانۀ اسماعیل صائب در ترکیه، به خط یونس ابن ابی بکر، به تاریخ  9663دستنویس شمارة ، مجموعۀ اشعار -

 .برگ 66کتابخانۀ دانشگاه تهران،  263شمارة 

کتابخانۀ دانشگاه تهران،  369ق، فیلم شمارة 612-614کتابخانۀ الال اسماعیل،  156، دستنویس شمارة مجموعۀ اشعار و مراسالت -

 .برگ 259

 .سنایی -طهوری: ، تصحیح عباس اقبال، تهرانحدائق السِّحر فی دقائق الشِّعر، (4962)وطواط،رشیدالدین محمّد،  -

 .امیرکبیر: ، تصحیح مظاهر مُصَفّا، تهرانمجمع الفصحاء، (4952)خان،  هدایت، رضاقلی -
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 نامه در خاوران( ع)نقش حضرت علی

 ی تمل نایب میمر

 یفارس اتیان و ادبزبدانشجوی دکتری 

 چکیده

این قدرت بخشی یا مبتنی . طبیعی است که قدرت آرمانی یک ملت در قهرمان او تجلی کند. قهرمان حماسه، نمود یک ملت است

خواه در گیرد و یا مبتنی بر توصیفاتی است که شاعر آرمانیهایی است که قهرمان در نهادهای مختلف اجتماعی به عهده میبر نقش

در اثر حماسی . پیوندند جاست که جامعه و ادبیات حتی در یک اثر حماسی به هم می بخشد و این بان و تصویر به او میقالب ز

آمده  دست های بهشده است، به دست آورده و سپس مشخصه( ع)ه درباره شخصیت داستانی حضرت علیکنامه، توصیفاتی را خاوران

ه شخصیت دینی و مذهبی وقتی وارد کته بر ما روشن شد کایم و این ن ردهکبندی  قهها و نهادهای اجتماعی طبرا مبتنی بر نقش

 .یابد شود، چه توصیفاتی می عرصه ادبیات می

 .نقش، نهاد، قدرت، سیاست، دین: هاکلیدواژه

 ابن حسام و خاوران نامه 

مذهب  یعین شاعران شیبزرگترۀ و از جملمعروف به ابن حسام از شاعران مشهور قرن نهم  یبن محمد خوسفالدین  محمد بن حسام

 :دیگو می ند وک می رکذ، امبریدر مدح پای  هدیان قصینام و نسب خود را در پا یو. آن دوران است

 حمد  بن  حسام  محمد  استنام  م ر    شود                           نمی یه جز به نام تو نامک ینام

ابان حساام   . رار شده استکت ید ویاز قصا یاریان بسین تخلّص گونه در پایاست و ا "حسام ابن"اشعارش ۀ او در هم یو عنوان شعر

 باه زهاد و ورع   یرجناد و قائناات اسات و در هماان قصابه روزگاار      یناون جازو ب  که اکاز مردم خوسف از قراء قهستان خراسان بود 

 .ردک می یگذاشت و دهقان می

ش فارو  یعهاد خاو   "وجاود   یخواجگان ب"ش یستا، و مدح ییده سرایخود در قصمهارت ۀ ه داشت و خاصه با همک یبا طبع مقتدر

داشاته   مای  آماده خرساند   مای  ار فاراهم کا و  یق ساع یا ن همات گماشاته و خاود را بدانچاه از طر    یا ش بزرگاان د یبه ستا، گذاشته

 ( 946:  4952صفا،).است

تا فاوت   یقمر یهجر652مور در یت یهاورشیز مصادف است با آغا(یقمر.یهجر659-653)ابن حسام  یو دوران زندگ یام زندگیا

 یهجار 316در  یل صفویشاه اسماع یش از تاجگذاریتا هرج و مرج و آشوب پ یدر گذشت و یقمر یهجر531پسرش شاهرخ در 

 کلومردم با مۀ ار عا مّکه سرو ک یفساد و انحطاط اجتماعة طریقت دوران تجربه و تشتّت و عصر تقرقه و سیز و در حقیدر تبر یقمر

خاود  ، ردهکا م یان خود تقسیق بودند رامیه اغلب جاهل و فاسد و ناالک یسانک. مغول و تاتار بود یها هو گزم ها هام شحنکف و حیطوا

آورد و قادرت ثابات و ساابقه     می شور برکسر از ای  ههر روز قدرت تاز. بودندها  آنات دائم یکا گرفتار تحریش و یخو یامراۀ چیز بازین

 ناازل  کن ملا یا بار ا  یو صااعقه آسامان   یناگهان یچون بال یطانیشعر و شیقهار و ال  یرفت و قوا می انیعتاً از میطب، ادهدار و جا افت

ه و درخشاان  یفرهنگ پر ما کتابنا یروینۀ اما به واسط. ساخت می س را منهدمکز وهمه یشور همه چکد و در قسمت اعظم یگرد می

 .دن گرفتید اما دوباره از نو درخشیخاموش گرد یماند و مشاغل علم وادب هر چند مدت یران مضمحل نشد و باقیا، قبل یها هدور

ن ین و ساخت تار  یبزرگتر یطوالن یمدتّ یدر ط -موریت یهاورشیسال  23ها و ر مغولکسال لش 11رّر کمهای  یر گشکهجوم و لش

ن و یه از هماه شاوم تار   کا نهااد   یمردم بار جاا  ۀ یر روحد کم و هولنایار وخیرات بسیو تاًث. ران وارد ساختیها را بر مردم ابتیمص

و عفّت و شاجاعت   یمان و دالوریه اکتباه شد ای  هبه گون یاخالق عموم. ردکاد ی یو سقوط معنو ید از انحطاط اخالقین بایدارتریپا

 ین فضاا یه در چنا کست ینتعجب . ل دانستندیارها دخکۀ ان رفت و قضا و قدر را در همیاز م یل معنویفضاۀ یلکو صراحت لهجه و 

 یزیا اج و اضاطرار از ماردم روز گاار چ   یا مانند ابن حسام جز در مقاام احت  ینده از آشوب شاعرکم و نا آرام و آیلرزان و لغزان و پر ب

 .ندارد یچگونه ارتباطیان عصر هیخواهد و با فرمانروا نمی
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تواناد فارار    می ییه از سوکن آن یو اوضاع احوال عصر در ع طیسرمشق منطبق با شراۀ ابن حسام در ارائۀ شائران یهاوششک، تالشها

م بار  کزنده و جانادار از اوضااع و احاوال حاا    های  ریگر تصوید یعصر انحطاط محسوب شود، اما از سو یکناپسند در  یهاتیاز واقع

 ییو مادح و منقبات سارا    ییسازهد و پار یو مصفّا کپا یایقناعت و دن کآوردن شاعر به مل یزهست و مجرّد رویات او نیروزگار ح

ن رهگذر اسات  یاز ا. ندک می تیاکز حیت و معرفت نیلت و معنویشاعر به فض یباطنۀ از عالق، عصمت و طهارتۀ امبر و ائمیخاندان پ

از و اساتقالل و  یا امت یاز ناوع ، اطهاار ۀ عه و ائما یان شیشوایو مدح ومنقبت پ یبر معارف مذهب یث محتویه اشعار ابن حسام از حک

 یوان اشاعار او خبار  یا گر شااعران در د یح دیمدا یزیانگه از ماللکن آن یگر شاعران بر خوردار است و در عیان شاخص از دیبة ویش

خاتن  یساازد و آو  مای  ارکان و آشا یا نما ییاو در منقبت سرا یمهارت و استاد –اوست  یز برایافتخار آم یتین خود مزیو ا –ست ین

-یو با  ییح و هماوار او از نارساا  یز اشعار مضین رهگذر نیام اشعار او افزوده و از اکبر استح، یرن شعیبه مضام یشرع یهاباورداشت

 (65: 4951دامادی،). است یعار یلّکبه  یاندام

 "آثار ابن حسام "

رساول و منقبات    نعت خدا وه موضوع آن اشعار غالباً حمد و کملمّع ولغز ، مربّع، مثمّن، ع بندیترج، اتید، غزلّیقصا: وان اشعارید -4

ار کا در باه   یو. دارد یگاه قابال تاوجه  یه السّالم در شعر او جاین علیربال و شهادت امام حسکۀ واقع. باشد می هم السّالمیت علیاهل ب

 .داشته است یافکز مهارت ید و اشعار مصنوع نیقصا یلکهنرمردانه و به طور  یهاالتزام، دشوار یهافیو رد یبردن قواف

بن  یدر شرح غزوات حضرت عل – ید از شاهنامه فردوسیبه تقل –به بحر متقارب  ینیو د یاست حماسای  همنظوم :مهخاوران نا -2

 . دیآ می ینید یحماس یها هن نمونیه از بهترکارانشان یشان و یا یهایه السّالم و دالوریطالب علیاب

ن یدالدیمعاروف رشا  ۀ ار باه رساال  کا ن یا ه شاعر در اکلسّالم ه ایعل یلمات قصار حضرت علکاز  یمنظوم شمارۀ ترجم :ینثر الآلل -9

 . ت به نظم آورده استیب یکرا در « لمهک»نظر داشته و هر ، ین علیرالمؤمنیالم امکمن  ینثر الآلل، وطواط

ه السّاالم  یا م علو نسب نامه آن حضرت تا حضرت آد( ه و آلهیاهلل عل یصل)رم کامبرایل نبوّت پیر دالکذ :ل النبوّه و نسب نامهیدال -1

 (36 :4951، رزم آرای رودی). ده استیوان او به طبع رسیه در ضمن دکبه صورت منظوم 

 «خاوران نامه»

عمروبن ، ابوالمحجن، اشتر کمانند مال، اران آن حضرت استیو ( ع) یحضرت علها یها و دالورا خاورنامه داستان جنگینامه خاوران

ان یعیرر آماده و باه گاوش شا    کا خلفاا م هاای   ییگشاا صدر اسالم و جهاان های  آنان در جنگ های ه نامکه یعمروبن ام، ربک یمعد

 .آشناست

گر پادشاهان بت پرست مانناد  یشاه خاوران و د، و سرداران آن حضرت است با قباد نام( ع) یحضرت علهای  نامه شامل جنگخاوران

 . فر در خاور بر پا شده استکختن ج اسالم و براندایترو یها بران جنگیا. طهماس شاه و صلصال شاه

 :گرفته است یبه زبان عرب یتابکخود را از  یحماسۀ موضوع منظوم :دیگو می ابن حسام

، ه در آن ها داده شاده ک یراتییسپس با تغ ؛داشته است یرانیهن اکشه و اساس یر ها هن افسانیا ایه گوکده بر آن است یرا عق یشمار

 . ر منسوب شده استیبه حضرت ام

ۀ خااوران ناما  ، شتر پژوهنادگان یب. ت در بحر متقاربیب 22311است منصّل در حدود ای  هابن حسام منظومۀ به هر حال خاوران نام

، ه از آن در دست اسات کاست ای  هبرابر نسخ، یو مذهب یحماس ین مثنویا. دانسته اند یفردوسۀ د شاهنامین تقلیابن حسام را بهتر

 :شود می ن آغازیچن
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 ین نامه دلگشایرن بینخست

 خداوند هوش و خداوند جان

 گانه خداوند باال و پستی

 نین و زمان آفریسپهروزم

 زگامیتۀ شیخرد بخش اند

 فروز        یتیگة شمع فروزند

 ن شامکیخال مشة نگارند 

 رسد بند طاق و رواق سپهر                     

 یسخن نقش بستم به نام خدا 

 مهربانة خداوند بخشند

 اش هرچه هست یبود بر هست گوا

 نیآفر دل و دانش و هوش و جان

 خرام کذهن چابة ندیگشا

 م دوزیسة پردة فرازند

 وان بامیصبح از اة برآرند

 انجم و ماه و مهرة فروزند

 (29: 4954، ابن حسام) 

ف آثار قادرت  یپردازد و در توص می  -هم الصّلوة و السّالم یعل –ش یو آل گرام( ص)رم کبه نعت رسول ا، پس از حمد و ثنا و مناجات

 یتااب و داساتان اصال   کبه آغاز ، ر مقدماتکند و پس از ذک می انیبا شرح و بسط تمام ب یکبه  یکرا  ها هتمام فصول و ما، پروردگار

 . ندک می خاوران نامه  اشاره

  :در خاوران نامه( ع) یحضرت عل

شورد و مردانه باا هار گوناه ساتم و تبااهی باه        می جاهلیتۀ بر جامعاست که  (ص)قهرمان خاندان حضرت محمد ( ع)حضرت علی 

عفو با قدرت . بخشاید می "قدرت  "ودر عین حال بر بدترین دشمنانش با . جنگد می نبردۀ و در سخت ترین جبه، خیزد می ستیزه بر

 (ص)در کنار پیغمبر خود حضرت محمد و او که اولّین مسلمان است همیشه و در همه حال  . و مهربان ترین یار درماندگان است –

 "ارحام الاراحمین    "است و  "محبّ المحسنین  "راند که  می آماده و جان بر کف است زیرا مقتدا و پیشوای او از پروردگاری سخن

و احکام   جبّاار و قهّاار   "اسات و   "اشادّ المعااقبین    " :دهد کاه  می و در عین حال از کردگاری خبر، است "و غفّار ورحیم  "است و 

 .است "الحاکمین 

بر ، آفریند می همگان را یکسان، پروردگار یکتایی که بر هیچ کس بی سبب نظر بیش ندارد و هیچ موجودی را دشمن خویش نخواهد

و کژاندیشاان را بار عقوبات ساخت     ، دارد می و سخت دوست، گرداند می حق پذیران را به خود نزدیک، راند می همگان یکسان فرمان

پروردگاری که انساان را مسائول سرنوشات خاویش و     . ناروایی را نادیده انگاردای  هنیکی را از یاد برد دونه ذرای  هنه ذرّ. سازد می تباه

 دهد تا در روی زمین بر جای حاق نشایند و باا نااروای     می گیرد که فرمان می و او را چنان بلند مرتبه، خواند می امانتدار امانت خود

آید بر عبادت ثقلین برتری انسان را بر  می شمشیرش را که در راه حق فرودۀ شمارد و هر ضرب می او را مقدّس و شمشیر، بستیزدها ی

 . دارد می زمان ها و مکانها اعالمۀ را برای هم "فضل اهلل المجاهدین علی القاعدین  "دهد و صریحاً  می جهاد و دفاع از حق قرار

  :نیدر نهاد د( ع) ینقش حضرت عل

کند و به عضاویت در   می و اجتماعات مختلف ارتباط پیدا ها هشود، هرکس با گرو می روابط اجتماعی افراد گستردهۀ ریج که دامنبه تد

هاای   از پیوند که باشد برای انسان نقاش ای  هبه هر نوع و با هر درجای  هطبیعی است که عضویت در هر جامع. آیند می در ها هآن گرو

منظاور از نقاش   . خااص ۀ تفکّر و احساس و رفتار انسان در آن گروه یا جامعا ة کند که عبارت است از نحو می اجتماعی معینی ایجاد

ن یو همچنا . (243 :4966، نیک خلاق،  وثوقی)یکی از فعالیتهایی است که شخص در جامعه به عهده دارد (social role)اجتماعی 

افرادی که در اطراف یک موضوع اجتماعی در یاک گاروه شاکل گرفتاه      متشکل از عقاید و افکار، رفتارها و روابط میانای  همجموع»

 (13: همان کتاب)«.شود می نامیده "نهاد".باشند

یابد که بر سارزمین خااوران    می مأموریت (ص)که مظهر قدرت و دالوری است از طرف پیغمبر خود حضرت محّمد ( ع)حضرت علی 

در پیش گرفته بودناد را هادایت کناد و     یکه راهی به جز خداپرستی و یکتاپرست بیاید و شاهان بیدادگر و مردمان آن سر زمینان را

هاای   کناد و در موقعیات   می مختلف اجتماعی به خوبی ایفاهای  این نقش را در نهاد (ع)علی . را به دین بزرگ اسالم مژده دهدها  نآ

 .روز و سربلند بیرون بیایدنماید و در مبارزات خود در نهاد دین هم موفق وپی می مختلف به درستی عمل
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آید تا مبلّ  دین اسالم  می قهرمان حماسی خاوران نامه یکتا پرست و اسالم پرست است و به همین دلیل به خاوران( ع)حضرت علی 

 .شود و کفر را در آن جا ریشه کن نماید و عدل و ایمان را در آن سرزمین کفر اشاعه دهد

 :دیو ستیز –آیت ستر خوان 

ه کا داشته اشت و این همان باور دینای اساالمی اسات    ای  هزیادی با دیوان و موجودات افسانهای  ر در خاوران نامه مصافحضرت امی

 چنان که  ابلیس دشمن قسم خورده ماست که ما را از راه بادر . باید با هر نیروی اهریمن ستیزی که مظهر پلیدی است مبارزه نمود

خواند تاا از شاّر موجاودات اهریمنای در اماان بماناد، انساانهای         می ستر راۀ نین مواقعی آیدر چ( ع)کند و چنانکه حضرت امیر  می

در یکای از  . ی شیطانی در امان بمانناد ها هگمراه نشوند و از وسوس (ص)مسلمان نیز باید، با تمسّک به قرآن کریم و اهل بیت پیامبر 

دهد که آیت ستر را بخوان و بر خود بدم تا خداوند تاو را از   می او نداداشته، هاتفی به ای  همصاف هایی که حضرت با موجودات افسان

 .غم برهاند

ز بااااااال یکااااای هااااااتف آواز داد                      

کااه اکنااون خاادایت رهانااد ز غاام                  

چو حیدر بدین گوناه پاساخ شانید           

سااایاهی برفااات از سااار کوهساااار                 

.  

دلااش باااز داد                 بااه امّیااد نیکاای   

بخاوان آیاات ساترو باار خاود باادم               

بخواند آیت ساترو بار خاود دمیاد                 

شااد از تیرگاای روشاانی آشااکار                    

 (416 :همان)

 :یکتا پرست

ضای خدا به مجاهده پرداخت و در چنان به خداوند یکتا ایمان واعتقاد دارد که در راه ر، باشد می حضرت علی که اولین مسلمان مرد

این راه هیچ کدام از اهرمهای قدرت نتوانست او را از سر عقیده و ایمانش باز دارد زمانی که شاهان خاور زماین مانناد پیاروز شااه و     

تند بار تاو   خدایان ما که چهار صاد نفار هسا   ، دهند که اگر دست از خدای یگانه خو برداری می و به او وعده و وعید ...صلصال شاه و

 :پردازد می اینان به نبردهای  کنند و حضرت در مقابل یاوه گویی می آورند و تو راصاحب جاه و نعمت می رحمت

اگاار باااز گااردی تااو از دیاان خااویش            

خاادایان مااا باار تااو رحماات کننااد                     

باااار آشاااافت از و حیاااادر ناماااادار                     

 چاااو آن آتاااش آبگاااون بااار کشاااید 

 

بماااانی ره ورسااام آیاااین خاااویش                       

تااارا صااااحب جااااه ونعمااات کنناااد                   

ذوالفقاااار               ۀ بااازد دسااات بااار دسااات  

زباناااه باااه اوج فلاااک سااار کشاااید                               

 (31 :همان)

نماید، حضرت امیر از این  می تایی خود افتخار از  لشکریان طهماس شاه به داشتن خدایان سیصد و شصت  یهمچنین زمانی که یک

 :شود می حرف او آشفته

که من سیصد وشصت دارم خدای              بر آشفت 

 او شاااااااااااااه مااااااااااااردان علاااااااااااای از 

 

بسند این خدایان مرا رهنمای                یکی تیا    

 زد باااااااااااار ساااااااااااار ساااااااااااااحلی  

 

 . زیدو طهماس شاه که مشاهده گر این وقایع بود از ترس بر خود لر

                             .ببرّیاااد از جاااان شااایرین امیاااد                           .بلرزید طهماس چون برگ بید                 

 (446: همان)

       :اسالم پرست 

که باه یگاانگی خداوناد    خواهد  می از دشمن، که با دشمن داردای  هبرپایی دین اسالم بود در هر مبارز، حضرت امیر که جهادش رای

خواهاد کاه بارای     می از او، به محض شکست خوردن ساالر زنگ، ها که مصاف آن حضرت بازنگیان بوداین جنگۀ از جمل، اقرار کند
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شاود و   مای  حفظ جانش و در امان ماندن از تی  شمشیرش به یگانگی خداوند لبیک بگوید و در آن صورت اسات کاه حضارت شااد    

 :ماند می امان و پناهدشمن مسلمان شده در 

 تو اکنون ُمقر شو به پروردگار                  

 چو بشنید زنگی بخندید سخت                 

 ز اسالم او شد علی شاد و کام                

 که تا باشی از تی  من رستگار          

 مسلمان شد آن شاه پیروز بخت             

 (11: همان)ام     بگشاد و پرسید ناز و بند 

 از کشاتی ساواران  ای  هکه در سااحل دریاا بودناد باه عاد      (ع)خوانیم که یاران حضرت علی  می خاوران نامهۀ و در جای دیگر حماس

 :فقط بهتر است که به دین اسالم در آیید تا از دادن مالیات معاف شوید، گویند که به جای دادن عشر مال می

    

 و زر                  سیم نخواهد علی از شما 

 همه پیشش آیید و مومن شوید                 

 حیدر رزمخواه                 سوی ز کشتی 

 به فرمان بری  گردن نهادند 

... 

 کمر                                 را  او  فرمان ببندید  

 و زان پس همه شاد وایمن شوید     

 راه         بر گرفتند   گرانمایگان 

 پیغمبری       اسالم    آیین   به

 (421 :همان)               

 :استیدر نهاد س( ع) ینقش حضرت عل

هایی را که حضرت بارای  جنگ. است (ع)های حضرت علی طور که گفتیم منظومه حماسی دینی خاوران نامه که شرح رشادتهمان

ا بیان کرده است و نقش بر جسته و کلیدی کاه آن حضارت بارای احیاای دیان      کفر ستیزی در خاوران زمین با کافران نموده بود ر

شاود و   مای  ها مربوط به نهاد سیاسات ضیح دادیم ولی از آن جایی که جنگتوای  هاسالم بر عهده داشته است را در نهاد دین تا انداز

را ( ع)حضرت علای  ۀ ش به ویژه نقش بر جستو یاران (ع)حضرت علی های  گیرد بنابر این جنگ می سیاسی را در برهای  خط و مشی

 :کنیم می در این نهاد سیاسی بررسی

در لشکر کشی به خاوران به اصولی معتقد بود که گرد آمدن همان اصول باعث شد که فرماندهی او در میدان نبارد   (ع)حضرت علی 

گاردش  )است که ژنرال فولر در کتابش ای  هتگاناصول نبرد همین اصول هف. نظامی اش پیروزی حتمی را بدست بیاوردهای  و فعالیت

 . برد می نامها  ناز آ (نبرد

 سپاه نیرومند -6 اقتصاد نیرومند -3به خدمت گرفتن نیروی تهاجمی   -1حرکت    -9امنیت در کار   -2پایداری در هدف   -4

 ( 313 :،بیطالس)ناگهانیۀ ضرب -6

جنگیاد و بارای    مای  بود با دشمنانش یدر راه هدفش که همان اسالم ناب محمد با قاطعیت و استواری و ثبات قدم (ع)حضرت امیر 

بارای  ای  هبه عنوان وسیل، فن در اختیار گرفتن نبرد :رسیدن به اهدافش استراتژی خاص خودش را داشت و استراتژی عبارت است از

  (331 :همان کتاب.)دست یازی به هدف جنگ

یگاناه و بای مانناد    ای  هسنجید و همین امر او را فرماناد  می شیار بود و تمام جوانب امر رادر نهاد سیاست بسیار هو (ع)حضرت علی 

ۀ قهرمان حماسی ما در خاوران نامه علیرغم اینکه جهاد او در راه نشر دعوت اسالم بود و در عین حاال در هماین وظیفا   . کرده است

در ، امروز نیز چیزی جز شاهدی زنده بر نبوغ و هوشیاری قهرمان ما بلکه آنچه را در این مجال به جای آورد حتی، تنها محدود نماند

، بدان سبب پیروزی نیافت که دارای سربازانی جارار ، تواند باشد زیرا حضرت امیر بر دشمنان داخل جزیره و خارج آن نمی آیین نبرد

ه ساالح  کا نناد  ک مای  و بر ماا ثابات  ، ت دارندبلکه تمام مصادر نیک تاریخی برنقیض این اندیشه دالل، و موقعیت اقتصادی محکم بود

خاوران نامه ۀ در حماس (ع)اما حضرت امیر ، شتر و موقعیت اقتصادی شان محکم تر بودیمسلح شان ب یروهایار برتر و نیدشمنان بس

وانست بر مشارکین  ت، و نیز به یاری نیروی ایمانی که در نهاد یاران خویش بوجود آورده بود، به سبب به کار گرفتن شیوه خاص نبرد

و رسالت بودند و بر ایشاان واجاب   . یاران عقیدت، زیرا پیروان او. و کفّار سرزمین خاوران برتری یابد و نیروی دشمن را در هم شکند
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اصاول  ، در این سرزمین به برکت آیین پاک اساالم  (ع)حضرت علی . بود که برای ابالغ آیین شان بر تمام خلق پایداری و جهاد کنند

ی مسلمین را از بسیاری از اوهام و خرافاات و ظلام و خشاونت    ها هاجتماعی و وحدت جمعی را در میان آنان استوار کرد واندیشنظم 

رهایی بخشید و وضع مردم اجتماع را بهبود بخشید و مردم زبون را از احترام و عزت نفس بر خوردار کرد و اعتدال و تقوایی به وجود 

 . کرد که همگان از پذیرفتن آن مانعی ندیدند و دین را چنان تعریف. آورد

 :جنگ روانی

آن چنانکاه باا   ، از هر سالحی کاه توانسات در اختیاار گیارد    ، با نقشی همه جانبه که در جنگ ها به کار گرفته بود (ع)حضرت علی 

هاای مسالحانه   جناگ ، ده باود جنگ روانی نیز با شدت فراوان مورد اساتفا ، جریان داشت ها هوجود نبرد همه جانبه که در تمام جبه

 . شود می تعبیر "نبرد همه جانبه   "و همین است که به اقتصادی و روانی است، عوامل نظامیۀ نتیج

این عوامال  ، شود می به کار گرفته "جنگ طلبی "و "اعتماد به نفس "و  "و شجاعت "ایدئولوژی  "و  "اندیشه  "بر ضد جنگ روانی 

ۀ اما قصد آن در دفاع تالش بارای سااختن روحیا   ، شوند می بلکه برای دفاع نیز به کار گرفته، نیستنند تنها برای حمله مورد استفاده

دشامن در جهات دیگار ماورد     ۀ درست به همان صورت که برای در هام شکساتن روحیا   ، تازه در سربازانۀ ملی است و ایجاد روحی

تا آنجا که باایجااد  ، جست می خویش سودهای  در بزرگترین نبرد "جنگ روانی "ة نیز از شیو (ع)حضرت علی . گیرد می استفاده قرار

کشید که لرزه بر اندام لشکر خاور  می از جگرای  هچنان که حضرت امیر در آرامگاه چنان نعر. یافت می ترس و رعب بر دشمن پیروزی

 :افتاد می زمین

باار انگیخاات و اول در ایاان رزمگاااه               چنااان   

ر کشاید               بجنبیاد از آواز او   از جگر با ای  هنعر

دشت کوه                   رمیدند اسپان جنگی ز دشات                                             

.. 

همیراند تا قلب خاور سپاه                       تو گفتای   

جگر ها بخواهد درید                   بر افتااد لارزه باه    

فلک را   تو   گفتی  نگاون                      خاور گروه  

 کشت  طشت

 (31 :ابن حسام)      . .

خواب به چشم ندارد چرا کاه تااب   ( ع)ها از هیبت علیگشاید که شب می ن شاه خاور در حضور درباریان خود زبان به اعترافیهمچن

   :نبرد با او را ندارد

ز خااک    شب از بیم حیدر مرا خواب نیست            

عرب با سپاهی چنین                   اگر دست یابد باه  

 .........شمشیر تیز              

به آورد با او مرا تاب نیست                   کمر بست  

و آمد به خاور زمین                بر آرد ز خاور زمین 

: همااان)                      . ........رسااتخیز             

56)  

      :دشمن شکار

مخاطره آمیزی که براو روی آورد روشن است که تصمیم های  در تمام نبرد هایی که انجام داد و از موقعیت (ع)شجاعت حضرت علی 

و در بشتر جنگ ها شخصاا فرمانادهی ساپاه را بار عهاده داشات او       . در پذیرش جنگ با دشمن از شجاعت بی مانند او حکایت دارد

ساالر لشکر شااه خااوران داشات باه خاوبی توانسات       ، در جنگی که حضرت با زید. جنگید می مقدمۀ ر از وصف در جبهشجاعت برت

ه تااب  کا د یا گو مای  گاردد و باه او   یشود و به نزد شاه خااور برما   می زانیدان رزم گرید از میدشمن را سرنگون کند به طوری که ز

این بود که وقتی فهمید زید باا  « زید»تاکتیک و استراتژی حضرت در جنگ با  .مقاومت با این مرد جنگجو و شجاع را نخواهد داشت

  :لشکرش از دروازه بیرون آمده است صبر کرد تا دشمن به تنگناهای دشت هامون برسد سپس به شمشیر بگشاد دست

از آن پس باه شمشایر بگشااد چناگ            

باااه نیاااروی باااازو و شمشااایر تیاااز                   

ش زمااین خسااته بااود          ز آساایب نعلاا

.... 

زمین را یکای شاد شاتاب و درناگ          

بااار آورد از آن کاااافران رساااتخیز             

ز خون یالن خااک رخ شساته باود       

 (36 :همان)                           .
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آمد که باا دساتان    می وقعی پیشاست چرا که او در نبرد هایش م "دشمن شکار  "در خاوران نامه  (ع)به معنای واقعی حضرت امیر 

داشت شمشایرش   "اشتلم  "از جمله در نبردی که حضرت با . کرد می ی آهنینش شکارها هپنجۀ دشمن را به واسط، تهی از شمشیر

 . شکست و این قهرمان بزرگ با دستان تهی با دشمن جنگید

آهنین چون پلنگ  بکردار شاهین ۀ به سر پنج 

کمرگاه مردان کین                که از شاخ سرو       گرفتی

  .زدی مرد را بر سواری دگر                

که بار غارم زور آورد روز جناگ     سار        

پنجه اند ربایاد تاذرو            رباودی باه     

آسانی از پشت زین      بینداختی نامداری 

: هماان )                     ..دگر               

35) 

  :خیبر گشایی

. شاهر را از جاا در بیااورد   ة با قدرت و نیروی بادنی کاه داشات توانسات درواز    ، در جنگی که با شاه خاوران داشت (ع)حضرت امیر  

دینای هام   ۀ در این حماسا  (ع)از این رو حضرت علی ، کند می خیبر را فتحۀ قلع (ع)چنانکه در اسالم خوانده بودیم که حضرت علی 

عامال  . گویناد  مای  و به همین سبب اسات کاه باه او خیبار گشاای     . خیبر استۀ کند به نام   قلع می فتحای  هکه هر جا دروازه و قلع

عوامل روانای یکای از عناصار    . داشتن روحیه عالی است، پیروزی حضرت در جنگ ها عالوه بر داشتن قدرت بدنی و هنر جنگ آوری

آن سپاهی که بزرگترین خساارت هاا    . ات مهم پیروزی استنیرومند از جهۀ تصمیم به داشتن روحی. مهم پیروزی در هر نبرد  است

حضرت امیر . دشمن را در هم شکندۀ بلکه پیروز آن کسی است که روحی. پیروز نیست، را از حیث نفرات و سالح بر دشمن وارد کند

 و مردم شاهر هام مسالمان    شود می ترس بر همگان مستولی، شهر را از جا بکند و به شهر وارد شودة هم وقتی که توانست درواز (ع)

 . شوند می

 :لشکر آرای

نبرد ۀ هفت گان یکی از اصاول  

امنیت ، کردیم که قابال ذکار   

کااه بااا ایجاااد   در کااار اساات  

نیروی کافی ، شبرد اهدافش و تفوّق بر دشمنیبرای پ (ع)حضرت علی . ناگهانی را بر دشمن وارد نمودۀ ضربتوان  می سپاهی نیرومند

سرداران ، گیرد که برای پیروزی بر تمام خاوران می تصمیم (ع)بنابراین حضرت علی . ساخت می برای در هم کوبیدن دشمن را فراهم

در اختیار هر کدام از سپهبدان قرار دهد و هر کدام را به راهی بفرساتد کاه ایان     و سپاهی را. سپاهش را به چهار گروه تقسیم نماید

امکاناات یاک   ۀ شود کاه نقاش حقیقای آن توجاه باه هما       می همان استراتژی سیاست امور نظامی است و بر ما روشن (ع)کار علی 

نظم ساختن این امکانات جهت بهره گیری هادف  و یا بهره گیری از نیروی اعضاء هم پیمان است  و م، و بهره گیری از آنها، سرزمین

  :دشمن بودۀ جنگی دشمن و در هم کوبیدن روحیهای  و این استراتژی عالی حضرت به قصد در هم کوبیدن یکان. سیاسی نبرد

 :     کافر ستیز

عاالی تارین    "جهااد   "و یارانش برای رسیدن به هدف بزرگی که داشتند به نبرد با سران کفر پرداختناد چارا کاه     (ع)حضرت علی 

که از طرف پیغمبار بازرگ اساالم حضارت محماد       (ع)حضرت علی . و تنها راه انتشار این آیین بر عموم جهانیان، اسالم استۀ نشان

مأموریت یافته بود تا بر دیار کافران بتازد و در صورت عدم پذیرش آنان از اسالم با آنان جهاد نماید به نیروی ایماانی کاه نهااد     (ص)

جنگاد   مای  چون سرباز به هدفی که برای رسیدن بادان ، ان بود توانستند بر مشرکین برتری یابند و نیروی دشمن را در هم شکنندآن

یااران  ( ص)و پیاامبر بازرگ اساالم    . بر پاا کناد  ای  هقادر است که معجز، مومن باشد و به عادالنه بودن آن وظیفه ایمان داشته باشد

کردند مومن  می و برای تحقق آن نبرد، ساخت ویاران خویش را به دادگرانه بودن راهی که بر گزیدندخویش را به سالح ایمان مجهز 

دانساتند، زیارا برایشاان حاتم باود کاه        مای  ساخت  آنچنان که پیروزی را در نبرد مسلحانه با دشمنان مشرک خویش بر خود یقین

باه  . فتار صریح پروردگار متعال که پیروزی مسلمین بر ما حق اسات پروردگار، ممکن نیست که هرگز از مومنی دست بردارد با این گ

نهااده شاده باه جناگ باا کاافران پرداخات و باا شمشایر           (ع)حضارت امیار   ة همین دلیل و پایداری در هدف و رسالتی که بر عهد

 به دروازه آمد همانگه علی

 رداشت آن در ز جایبزد دست و ب

 بیا زید بازو و چنگ یلی 

 یبه نیروی بازوی خیبر گشا

  (64: همان) 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
419 

تاوان شکسات خاوردن    از جمله کسانی که از سپاه اسالم در جنگ خاوران شکست خوردند مای . ذوالفقارش امان از دشمن بر گرفت

 .نام برد (ع)نوشادو اردشیر را به دست حضرت امیر 

 :خاور گشای

شاود   مای  با مدد الهی قادر، نماید می زیادی با کافران آن سرزمینهای  از آن جایی که نبرد، خاوران نامهۀ در حماس (ع)حضرت علی 

گویند و در این نبارد   می در این حماسه او را خاوران گشای همکه خاوران زمین را به تصرف خود و لشکریان اسالم درآورد از این رو 

، را مغلوب سااخته اسات چارا کاه در بسایاری از نبارد هاا       ها  نی که انجام میدهد سالح بسیاری از دشمنان را شکسته است و آیها

تصافیه کناد و چاون    ، اولاش بکشاانند   که دوباره جامعه را به راه، شود تا دشمنانی را که پشت سر ایستاده اند می فرمانده سپاه ناچار

دریافت که دشمن کینه توز نهضت اسالمی را باید از سر راهش بردارد حتی یک لحظه نیاز بارای از باین بردنشاان      (ع)حضرت علی 

صاول  وتا ح، جنگد می شدید بر واقعیتی که برای آنة تردید نکرد تا نهضت به پیش بتازد و در بر انگیختن روح حماسی و ایجاد انگیز

مالاک رزم   :پهلوانان بزرگ سپاه اسالم از جملاه . داشت می افراد سپاهش را در حالت بیداری انقالبی نگهۀ هم، نهایی آن باید بکوشند

 . همیشه در کنار حضرت بودند و دالورانه جنگیدند، چون به هدف و رسالتی که داشتند ...سعد دالور و، ابو المحجن، ساز

 :با انصاف و عادل

در نهاد سیاست بسیار موفق بود زیرا ایمان به رسالتش را در هیچ حالی فراموش نکرد در فرماندهی ساپاه هیچگااه    (ع)لی حضرت ع

 (ع)حضرت علی های  اگر بخواهیم منطقی و با دانش به نبرد، مغرور نشد و برای به انجام رساندن رسالتش از هیچ امری کوتاهی نکرد

 زیارا نبارد عادالناه چناان کاه     . و نبرد هایی بود در نهایت عادالت ، بود "انصاف  "مقارن با ها  نآ ۀنگاه کنیم خواهیم دریافت که هم

و واژگون سااختن  ، جور و استبداد و بیدادگری، و یا از میان برداشتن ستم، دانیم نبردی است در راه از بین بردن جنگهای میهنی می

ه نبرد در میان نیست که امیر مومنان برای دشامنی شخصای باا یاک تان      ی نادرست اجتماعی و بدین ترتیب حتی یک نشانها هپای

 . رفت نمی گذاشت هرگز در پی آنان می خورد و رو به فرار می حتی در زمانی که دشمن شکست (ع)حضرت امیر . جنگیده باشد

چنین بود رسام علای روز جناگ            نرفتای ز     

 ....             دنبال مرد گریز          

 

 

 

که بر دشمنش چون شدی کار تنگ        اگر چناد  

                               .باااااودی سااااارش بااااار ساااااتیز                  

  (31: همان)

   :در نهاد اقتصاد( ع) ینقش حضرت عل  

رای باه انجاام رسااندن    نقش به سزایی داشتند هر چند که اکثر یاران ایشان که از جزیره العارب با  ، در نهاد اقتصاد (ع)حضرت علی 

هدفی بزرگ و مهم ترک و دیار کرده بودند و از خانواده خود دور شده بودند واین همه عشق و فاداکاری باه ساالح ایماان و اعتقااد      

ای  هیافتناد انگیاز   مای  یافتند به غنایم زیادی هم دست می راسخ قابل فهم است ولی از آن جایی که در این جنگها اگر پیروزی دست

باه اولاین    (ع)حضرت امیر  ؛در این نبرد باشندها  نپختگی نرسیده بود همراه ویاور آۀ کسانی هم که ایمان شان هنوز به مرحل شد تا

استراتژی که در این سفر به خاوران زمین داشتند این بود که ابتدا سپاه خود را در جایی آباد اسکان داد و آنجا را پایگاهی برای نشر 

 گزیند  می رسد در آن منزل می بنابراین به اولین جای خرّم و آبادی که. دهد فعالیتهای خود قرار

دانساتند باه    می آورند و تا جایی که می ی سیم و زر فراوانی بدستها هغنایم و کیس، نماید می و در جنگی که با شاهان خاوران زمین

کردند تا به ایان وسایله هام تاألیف قلاوب       می بودند کمککوشیدند و حتی به مردمی که از نظر مالی در مضیقه  می آبادانی شهر ها

را بیشتر با دین اسالم آشنا نمایند دینی که گرامی ترین کس در نزد خدا با تقوی ترین آنهاست و فاصله طبقاتی ها  نکرده باشند و آ

را اساتراتژی مهام و   ( (برد اقتصادین))، (ع)حضرت امیر ، در نهاد اقتصاد. در آن کم رنگ است و مردم زبون را عزت و احترام بخشید

و . دیاد  مای  نصف راه را برای پیروزی طی شده، توانست دشمن را از فعالیت اقتصادی باز دارد می دانست زیرا هرگاه که می عامل خود

را در اهمیات اقتصاادی و نقاش آن     (ع)کوشید برای تسلّط بر حاکمان خاور زمین اموال آناان را مصاادره نمایاد و حضارت امیار         

 شاود و باا او   مای  در ورود به خاوران زمین با میر سیّاف رو باه رو  (ع)حضرت علی . پیروزی نبرد مسلّحانه به خوبی دریافت کرده بود

هر چند که بعد ها میر سایّاف از  . افتند می گیرد وبا بسیاری از مال و خواسته به سوی مکانی آباد به راه می جنگد و او را به اسارت می

 . شود می آید و مسلمان می خوب حضرت دریاران 
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 : سخاوتمند

باه او  . دهاد  مای  خوانیم که حیدر کرّار زمانی که یکی از لشکریان به او مژده آمدن ابوالمحجن و مالاک را  می در جایی از خاوران نامه

 :دهد می عنوان مژدگانی سه هزار درم

 بر حیدر آمد یکی مژده خواه

 سپهبد چو بشنید بنواخت کوس 

 یکی اسپ و با آن درم سه هزار

 که ابوالمحجن و مالک آمد ز راه 

 ز گر دیالن خاک شد آبنوس        

 بدو داد با جامۀ شاهوار 

 (63: همان)) 

 از کاروانیاان کاه باا کشاتی تجاارت     ای  هبر کناار سااحل هساتند عاد     (ع)خوانیم که یاران حضرت علی  می در جایی از خاوران نامه

دهندکه برای عبور از این آبراه باید یک دهم از مال خود را بدهند تا بتوانند از آن آباراه حاق گاذر پیادا      می اله سرشکوه ن ؛کردند می

گویاد کاه    مای  هاا  نساحلی را امن کرده بود و از وجود ظالمان پاک کرده بود باه آ ۀ و یاران حضرت هم که آن منطق (ع)علی ، کنند

فقط مجوز عبور شما از این آبراه حیاتی این است که به دین اساالم بگراییاد و ایان هماان     احتیاجی به دادن یک دهم مالتان نیست 

گیاردو   مای  دهد شریان حیاتی آبراه کشور خاور را بدسات  می ها و پهلوانی هایی که انجامکه حضرت با رشادت. نبرد اقتصادی هست

 .کند می استفادهازاهرم اقتصادی برای پیشبرد اهدافش که همان احیای دین اسالم است 

   :مکتشف شهر زرّین

                     . ....سااوی شااهر زرّیاان هماای جساات راه                   . ...چو بگذشت حیدر ز سنگ سیاه           

  (413: همان)

    :تیم و تربیدر نهاد تعل( ع) ینقش حضرت عل

 :علم آموز

او نهااده  ة نقش بارز و مشخصی را به عهده داشتند و فرماندهی سپاه بار عهاد  ، ربیتدر نهاد تعلیم و ت (ع)در عین اینکه حضرت علی 

باه خااوران   ( ص)زیرا آن حضرت به درخواست رهبر انقالبی خود یعنی حضارت محمّاد   ، شده بود از طرف دیگر فرمان پذیر هم بود

نمایاد و در عمال    مای  چنین رشاد  (ع) است که حضرت علی (ص)زمین لشکر کشیده بود و با داشتن رهبری بزرگ همچون محمد 

کند و در توجیهات عملی خود که همگی را از مکتب آن پیغمبر بزرگوار فرا گرفته بود به درساتی و هوشایارانه    می خود خلوص پیدا

د از خواستند از رودی عبور کنند چون باه مسایر رود آشانایی نداشاتن     می (ع)در خاوران نامه زمانی که حضرت علی . نماید می عمل

در ، یعنی اینکه او در عین هوشمندی و نباوغ . خواهد که او را در مسیر رودخانه راهنمایی کند و راه بلد او باشد می این رو از یک نفر

رفت زیرا یکی از معیارهای  نمی طلبیدند و هرگز به راهی که آگاهی نداشت می شدند و کمک نمی دیدند دچار غرور می جایی که الزم

 . جغرافیایی منطقه باید آشنا باشندهای  ندهان در    جنگ ها این است که به موقعیتپیروزی فرما

 علی گفت از ایدر یکی راه بر

 بدانجا مرا راهنمایی کند

 مرا بگذراند برین رودبار                              

 بیاید که با من ببندد کمر 

 به آب اندرون آشنایی کند

 ررساند به نزدیک آن کوهسا

 (416: همان)

آموزد که برای پیشبرد اهدافش در نبرد با شاهان سارزمین خااوران بایاد لشاکریان را باه چناد        می و یا اینکه در عالم خواب حضرت

قسمت تقسیم کند و هر گروه را با سپهبدی دلیر به راهی روانه کند که تا هر گروه از لشکریان بتوانند امور مرباوط باه نبارد را رتاق     

 . ندوفتق ده

 

 :او یهات عملیو توج( ع) یحضرت عل
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ن یا است و در ا یو نظام یاسیس یرهبر یارهاکن یتر یه از عالک. م آن استیات سپاه و تنظک، توجه به حریهات عملیغرض از توج

رها و کاران لشا سارد  یاناً برایداد و اح می حمالت را بر فرماندهان سپاه دستور  یو چگونگ یهات عملیتوج(   ع)ر یز حضرت امیمورد ن

 .داد می دیارشان آکه به کرا  یز اندرزیت ها نیموق

اه و کا ناار هام و آ  کاف برود و در یرسیم یه به سوکند ک می دهد و او را روانه می یاریات بسین به قنبر تعلمیدر نبرد با شاه خاور زم

 :دار بمانند و مراقب و نگهبان دز باشندیار و بیهوش

 باد               به لشکر گه آمد به کردار 

 سپه را بجنبان وبر کش براه                

 همان جا فرود آی و بیدار باش                 

 به قنبر چنین گفت کای شیرزاد  

 برمیر سیاف شو با سپاه                       

 سپه را و دز را نگه دار باش

 (63: همان)... ..                

 یردن او را از بات پرسات  که با ارشاد کن بود یاو بر ا یگشود و سع می حتیدر مقابل دشمن، ابتدا به پند و نص یتح( ع) یحضرت عل

دارد آنگااه   نمی دست بر یه خصم از دشمنکد ید می یاما وقت. آزمند بوده است یزیاز خونر یریرا حضرت سخت به جلوگیز، باز دارد

هااتش  یارا در توجکه آشا کا باود   یت او روح گذشتکن اصل در حریمهمتر. مسلح نبود یوهاریجز توسّل به نای  هاسالم را چار یروین

توان  بادان اشااره    می هکرا  ین مطلبیاست و بهتر ین اخالق نظامیه برترکمه اش، یرکاو و در اخالق  یز در پندهایاست و ن یمتجّل

در ( ع) یه حضارت علا  کا نیگار ا یو د. تن اطفال و زنان اسات شکردن و ک، مثله ینکمان شیو پ یاده رویرد، بازداشتن سربازان از زک

 شاان ین ماورد از ا یا نناد و درا کت عمال  یا ه برحساب موقع کا ساپرد   مای  م را به فرماندهان سپاهیش، اتخاذ تصمیخو ین عملیفرام

ر را وادارد، کلش نند تا رهبران سپاه و امراءکعمل  یت شخصیآورد به مسئول می یشان رویه براک یالتکچاره مش یه براکخواست  می

ن یا و ا، نندکجا یاها  نآ یرا برا ییت هایا محدودی ییدهایه قکآن یارها آزاد گذارند بکشان را در ینند، و اک یه از خطا و لغزش دورک

باا   یخود حتا  یهات عملیدر توج( ع) یحضرت عل. بود یز انتخاب بس درستیگاه نین پایبود و انتخاب ا یشیو دوراند ییدانا یمتنها

 :ردک می رماندهان سپاهش هم مشورتف

 :ت گریهدا -حت گرینص

ه کا ن باود  یش داشت ایها هبرنامۀ ه در راس همک یارکن یه بر عهده داشت مهمترک یل رسالتین به دلیدر خاور زم( ع)ر یحضرت ام

ه او قهرمان و پهلوان ساپاه  کنیاز ا یل جداین دلیآشنا سازد، به هم یتا پرستیکو  یندارید فر بهکن یحت مردمان سرزمیبا پند و نص

 :ن بودین ایل شعار او در برخورد با شاهان خاور زمین دلیبه هم. و آموزگار را هم به عهده داشت یاسالم بود نقش مرب

 ر      یفر بگذار و اسالم گکره 

 ن من                       ییرو آیره شرع من گ

     ش را                   یخو ند بندةکه دانا ک

 ن من      یچان سر از شارع دیمپ 

 ش را                    یخوة نندیبدان آفر

               یچان ز فرمان بریتو گردن مپ

 :هکداد  می میو به همگان تعل

               ین سارا یا شاد و خارم رود ز  یسک

.  

               یاد خاادا یاا نااد دل بااه   که خاارم  کاا 

   (14:  همان)....          . ...............................

شرفت دانش آماوزس  یه فقط با پک یشد همانند معلم دلسوز می ار خوشحالیشد بس می ه در انجام رسالتش موفقک یوقت( ع) یو عل

 .شود می دلشاد

 من باشدی  او ایاورد تا از تیه اسالم بکخواهد  می یدان جنگ از شاه زنگیحضرت در م

 شو به پروردگارنون مقر کتو ا

 روز بختیمسلمان شد آن شاه پ

   من رستگاریاز ت یه تا باشک 

 ام کشاد یز اسالم او شد عل

  (11:  همان) 

 :در نهاد خانواده( ع) ینقش حضرت عل
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 :(ع)مجلس عقد در محضر امیر مومنان 

شااب باار آمااد بااه بااام               ۀ چااو مشاااط

   پاااری پیکاااران رامشااای سااااختند             

نخساااتین باااه آئاااین پیغمباااری                         

         علااای خطباااه خواناااد آن دالرام را        

....... 

ز عنباار ساایه کاارد گیسااوی شااام                      

ز بیگاناااااه خرگاااااه بپرداختناااااد                

ببسااااتند عقااااد زنااااا شااااوهری                   

   بشمشاااااد داد آن گاااال اناااادام را                  

 (412: همان)                         ..

زیرا یکی از علل آن این است که ازدواج اولین قدمی است کاه انساان   . ازدواج در اسالم یک امر مقدس و یک عبادت تلقی شده است

( (مان ))چیز بارای  وجود داشت و همه ( (من))فقط ، تا قبل از ازدواج. دارد می از خود پرستی و خود دوستی به سوی غیر دوستی بر

گیرد و بارای او معنای    می قرار( (من))یعنی یک موجود دیگری هم در کنار این ، شود می ه این حصار شکستهکای  هاولین مرحل. بود

شاود قداسات و اعتباار ازدواج در     مای  خطبه خوان مجلس عقاد  (ع)در خاوران نامه وقتی که حضرت علی . کند ازدواج است می پیدا

شود  واینکه مقصود از ازدواج که باید برای رسیدن زن ومرد در کنار یکدیگر و ایجاد مودّت و دوساتی باشاد و ازدواج    می اسالم بیان

در خااوران  . یاباد  مای  گیرد و آن بقای نسل است که با به دنیا آمدن فرزند این خانواده قوام بیشتری می هدفی برتر و باالتر را در نظر

هستیم و آن هم ازدواج مالک سپهدار لشکر اسالم با دالرام دختر جمشید شاه، از شاهان خاوران زمین نامه شاهد ازدواج دیگری هم 

 . است

ارزش و احترام بسیاری داشت و از توجیهات عملی حضرت به لشکریانش این بود که در جناگ   (ع)نهاد خانواده در نظر حضرت علی 

ی کاه از خاود   یزمانی که حضرت علای طای رشاادتها   . ی آنان باید پناه دادها هداطفال و زنان را نکشید و به اسیران به خصوص خانوا

شاوند، جمشاید شااه     مای  شود مردم شهر خااور مسالمان   می نشان داد نتوانست دروازه خاور را فتح و ازجا بکند، وقتی که وارد شهر

نشیند که زن شاه و پوشیدگان سرای  می (رشاه خاو)بر تخت جمشید شاه،  (ع)کند و حضرت علی  می شود و تخت را رها می گریزان

 . مانند می گیرند و در امان و پناه او می آیند و در نزدیکی حضرت جای می به نزد حضرت

به شاهر انادر آماد علای باا ساپاه                           

همااه شااهر خاااور مساالمان شاادند                      

     زن شااااه و پوشااایدگان سااارای                       

.              ..  

نشساات از باار تخاات جمشااید شاااه         

بدو یک به یک آفرین خاوان شادند       

بااه نزدیااک حیاادر گرفتنااد جااای             

 (411: همان)    .                 .

 :حیدر نهاد تفر( ع) ینقش حضرت عل

 : جهانگرد  

      :گوید می ار آمده است چنین پاسخدر پاسخ به کوتوال حصار که چرا به مرغز (ع)حضرت امیر 

به پاسخ علی گفات کاز بار بارم          جهاان      

گشتنم آرزو خاستست         کناون زان همای   

گردم اندر جهان       خوش آمد هاوای جهاان   

        .گشتنم      کسانی که ایشان جهاان دیاده اناد   

.  

سرانرا به مردانگی افسرم            بدین آرزو  

آراستست             کاه آگااه گاردم ز    جانم 

کار آگهان           چه باید به گنجای نهاان   

هااار پساااندیده اناااد                       ة گشاااتنم  پساااندید

  (11: همان)                      ..

     :مهمان پذیر

حضارت بارای رفاع خساتگی     ، به او بدهناد  گزارش کارهای خود را، رسند می (ع)به حضور حضرت علی ، ن سپاهها هوقتی که فرماند

 . دهد می مهمانی ترتیب، و دلجویی نمودن آنهاها  نآ
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 وزین روی تازی سواران ز دشت            

 آرامگاه                      به    بیامد  سپهبد 

 ...           تا خوان بینداختند          بفرمود

   خویشتن بازگشت             به لشکر گه 

 سپاه                     گردن کشان   شستند 

                       .   ..نخسااتین ز خااوردن بپرداختنااد                   

  (53: همان)

 :وهنوردک

 یارفتند تا ابرها  می وهک ید به باالیدن به دروازه شهر بایرس یبرا یروند ول می نیبهمراه صلصال و زن او به شهر زر( ع) یحضرت عل

 ندک می وه رفته و ابر آتش فشان را خاموش ک یبه باال یینمودند و حضرت به تنها می آتش زا را خاموش

 اتش فشان گشت ابر   کگفت  یعل ...

                   ید تا من بنام خدایبباش           

                                                                                             .ن ابر آتش فشان در روم                  یبر      

 د صبر             یبسازد یدر زمانیهم ا  

              یوه دامن بجنبم زجاکن یبر

                             .وه برتاار روم                       کاان داماان یااوز 

 (413:  همان)

 :نهاد هنردر ( ع) ینقش حضرت عل

داناد، چناان در   یجناگ را م  یهاا یارکزه یا ه تمام فناون و آداب و ر کاست  یهنرمند( ع) یخاوران نامه، حضرت عل یقهرمان حماس

از  یاریرش به ناام ذوالفقاار سار بسا    یبا شمش. شاندک می از شاهان و سرداران خاوران را به بند یاریه بسکمهارت دارد  یمند اندازک

 را باه آسامان بلناد    که گارد و خاا  کا تازد  می نبردهای  دانیاندازد با اسب تندرواش به نام دلدل چنان در م می کدشمنان را به خا

 ...ندوکش می ند و حلقه راک می ییزورآزماای  هن شاه بر سر حلقیزند و با هم می کرد و او را به خایگ می یشتکند، صلصال شاه، ک می

 :یر زنیهنر شمش  

ادگااااااار                        یگاااااار بااااااود  ی  دیااااااجااااااا تک  ..ار                ش ذولفقکخنجر  یبه بازو

 (35 :همان)........... . ...............

 :دیگو می (ع)ریر زنهار به حضرت امیام

ده ام                             یران پساااااااااندیاااااااااتااااااااارا از دل  ....ده ام                  ی  ترا دیه تکاز آنگه 

 (62: همان)             . ......................

 :  ریدر جنگ با اردش( ع)ر یحضرت ام

 افت            یدر به قلب سپه راه یچو ح

 ر                یر شیسر برد شمش یبه باال

  .ر                            یدل  مر گاه مرد کبزد بر 

 سپهبد شتافت               ر یشدار   یسو 

                    ریاردش    رسپریبز   شد هان  

                                .ر                   یر اردشاایکاامااه شااد پ یباادو ن

  (66: همان)

 :چهل قدم از تنشان دور افتادها  نه سر آکزند  می چنان با ذوالفقار برگردن آنانای  هر در نبرد با موجودات افسانیحضرت ام

ار            کا د یا ر دالور چناان د یچو ش 

ل گاااوش                      یااااماااد مهتااار پ یب

ز باار گااردنش                    یاا  زد تیاات یکاای

ز            یر تیل گوشان به شمشیاز آن پ

.  

ذوالفقاااار          ۀ بااازد سااات بااار دسااات  

برآمااد چااون رعااد غااران خااروش           

          . چهاال گااام ساارماند دور از تاانش  

ز                   یردمان رسااااتخیباااار آورد شاااا 

 (64: همان)                           .

 :با صلصال( ع) یحضرت عل ییزور آزما
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م                        یناااکش یگشاااا یا تاااا زماااان یاااب 

بااه جنااگ              یریااسااو حلقااه بگ یااکتااو 

ش          یخاو  یرویا ه حلقاه باه ن  کشد هر ک

ت                     راساااک یره دساااتیااام تاااا چینااایبب

ر دالور گشاااااادند چناااااگ                     یدو شااااا

خااام آورد صلصاااال بااااال و پشااات                   

ه بااودش تااوان                     کااد چناادان یوشااکب

                       یلااایباااازو باااه دسااات  یرویاااباااه ن

دن گرفاات             یشااکدر یااچااو آن حلقااه ح

نااادر افتااااد صلصاااال پسااات                      ا یبااارو

.... 

م                    ینااااکش یزمااااا ش را آیباااادو خااااو  

                 ...شااااتاب و درنااااگ یم لختاااایینمااااا

ش یخاو  یش و من از ساو یخو یتو از سو

 ...راستک یدام است و پستک یبلند

گلوگااااااه حلقاااااه گرفتناااااد تناااااگ                     

حلقاااه مشااات                فشااارد بااار حلاااق آنیب

پهلاااااوان                          یاورد خااااام باااااازو یااااان

                   یعلااا یرد سااار پنجاااه باااروکااا یقاااو

دن گرفااات                   یاااخااام حلقاااه از هااام در 

رون شااد او را ز دساات                 یااخاام حلقااه ب 

 (495: همان)                         ..

گار بار صلصاال    یحضارت باار د   ینند، هنر زور و بازوک می ییزما زور آای  هه بر سر حلقکبا صلصال ( ع) یحضرت علب ین ترتیو به ا

 .شود می روشن

 :با صلصال شاه( ع) یگرفتن حضرت عل یشتک

 فرود آمد از اسب صلصال دال            

 ........مر ها گرفتند تنگ               کدوال 

 ال   یخت گرفتن بر افرا یشتکبه  

    . .............بسودند چنگ یشتکبه  یزمان 

 :ابدی می ییمند دشمن رهاکچ خم یاز پ یخاص ییه با هنر نماک( ع) یحضرت عل یفار به سوکندن کمند افک

 ز   درگاه    شاه برون     راند       دلدل   

 مند                   ک  برو     ده      ناگه     شادند    گ

 یجا  خت      دلدل    ز یور     برانگدال

 مند       ک       رانیرها    شد   ز   دست دل

 د به نزد سپاهیاکخواست  یهم 

 به بند        اندر آمد   یعل  ان یم

            یرا ز پا   جنگ آورن بر آورد 

 بند   دیبدّر  و  خام د یچیبه پ

 (63:  همان)                  

 :ردیگ می مندشکردل را هم به خم یش یان، زنگیدر مصاف با زنگ یحضرت عل

 جنگ                    یر  بگشایبه سر پنجه   چون  ش

  .بر درخت               ید   او   را علیجیبه پ 

 نون ز آهو پلنگکد اید آیپد 

                       . .......د سخت  یجیمندش پسکبه خّم 

 (11: همان) 

 : نتیجه

تار و  هاا پررناگ  ی این واقعیت اند کاه بعضای از نقاش   هایی را که قهرمانان در نهادهای مختلف اجتماعی به عهده داشتند گویانقش

یی کاه باا بااور و    از آن جا «نهاد دین»به هر حال آنچه که ثابت شد این بود که . ها نمود کمتری دارندکلیدی هستند و بعضی نقش

دهد  می باورها ایدئولوژی هر فردی را تشکیل. فرمان خود داردۀ ی مستقیم دارد بیشترین رفتارهای فرد را در حیطایایمان فرد رابطه

هاای   رفتارهای قهرمانان داستان در این اثر حماسی بیانگر نقاش . بخشد می که بر مبنای آن هر فرد رفتارهای خود را طبق آن سامان

ابن حسام در نهاد دین قابل مالحظه است به ۀ در خاوران نام( ع)ی و مهم حضرت علی نقش کلید. متفاوت آن در سطح جامعه است

 . شود می این قهرمان دینی از جمله نهاد سیاست در گرو همین نهاد دین خالصههای  طوری که تمام نقش
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هکالمالئ کگرایی در شعر فروغ فرخزاد و ناز بررسی تطبیقی انسان  

 عبدالحسن بیننده

 بان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرمارشناس ارشد زک

 دعباس اعتما

 اراک ارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاهک

 دالینی نجمه نظری

 شیراز ارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاهک

 یدهکچ

توانند صاحب ند، میشوم به حقوق اجتماعی خود آشنا میک مکشود و مردم  ه جامعه دچار تحوالت اجتماعی و سیاسی میکاز زمانی 

چرخید و مردم با مفهوم عدالت بیگانه بودند و در می( شبان رمگی)م بر مدار سنت کان انتخاب شوند، تا آن زمان نظام حاکرأی و ام

ر اصالح جامعه کخیزند و به ف ه مردم برای مطالبۀ حقوق انسانی خود و زندگی فردی و اجتماعی خویشتن به پا میکاین دوره است 

و از . شودافتند و هم زمان با این تحوالت اجتماعی در دورة بیداری تغییراتی هم در نوع اندیشه و نحوة بیان شاعران ایجاد میمی

م بر جامعه و حمایت و هواداری از مردم، بارها آماج تهدید و توبیخ و آزار کهای حاگویند و با انتقاد از سیاستآزادی عدالت سخن می

و در ادبیات عرب شاعرانی ... گیرند و در ادبیات ایران با ظهور شاعرانی چون، نیما، شاملو، فروغ فرخزاد ورار میومتی قکمأموران ح

در این شعر، شاعر از . ل ظاهری شعر پدید آمدکعالوه بر تحول محتوایی، تحولی هم در ش... ه، سیاب، بیاتی وکالمالئ کچون؛ ناز

شود، بنابراین شعر از سرگردانی نجات  آید و زبان گویای دردهای انسانی می میان مردم می مت بهکوی خطابه و پند و اندرز و حکس

م بر جامعه برای بیان کیابد ولی شاعران این دوره چه در ادبیات ایران و چه در ادبیات عرب با توجه به نظام استبداد و خفقان حامی

 . یابندار خود راهی جز استفاده از زبان رمز و سمبل را نمیکاف

  .ه، بررسی تطبیقیکالمالئ کگرایی، فروغ فرخزاد، ناز انسان: هالیدواژهک

 :مقدمه

رات کشه و تفیآن بر اند یها هیه پاکامروزه  یگفتن نداشت ول یبرا ید و حرفیچرخ می یباشناسیهرچند شعر در گذشته بر محور ز

خورد به  می ل برکرش از جامعه به مشیشود ودر گرفتن سند پذ می ارزش محسوب یشعرِ ب، شهیاز اند یاستوار شده است شعرِ خال

ه کنند کدرشت ثبت  یخ، نام خود را با خطیتارۀ توانسته اند در صفح یهنرمندان، ان گذشتهیه در طول سالکن سبب است یهم

ة ن سخن تودیه اکگفتن داشتند، بخصوص  یبرا یش سخنیخو یبایات زیادب یخالق بودند ودر ورا یرکر و فکمتف یذهن یدارا

شان خشنود یها یده و با شادیشان رنجیتوجه داشته باشد از دردهاها  نز در بر گرفته است و به فرد فرد آیت را نیاز بشر یادیز

ل و معتبر برخوردار باشد و از ید از احساس اصیبا ین شعریه چنکاست  یهیبد. ده باشدیوشک یتبار انسان یده ودر اعتالیگرد

ند و کده را با گوشت و پوست و خون خود احساس یشکد آالمِ بشرِ رنج یگرفته باشد و شاعر با نشئت یانسان کپا الیامۀ سرچشم

ند و از ک می یکشعر را به مرز شعار نزد، ردن آن در شعرکبر مطرح  یخاص و سع یدن به موضوعیشیه اندکاورد زیرا یبه زبان ب

 یشه اش بیند اندکه خود اراده کآن یداند ب می خود یبه انسان را رسالت شاعردن یشیه اندک یاهد اما شاعرک می گسترش نفوذش

انسان  یها هشین مبل  اندیشود و بهتر می یروان جار یاو چون جو یبایاشعار ز. شود می وارد شعرش یو با تمام سادگ ییچ ادعایه

ات یم نبودند چه در ادبک ین شاعرانین چنیق زمدهد ودر ادب مشر می نکیدردمند را تسهای  گردد و قلب انسان می اوۀ دوستان

 یامال غربکبحث  یشیه بحث انسان اندکنیا. شاعران گشته است یجنبه بارز شعرها ییه ا نسان گراکات معاصر یهن و چه در ادبک

شود، اما انسان د راجع به آن بحث یه باکاست  ینام موجود بوده موضوع یوب یر رسمیآن به صورت غ یها هز جلویا در شرق نیاست 

 ییاز انسان گرا ییها هبر خالف شاخ یشرق ییه در انسان گراکنیدارد و آن ا یغرب ییبا انسان گرا یلکتفاوت  یکدر شرق  ییگرا

شان مشرق یه انسان اندکست بلیزالش نیو قدرت ال یآسمان یمان به خدایبا ا یاو منافهای  ییمان به انسان و توانایغرب، ا یافراط

 . ن دو را باهم فراهم آوردندیا یستیس موجبات همزکانسان در مقابل خدا و بر ع ین نفن بدویزم
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ۀ ین روحیش ایدایخاص به خود گرفت و پة ران و عرب جلویات معاصر ایه در ادبکبود  یموضوع یین وجود انسان گرایباتمام ا

ران و عرب به شمار یات ایانه در ادبیانسان گرا ین نمودهایتوان اول می راها  نآ یو عدالت از سو یش آزادیدر شاعران و ستا یانتقاد

ات یدر ادب. م بر جامعه باشندکاستبداد حا ینک-شه یشاهد ر یکنزدة ندیرند تا در آیگ می یشتریبة ه هر روز جلوک یینمودها ؛آورد

انسان مدار به ۀ ت از انسان و جامعیدر حماخود را  ین روش پرداختند و حرفهایاز ا یبه تأس. ..فرخزاد و، اخوان، شاملو، مایران، نیا

 . ردندک یروین روش پیاب از ایس، یاتیب، کچون؛ ناز یات عرب افرادینظم در آوردند ودر ادبۀ رشت

 :قینه تحقیشیپ

ن دو شاعر یا ةن، درباریبنابرا. شوند می ران و عراق قلمدادیا ین شاعران معاصر و نوگرایه از برجسته ترکالمالئ کفروغ فرخزاد و ناز   

ه در کاست  ییژوهش ها رسد، پ می ن مجال مهم به نظریآنچه در ا، ور طبع آراسته شده استیبه ز یو مقاالت متعدد ها هان نامیپا

 یها هدر سرود ینوستالژ یها هنیزم یبررس»توان به  می انین میرده اند، در اک ین دو شاعر را بررسیاشعار ا، یقیات  تطبیقالب ادب

دانشگاه  ییادب غناۀ ،در پژوهشنامین قربانپور آرانیتر حسکنژاد و د یادیتر روح اله صک، نوشته د«ه و فروغ فرخزادکمالئال کناز

،اثر «هکالمالئ کشه فروغ فرخزاد و نازیآرمان شهر در اند»ۀ مقال، 4939خ بهار و تابستان یبه تار 22ستان و بلوچستان شماره یس

خ بهار و تابستان یبه تار 5رمان شماره کد باهنر یدانشگاه شه(یو پژوهش یعلم)یقیات تطبیبه ادی، درنشریدریتر محمود حکد

، در مجموعه یعبدالدین  ، نوشته صالح«ه و فروغ فرخزادکالمالئ کحزن و اندوه در اشعار نازة دیپد یقیتطب یبررس»ۀ ، مقال4932

 یه، بررسکالمالئ کزمان در شعر فروغ فرخزاد و ناز»و مقاله  4934بهشت یخ اردیرمانشاه به تارک یقیات تطبیش ادبیمقاالت هما

ن یبنابرا. ردکاشاره  4953خ بهار یرمان به تارک یقیات تطبیه ادبیدر نشر، انی، اثر رضا ناظم«دو شعر بعد از تو و افعوان یقیتطب

صورت  یق مستقلیمسلمان، تحق ینوگران دو شاعر معاصر و یدر اشعار ا ییگراانسان یقیتطب یبررس یعنیق حاضر، یتحقة دربار

های  سم و شاخصین دو شاعر در مورد اومانیاشعار اای  هسیق و مقایدق یه به بررسکن است یمقاله حاضر در ا ینگرفته است و نوآور

 .پرداخته است یدر مفهوم اصالت انسان یسمیاومان

دوشاعر  یقیتطب یبه بررس ییگراانانس یهاانسان و شاخصة ن شاعران درباریا یرکفۀ طیار و حکشتر با روش یب ییآشنا یبرا    

 .میپردازین مقاله میه در ایکالمالکران وعرب؛ فروغ فرخزاد و نازیمعاصر ا

 (سمیاومان) ییف انسانگرایتعر یبه سو یگام_4

دهد و  می ا مورد اهتمام قرارر یبشر یازهایه نکف شده است یتعر یو اعتقاد یرکسم به نظام فیاومان، سفوردکآ یسیدر فرهنگ انگل

 لمهکل یذ، سفوردکآ یسیفرهنگ انگل). ندک می جستجو یق عقل و خرد آدمیمان به خدا از طریا یراه حل آن ها را به جا

HUMANISM). 

، ندکه یاز انسان ارا یقابل قبول یسا توانست معنیلک ینیومت دکه حکقرن چهاردهم تا شانزدهم ۀ انیدر م یعنیرنسانس ة در دور

 یاضتهایخرد و مخالفت با ر یآزاد)ل یاز قب ییه با شعارهاکل گرفت کش یویر دنیغ یروهایفارغ از ن یبه نام انسان دوست یجنبش

، همچون آراسموس یندگانینما، ه نمودیبه جهان ارا (یبرادر، یبرابر، یآزاد) یاز انسان را همراه با شعارها یدیجد یمعنا (ینید

 . (426 :4952، ییبابا یعل.)را بر عهده گرفت یانسان باور یندگیدر آثار خود نما... ر ویسپکش، دانته، یکپرنک

ت یعصر رنسانس و تربۀ افتی، تولد یرانسانیغ یروهاینۀ و قدرت انسان در مسخر ساختن هم یانسان باورۀ شیسم به عنوان اندیاومان

 . (13: 4965، ترجمه عباس مخبر، وبسید یتون). است یعصر روشنگرة شد

ز به قضاوت و یدهد تا در مورد همه چ می ن حق رایند و به انسان اک می ریانسان تفس یه جهان را براکاست ای  هشیسم اندیاومان

 . دیه به نفع اوست انتخاب نماکبپردازد و آنچه را  یداور

 در شعر معاصر  ییانسان گرا _1

جاد شد، یمختلف ا یشورهاکان جنگ و بعد از جنگ در یه در جرک ییهاانتیو خ ها هسیدوم و دس یل مربوط به جنگ جهانیمسا

... و یداخلهای  جنگ، ان وزنانکودک یآوارگ، فقر، یدیناام، یعرب یشورهاکاستعمار و اشغال به خصوص ، فساد در جوامع ؛مثل

ن موضوع یان ایبه ب یق ادبیطرمفرماست از که در جامعه حکد ین تناقضات و اضطرابات شدیه در مقابل اکشاعران را بر آن داشت 

د ینبا یقیشاعر حق یعنی، باشد یزندگ ینجات انسان از تنگنا یه شعرش براکاست  یسک یها شاعر واقعدگاه آنیاز د، بپردازند
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ل ین مسایو ا، معاصر باشدة انسان از روزگار غارت زد یید در خدمت رهایه باکبل، گفته باشد یه شعرکن باشد یا یشعرش فقط برا

 .ت در شعر استیها به انسانرد آنیکرو یدانستند و علت اصل می ها و وجودشانن ملتیگاهشان در بیتمدن و جا یبرا یرا خطر

 فروغ فرخزادة نامیزندگ _9

رد و سه سال بعد از او جدا شد ودر کز شاهپور ازدواج یبا پرو4923در تهران زاده شد ودر سال  4949ماه  یدر زمستان روز ده د

انتشار  4993در سال . قطعه شعر است11ن مجموعه شعر شامل یا، یدر هجده سالگ "ریاس"انتشار مجموعه شعر  4994سال 

لم گلستان استخدام شد یدر سازمان ف 4996اوست، در سال : انیعص"انتشار مجموعه شعر  4996، در سال "وارید"مجموعه شعر 

گر سرگذشت یر دیو به تعب، یرانیرامون زن ایرا پ یمفصلۀ لمنامیف 4912سال  در. دیآ می در شعر و ادب او به شمار یعطفۀ ه نقطک

ن سال یدر هم ند وک می منتشر (ن اشعار فروغ فرخزادیباتریز) با عنوان کیوچکمجموعه  4919در سال  و. ان رساندیخود به پا

بهمن سال  21ل در دوشنبه یصادف اتومبهنگام تهنابۀ حادثدر رساند و باالخره مرگ، می را به چاپ( گرید یتولد)مجموعه 

 (43-45 :4951کوچی،  یمراد).4913

 یلیشود مسا می در قالب غزل هم :دیگو می ه باشد وک یه محتوا مهم است در هر قالبکاو معتقد است ، او شعرهای  یژگیدر مورد و

امروز شاعر را  یط زندگید، شرایگو می گرید ییالبته در جا، ساخت ییبایار زیشعر بس یکرا و  یل امروزین مسایهم، ردکرا مطرح 

در سه مجموعه . در شعرش نداشته باشد یش از سه شعر سنتیه او بکن اعتقاد او باعث شده است یند و همک می ر قالبییوادار به تغ

ودر . مرد سخن گفت، عاشقانه از یات فارسین بار در ادبینخست ید برایان احساسات زنانه پرداخت و شاینخست خود با جسارت به ب

و  یاجتماع کخود را به در یجا یتا حدود یزه شاعریاء به غرکداد و ات یرو یر در اشعار ویچشمگ یجهش یدو مجموعه بعد

 .داد یشه ورزیاند

ن یو شاعر از ا کره و تار است و دهشتناینده در شعر شاعر، تیآ. را به قلم آورده است یات زندگیاست و تجرب یشعر فروغ شعر زندگ

برد و  می به درون پناه، شود می بلوغ ناگهان آرام و تودارۀ برد و فروغ در آستان می پناه کیودکال یخ یو ب یشادهای  وحشت به سال

ش یشعرهاۀ در هم یشور مرگ و عشق به زندگ، آید می در شعر فروغ به حساب یان است و تضادین در شعرش نمایغم زده است و ا

ست در کاحساس ش، و اندوه ییتنها، او دانستۀ نامیتوان زندگ می شعر فروغ را. است یو اجتماع ینده است و شعرش فردکپرا

ان در برابر مرد از یو عص یشکسر، جامعه یموروثهای  از سنت یمبارزه با برخ، یو نوجوان کیودکحسرت از گذر از دوران ، یزندگ

 . دیآ می شعر او به شمار ین اصلیمضام

 شعر فروغة چیدر از ییانسان گرا _1

در شعر او به  ...و ینژاد، ینید، یمل یژگیآن به دور از هر و یحضور انسان در مفهوم عموم، شعر فروغۀ شیاند یسیباتوجه به دگرد

ه از وجود خود شاعر به زن و از زن به کاست  یجیتدر یردیکرد فروغ به انسان رویکه روکنیست، بل یامده و ناگهانیباره به وجود نیک

سم در مفهوم اصالت یاومان :ردک یتوان را از سه منظر بررس می در شعر وی ییگراشود و انسان می تراملکابد و ی می سان تحولان

ۀ یر از دو زاویتوان به محور اخ می هک. به انسان یو دلسوز یدر مفهوم انسان دوست ییگراانسان – ییا تن سرای ییخودگرا –انسان 

 .ستینگر ییمعه گرادفاع از حقوق زنان و جا

 سم در مفهوم اصالت انسان یاومان_الف 

و  ی، سرانجام به خدا ناشناسیکزیمتاف  یخرد به جا ینیگزیز و جایهمه چ یدر غرب با اعتقاد به نقاد، یروشنگرة ان دوریگراانسان

 یها هشیند و بعد از حذف خدا در اندآورد یائنات روک ینیخود آفر یبه تئور، ه وجود انسانیتوج یدند و برایار وجود خالق رسکان

آنان بر  یها هشیبه مرور زمان اند. ها قرارش دادندار تمام سنجشیو مع ها هشیاندۀ او نشانده و محور هم یخال یانسان را بر جا، خود

ئت یه در هکمثل شاملو  یرانیشاعران ا یاما در اشعار فروغ بر خالف بعض. ن باورها متأثر شدندیق شد و از ایتزر یشعرۀ اذهان جامع

را  یم و از او اشعارینیب نمی ار وجود خدا باشدکبر ان یه مبنک یچ موردیم، هیشو می ز مواجهیار روز رستاخکان یلکجانوران و به طور 

در رت یو ح یاز اظهار شگفت»ند ک می بخشش ینالد و از او تقاضا می ند وبه درگاهشک می ازیه با خدا راز و نکم ینک می مشاهده

ه آن را منتسب به خالق و مولود کنیاز ا ییچ ابایزند و هنگام مواجه با آثار خلقت ه نمی ند تنک می برابر آنچه به نام خلقت مشاهده

ه کست بلین ینیاعتقادات دۀ از خدا به مفهوم سر فرود آوردن در برابر هم یرین تعبیاما چن(. 92 :4956، یصاعد)«ندارد، خدا بداند
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ن یشیبر خالف اشعار پها  نه در آکسروده است  ییان خدایو عص یان بندگیعصهای  دو شعر به نام( انیعص)سومش  تابکفروغ در 

ه فروغ شاعر انسان کتوان گفت  می جرئتبه  یول. پردازد می در مقابل خداوند در برابر خدا به دفاع از انسان یاظهار بندگ یبه جا

 . برخوردار است یآسمانۀ و از پشتوانا ییه انسان گراکاست  یشیاند یخدا یگرا

 ییا تن سرای ییخود گرا _ب

د او در یه به چاپ رسکبود  ین اشعار در هفده سالگیا یسرود ول یزده سالگیشتر غزل بودند در سیه بکش را ین شعرهایفروغ اول

ن را فقط در وجود خود جست و به جز ام فروغ انساین ایخود پرداخت در ا یکیزیف یازهایو ن یات جسمانین اشعار به ابراز تمنیا

و  ییت از دورویاکآورد در مقام گله و ش می انیاز مردم به م یل نشد و اگر حرفیدر شعر نا یگریشف حضور دکخود و معشوق به 

 یعرچ زن شایه تا به حال هکن احساسات دل خود را به زبان آورد یتر یتمام منه یفروغ با صراحت. ناپسند آن ها بودهای  عادت

ای  هچه رابط یین خود گراینجاست ایاما سوال ا. ن گونه شعرهاستیبارز اۀ نمون «گناه»را به خود نداده بود  یارکن یچن جرئت

ان جامعه اشعار یاز اخالقگرا یاریه بسکنیبا ا سته شده است؟یه به شعر فروغ نگرین زاویه از اکداشته باشد  ییتواند  با انسان گرا می

گر یشاعران د ییفروغ با تن سرا یین تن سرایه اکد توجه داشت یبا یبه باد انتقاد  گرفته اند ول ینین مضامیچن فروغ را به سبب

 یه به نوعکبل یزود گذر جسمانهای  نه فقط به لذت، شوند می خوانده یکیه غالباً اروتک ین اشعاریه او در چنکنیآن ا، تفاوت دارد

را در جسم و ذهن نهفته دارد و  یگریوستن به دیان پکذات انسان ام»ن از نظر فروغ یا یاشد بریاند می یو وحدت انسان یگانگیب

 . (363 :4962، یمختار) «است یگانگین بیا کادرا یرد آدمکارکآورد و  می را فراهم یآدم یو ذهن ینیو وحدت ع یعشق هم آغوش

 به انسان یو دلسوز یدر مفهوم انسان دوست ییانسان گرا _ج 

ۀ هنکهای  زخم مرهم نهادن به یبه انسان برا یه با دلسوزکات معاصر ماست یش ادبیخدا اند یجمله شاعران انسان گرافروغ از

اد خدا ین راستا از یدهد ودر ا می همت خود قرارۀ را وجه یانسانة منسوخ شدهای  ارزشة دوبار یایند و احک می تالش یجامعه بشر

ه ک یشود به طور می تراملکابد و ی می د فروغ نسبت به انسان به مرور زمان گسترشیه افق دکشود  می یاد آوری. شود نمی ز غافلین

ه به کشود ودر ادامه  می مرد ساالر آشناۀ زنان در جامع یند بعد در طول راه با دردهاک می اول از خودش و معشوقش شروع، او

اوست  یدر زندگ یعطفۀ ه نقطکگر ید یدر واقع تولد ابد وی می انسان وقوفهای  رسد به رنج می مالکدر شعر و سن  ینسب یپختگ

 . شود می ز موثر واقعید شاعر شده است و به نگاه او بر انسان نیو گسترش افق د یشگیامل اندکبه سبب ت

 وان فروغ فرخزاد یدر د ییگراانسان _ 0

شأن انسان ة ن آورندییه پاک یزیابد و با هر چی می شیستارا قابل  یسکن یچن خواهد و می فروغ انسان را رها از بند تعلقات روزمره

، هانکاد به بودن  ومصرف مدام مسیه اعتک یتیاز خالق یو عار یبعد که بر انسان تک یزد؛ فروغیست می او باشدة ارادة اهندکو 

وارها را یم به حدها و دیتسل و یزندگ کمضحهای  آشوبد و معتاد شدن به عادت می شانده،کزوال ۀ اش را به ورطیانسان کال پایام

ه ک. ..و یلکاد به مواد مخدر و مشروبات الیتواند در مقابل اعت می چگونه(116: 4959فرخزاد، )داند می یعت انسانیخالف طب یارک

زنهار  یا جمالترا ب ین نگرانیا یند ؟ او نگران بشر بود و او گاهیگز یبرد خاموش می پوساند و رو به زوال می را از درون یبشرۀ جامع

 :داد گرانه در شعرش نشان دادیدهنده و ب

 ل کال یمردابها»

 گس مسموم  یبا آن بخارها

 (4959:961، فرخزاد) «دندیشکش یخو یران را به ژرفناکروشنف کتحر یانبوه ب

اد به مواد مخدر یه اعتکپرداخت  می یسانکردن کگرفت وبه مسخره  می کمکاز زبان طنز  ین معضل اجتماعیان ایب یبرا یوگاه

 . دانستند می یرکروشنف یها هاز نشان یکیرا

 توانم از فردا  می من»

  یکمغازه خاچ یدر پستو

 ز چند گرم جنس دست اول خالص ، ن نفسیدن چندیشکبعد از فرو 

 ناخالص  یوالک یه پپسیوصرف باد
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 اهو وغ وغ وهو هو یاحق و یوپخش چند 

 ر کفاضل روشنف یاه هور و فضلکف یرسماً به مجمع فضال

 .(116 :همان) «وندمیتب واخ واخ تاراخ تاراخ بپکروان میو پ

نند کفا یت اکشرفت مملیدر پ یتوانستند سهم بزرگ می شوند و می جامعه محسوب یانسان یها هیه سرماکشور کاو از دست جوانان 

خود  یا در زندگیه بود در شعر ک یرا به هر نوع ین ناراحتیشدند و ا می جمع. ..و یکخوردند و عصرها در سوپر خاچ می  می یول

 .داد می بروز

ه در ک یسانکمعموال ، و مساوات است یتعادل اقتصاد یآن پرداخت برقرار یتوان در شعر فروغ به بررس می هک یگریل دیاز مسا

فروغ از جمله  ینند ولک کفقر را در یاعتوانند معضل اجتم می ند به ندرتیز می ند ودر ناز و نعمتیآ می ایبرخوردار به دنای  هخانواد

اش را در  یبرد و توانست رسالت شاعر یپ ین معضل بزرگ اجتماعیبه ا یا آمد ولیمرفه به دنة ه در خانوادکاست  ین افراد نادریا

ار واداشت کن یا ا قلب پر عطوفت خود فروغ او را بهیبود و  ینظام یکه کپدر ۀ رانیت سخت گید تربیشا. قبال آن به انجام برساند

از شعرش به  ییهادر بخش او. ر نبوده باشدیتاث ین خصوص بیز در ایبعد از طالق ن یروزها یط مالیه شراکرسد  می البته به نظر

 یکپرنده فقط )برشمرده است از جمله در شعر  م فقر را در جامعهیوخ یامدهایرده است و پکقشر محروم جامعه اشاره  یدردها

اد را یز فقر و اعتین (ینیزم یها هیآ)ن دریآزاد است و هم چن یالت مالکد و بند مشیه از قکغبطه خورده ای  هحال پرند به (پرنده بود

در جامعه شده  ینید دیاد عقایموجب تزلزل بن یالت مالکه مشکن باور است یند و بر اک می یمعرف یاز معضالت اجتماع یلیشه خیر

 :ندک می تنگ یعتقادو ا یاست و عرصه را بر امور معنو

  یاهیچه روزگار تلخ س»

 شگفت رسالت را  یروین، نان

 رده بود کمغلوب 

  کغمبران گرسنه ومفلویپ

 ختند یگر یاله یها هاز وعده گا

 گمشده یها هوبر

 را  یچوپان یه یه یگر صداید

  (969: همان)«دندیها نشندر بهت دشت

ه کت کممل یرکدگان فیه برگزکدانست  می ردند اوک نمی شکا اصالً دریدند یشیاند مین ا به آنیگران یه دکخبر داد  یقیفروغ از حقا

های  ییو دارا یانات مالکامۀ ه به واسطکو شعور فراوان بل کبر دوش آنهاست نه به خاطر سطح سواد و در یشورکت یبار مسئول

 یاستعدادها ییوفاکن عدم شیا. اله مانده استک ین جهت بیشور از اکستگان یده اند وسرخردمندان و شایرس ییهنگفتشان به جا

 نان از پا درۀ ش از غصیشد شاعر را ب می او وارد یگراواپسة عقب ماندۀ ه در اثر آن به جامعک ییهابیتوشه جامعه و آسیدرخشان ب

  :داشت یر وامکآورد و به تف می

 ملت یرکدگان فیوبرگز»

 ابند ی می ابر حضورکالس اکدر  یوقت

 یباب پز برقکششصدو هفتاد وهشت ، نهیس یبه رو یکهر 

 دانند  می رده وکف یوبر دو دست ششصد وهفتاد و هشت ساعت ناوزر رد

 (111: همان) «ینه از نادان، سه بودن استکی یاز خواص ته یه ناتوانک

به  یل اجتماعیگذاشتند و در مسانار کل را یبا مسا یو عاطف یه برخورد احساسکبود  یچهل از پرچمداران انقالب ادبۀ فروغ در ده

رون آمدند وبا یبود ب یکرمانت یان ادبیجرهای  یژگیه از وکعاشقانه  یو سوز و گدازها یدیاس و ناامیتأمل پرداختند آن ها از حالت 

، جامعهز یمسخ برانگ یگران فضارین دهه از تصویفروغ در ا. وستندیش پیشاعران انسان اندۀ به جرگ یاجتماع _ ینگرش اقتصاد

ها و اضطراب ها و ردن آمال و آرزوها، ترسکان یهنرمندان را ب یاصلۀ فیاو وظ. گانه استیانسان از خود ب، ت فراموش شدهیانسان
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ئت یآورند به ه می خود به شمار یرسالت شاعرها  نرا ت یکالسکشعر های  ه حفظ سنتک یداند و به شاعران می یمعضالت اجتماع

هنر را در ۀ شیفروغ ر. گردد می ها هروب کن مردم به دنبال وزن و خایدر ب یشعر یجستجو در محتوا یه جاه بکنگرد  می یانیگدا

گفتن . نظم در آوردۀ د و به رشتیرا دها  یها و سنگدلتیو جناها  یدیپل، هایافت وتمام زشتی یل انسانیمحتوا رادر مساۀ شیمحتوا ور

 . گران از شعرش بودیدۀ ی متملقاندن نظرهایتر از شناو باارزش یقت برایحق

اط ین شعر حیر جامعه در اکف. پردازد می جامعهۀ ح اوضاع آشفتیبه تشر یترعیشاعر درسطح وس (سوزد می باغچه یدلم برا)در شعر  

ها آن از یسکه کاند یمتوسط شهر یافراد خانواده مظهر قشرها، ن و سر نوشتشین سرزمیا یاز جامعه و باغچه هست یلیخانه تمث

 .ستیر جامعه در حال اضمحالل نکبه ف

 ستیر گلها نکبه ف یسک»

 ستینها  یر ماهکبه ف یسک

 خواهد  نمی یسک

 رد یم می ه باغچه داردکند کباور 

 رده است کر آفتاب ورم یه قلب باغچه در زک

 ه ذهن باغچه دارد آرام آرام ک

 شود  می یاز خاطرات سبز ته

 ( 113:همان) «...و

افته و یاهش کن مردم یدر ب یل به زندگیست، میر نشاط جامعه نکشد به فک می ریه فروغ به تصوکای  هن جمعیر اس دکچ یوه

 ین عامل گمراهین بزرگتریشند و همیخو یر منافع شخصکبه ف یشد گروهیاند نمی به نجات مردم یسکند، ک می دادیب یافسردگ

خودشان  یها ها به خشونت به خواستکتوانند با ات می نندک می رکگر فید یاست و گروه یرانیو یجامعه به سوة بشر و سوق دهند

 رد به گوشیه انسان در تنگنا قرار گکاعتراض فروغ هر جا  یصدا. شوند می شتهکشند و ک می برند و می برسند پس دست به سالح

ه در توان دارد ک ییشود و تا جا می ارد عملشنود و می دردمندش را یها هند و نالیب می ه انسان را در خطرکرسد فروغ هر وقت  می

ل مربوط به آن در یه انسان و مساکجا ند و هرک نمی یش فرقیبرا. ..و یو اجتماع یاسیس یها هطیورود به ح. وشدک می در نجات او

ه یدر جامعه عل جیراهای  یعدالت یومت با مردم معترض و بکست حیدن برخورد ناشایشد او با دک می کار باشد فروغ به آنجا سرک

و اعتراض به ها  یرین موضع گیاز ا یبه برخ (مرز پر گهر یا)رد در شعر یگ می شور موضعکة آن در ادارهای  یریتدب یم و بکنظام حا

های  ن در میدانیرر مبارزکمهای  اعدام، استمدارانیاساس سیب ین شعر شعارهایفروغ در ا، میخور مینادرست موجود برهای  استیس

 . دهد می زنند را مورد انتقاد قرار می یر قانونیغ یارهاکدر مجلس دست به  یندگینما یتصاحب صندل یه براکرا  ییداهایاندک، ریت

 نهادم  یقدم به عرصه هستای  هسازندة ان تودیمن در م»

 آن  یاما به جا، ه گرچه نان نداردک

 دارد  یعید باز و وسیدان دیم

 ش یائیجغراف یفعل یه مرزهاک

 تر یدان پر طراوت و سبزیجانب شمال به ماز 

 اعدام  یدان باستانیو از جنوب به م

 (115 -116 :همان) «ده استیدان توپخانه رسیودر مناطق پر ازدحام به م

 :ردکن موارد اشاره یتوان به ا می موجود در اشعار فروغ ییانسان گرا یها هازجلو یلکو به طور 

 .است ینیزمهای  ییبایه انسان از زتوجه به سراب آسمان بازدارند _ 4

 . ز از آنیگر یها هحس زوال و را _ 2

 . است یشه بشریاند ییوفاکاد موجب شیاز دام اعت ییرها _ 9

 .است یانسانۀ ات جامعیو مساوات از ضرور یتعادل اقتصاد یبرقرار _ 1
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 .هاانسان یزیگر ستیپرور جامعه و دتیجنا یبر فضا یتأمل _ 3

 .نده در گور خفته استنجات ده _ 6

 . یومتکنادرست حهای  استیو س یاعتراض به نظام استبداد _ 6

 :هکالمالئ کنامه ناز یزندگ_ 6

ه همه اهل علم بودند و از همان دوران کافت یپرورش ای  هدر بغداد متولد شد و در خانواد 4329، و سال یاست عراق یاو شاعر

دهه  یکما حدود یاعراب چون ن یمایم نییگو می هکنیعرب است ا یمایهمان ن کزنا. افتی می حضور یت در مجالس ادبیطفول

 زبانان آن را شعر آزاد یه ما با فارسکد یرس یستم عروض به جهانیو از س. برده است یعروض یدست به جراح کزودتر از ناز

ۀ یتلنگر اول. وبا در قاهره سرود یماریر شدن بیگ را به مناسبت همهیوکشعر را با ال کناز. نامند می م و اعراب آن را شعر حرینام می

ده و وزن به سمت ین شعر از سمت قصیر و مدار تحول ایا مسیگو، نقش بست کدر ذهن ناز یمارین بیان ایش قربانین شعر با افزایا

عاشقۀ : توان به می اوهای  انویدر گذشت و از د 2116او در سال . م داردیمستقۀ ن حادثه دلخراش رابطیان ایشعر آزاد با تعداد قربان

 (26: 4953، انیناظم.)ردکۀ االنسان اشاره یاة و اغنیقرارة الموجۀ، شجرة القمر، ماساة الح، ا و رمادیل، شظایالل

 هکالمالئ کشعر نازة چیاز در ییگراانسان _ 1

اول و  ی، مصائب جامعه، جنگ جهانیود انسانب یه او شاعرکرد کتوان استنباط  می هکالمالئکوان نازیق به دینه چندان عم یبا نگاه

فقر ، یماریوع بیست ها، شیونیتوسط استعمارگران و صه یعربهای  نیت جهان عرب، اشغال سرزمین رفتن وحدت و قومیدوم، از ب

ه با کن شاعر زن در جهان عرب است یاول یو. ردک می سکشعرش منعۀ نیرد ودر آک می حه داریاحساسات و عواطف او را جر... و

ه از آالم ک یاجتماع یها هشیبود با اند یه شاعرکها گفت چرا نداشت، سخن یه زن ارزش و اعتبارکای  هان خود در جامعیب یآزاد

 .گفت می سخن یبشر

 هکالمالئ کوان نازیدر د ییانسان گرا _ 3

شاعر  یین موضوع باشد، گویا یر براین تعبیهترتواند ب می دهین قصیپردازد و ا می تیانسانۀ مسئلبه  «ماساة الشاعر»ة دیدر قص کناز

 ید و برایآ می به دردها  نآهای  جوشد و از رنج می جامعههای  انسان یدردها یه روح و احساسش براکمتولد شده است  یانسان ذاتاً

 : ندک می هیخواند و گر ای می هیها مرثآن

 نیاء غبکلهم ب کیبیش و                       یظلمۀ الع یاء فیرقب االشقی

 (449/ 4ج:4356، هکالمالئ)ن   یالوجود الحز یعل کیبیهم و     /لبلوا یرثیصوغ االلحان یو

 یند و بسان عطرک می تیدر راه مانده را هداهای  ه انسانکداند  می یشاعران زمان خود را بسان نور ید تمامیشاعر خودش را و شا

ه جهان ک یبخشد، شمع می نتین جهان را زیه اکداند  می ییبایند، خود را زک می معطر و نامطبوع را کن جهان ناپایه اکداند  می

 یدردها یانسان هاست و صدا یدردها ین صوت برایترخود صادق یشاعر در تار و پود زندگ، ندک می را با نورش روشن یظلمان

 :ان برساندیها را به گوش عالمغم وادها ین فریتواند ا می هکاست  یسکن یا خودش بهتریشنود و گو می راها  نآ

  یق و تنسیاة الش                    اعر الملهم الرقیح یالعذاب تمض یذا فکه

 (423/ 4ج: همان)اسا کاسا فکذوق آالم یو                     جماال        الوجود    مالی  ذا که

ه او را کاست  ین دردیند و اک می ش احساسیخو یشان سردیرا پر شود می ها نه در حق آک یستم ها و ظلم وانسان یشاعر دردها

ند، خود را در مقابل یب نمی ردنکه یجز گر یزینارش چکند ودر ک می هیان گریالت جهانکدهد و او بر مش می عذاب کیودکاز دوران 

های  ن ظلم و انسانیبرد به مبارزه با ا می ارکه در اشعار خود به ک یلماتکن یتواند با ا می ند و فقطک می ن رنج ها ناتوان احساسیا

 :مظلوم و گرسنه برود

 :ندک می انین گونه بیل احساساتش را ایوان عاشقۀ الیاز د «ۀیخواطر مسائ»ده یاودر قص

 اع یب الجکو ر یو ابصرت عند ضفاف الشقاء                                      جموع الحزان

 و ما ارسلوا همسات الوداع                                   تشاردهم صارخات القاضااء    

                                              *******   
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 شجن العالم یعل کیغد                                    و اب یف یثاریساحمل ق

 (4/363ج:همان)سمع الزمن الظالم م ید                                       علکلطالعه االن یو ارث

، عراق به طور خاصۀ ن جهان به طور عام و جامعیدر مقابل ا ت گشوده است ویاز انسان یعیه چشمانش را به آفاق وسکالمالئکناز

 ش از عشقش نسبت به وطنش سخنیوان هایداشت ودر د می ار دوستیت عرب را بسیاو وطن و قوم، ار داشته استیتوجه بس

 یرد، او تمامک می اند، دعوتشاندهکها را به ذلت ت انسانیه انسانکه استعمارگران یو جهان عرب را به وحدت و انقالب علگفت  می

ه کند یب می راای  هاو جامع، رده استکاول و دوم اتفاق افتاده را مشاهده  یملتش در طول جنگ جهان یه براکها  یدردها و ناگوار

ن جهان ینسبت به ا کناز یدر زندگ ینیأس و بدبی یرگین عوامل باعث چیزند و ا نمی در آن موج یگریز دیأس چیر از رنج و یغ

اشغال ، فساد در جامعه، ردیگ می او سرچشمهۀ از جامع یزیه قبل از هر چکست بلیآن خودش نۀ ه سرچشمک ینیبدب، شده است

و ، عراقۀ و درد و رنج در جامع یداخلهای  و زنان، جنگ انکودک یآوارگ، یفقر و گرسنگ، تیمحروم، أسیو یدیناام، هایسیانگل

فل باشد و روحش را ذوب شده توانست از وطن خود غا نمی کها افزود و نازآن ینیبدب أس ویبر  یها جنگ جهاننیاۀ تر از هممهم

 .مرده است، زنده و با مرگش، دانست و با زنده بودن وطنش می خودۀ جامع در

ده است و آن یخواب یبه خاطر فقر و گرسنگ یکتار یابانیه در خکند ک می را تصور کیودک «الشارع یئمۀ فالنا»ده یدر قص کناز

 :لرزد می از شدت سرما به خود کودک

 زاحیس یو الظلمۀ سقف مدو ستر ل/ احیلۀ امطار و ریل یف، رادةکال یف

 ت مهجور یحرست ظلمۀ شرفه ب/ ن مقرورکر یف، منعطف الشارع یف

 ۀیح الشتویلسعها سوط الریرقدت / ۀیشف جسم صبیکمر و یق ان البرک

 (4/263ج:همان)ۀ ینیح تشریراها رکتعول حولها / ۀیرقدت فوق الرخام االرصفۀ الثلج

ه کن جنگ را یالت اکاو مش، ت باشدیانسانۀ مسئلبه  کش نازیگرا یها هن نشانه از نشانیاول، اول یرسد جنگ جهان می به نظر

 :شدک می رین گونه به تصویشعرش اۀ نیده است در آیشکوخون  کا به خاها نفر رونیلیم

 العطشان  یالثر یعل یالحمر تجر/ م الدماءیم هذا الصراع فیف

 رانیالن یال یلقیلماذا / زهره العمر یف یو الشباب البر

 الضوء و الحب و الورود ثراء / سیل الشراء هذا لیسب یف

 (4/213ج :همان)اء یض یو احل یلعمر اغلا/ یالسالم و االمن هل ف یالیو ل

دهد او در آغاز  می اش نشانیت شاعر را در دوران جوانیواضح از انسان یریۀ االنسان تصویوان اغنیدر د «اةیماساة الح»ده یقص

اسات شاعر ل احسین مسایرده است و اک یها و حوادث ناگوار آن زندگبتیمص یدوم بوده است و با تمام یشاهد جنگ جهان، یزندگ

داند و  می دوم یل را مثل قتلگاه جنگ جهانیل به دست برادرش قابیبها  هده قتلگاین قصیداد او در ا می خت و او را آزاریانگ می را بر

م و ین جرایه از اکداند  می ییهاحزن و اندوه شدند را مانند انساندن صحنه قتل فرزندشان دچار یه با دکاحساسات آدم و حوا 

 :نده از حزن و اندوه نسبت به جنگ خانمان سوز دارندکآ یجنگ به ستوه آمدند و قلبای ه بتیمص

 ال یۀ قاتال و قتیا بنی/ ن ابصریا الحزان آدم حی

 الیت طوکیاذا ب یحت/ ها المستطار لن تردع االقداریا

 ظلمۀ االرجاس یا فیحی/ استرح انت دع العالم المحزون

 ن الناس ید بیل الوحیالقت/ لیان هابکه فما یغ یدعه ف

 فهرةکم یمسدولۀ الرو/ العالم یانها لعنه السماء عل

 (29/ 4ج: همان)الف قطرة  یاعقبتها من االس/ میلما ذاق قطرة من نعک

شود و حال  می د و دردمند، روحش آزردهیشاورزان نا امکان و ییدن روستایند و با دیب می هان انسانیو فقر را در ب یبدبخت کناز

ه گرسنه هستند و حاصل ک ییانیندارد، روستا یانیپاها  نآ ینند و بدبختک می یر زندگیاز سنگ و حص ییها هه در خانک ییانیاروست

، چون صاحب یزیاز هر چ یدستش خال یند ولک می ارکه شب و روز ک یشاورزکرود و  می غمایدسترنجشان توسط استعمارگران به 
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تصور  یعال یزندگ یکها  نآ یتوان برا نمی :دیگو می ند ویب می شین خویرا گرسنه در سرزمبشر  کناز. خوردش می د، ویآ می قصر

، تواند خودش را از چنگال فقر و شقاوت نجات دهد نمی ه انسانکم با فقر هستند، او معتقد است یدر جنگ داها  نرد، چون آک

شود و از خود  می اش افزوده یدیأس و نا امیند، بر ک می دهبر آن ندارد را مشاه یانیچ پایه یو بدبخت یه فقر و گرسنگک یهنگام

دهد و  می را رنج کمناظر روستا گرسنه است، ناز ند؟کن حزن و اندوه غلبه یا انسان قادر است بر ایند، آک می ن گونه سوالیا

 :شدک می رین گونه به تصویه در رنج هستند را اکنانش را کسا

 الجائفۀ یالقر یدا فیبع یلیس

 الحفاة العراة ثیح

 اة یبل  سمع الحیث ال یو ح

 اال صراخ االنفس

 االعواء الذئاب 

 ن یالحز یالشق یعطفۀ الواد یف

 شاهقات الهضاب  یف

 نین السنیث ال تبصر عیح

 ن یالمتعب یاال اس

 جنۀ من رخاء یاءفیجدو بها اشقیقوافل 

 نیقوافل الجائع

 (4/491ج:همان)ب التراب یا لخصیالود کذل یف

عراق  یها هوچکزنان ة زند زخم دهان گشود می موج که در شعر نازک یدرد، درد زنان عصر خودش استة نندکان یب کناز شعر

ت را در یفقر و محروم یرگیعراق و چ یها هوچکو ، دهند می ها جان خود را از دستابانیه از شدت فقر و رنج در خک یاست، زنان

 :شدک می ریصوبه ت «مه لهایۀ امراة ال قیمرث»ده یقص

 شعب لها خد و لم ترجف شفاء یذهبت و لم 

 و شجوا  یل اسیلم ترتفع استار و نافذة تس یو ترو یتسمع االبواب قصۀ موتها ترو

 ال تراه یق حتیلتتابع التابوت بالتحد

 (269/  4ج:همان)ر کالدرب ترعشه الذ یل فیکۀ هیاال بق

 کن موضوع احساسات نازیا، ن را در بر گرفتیه درد و رنج مردم آن سرزمک یوبا شد به طور یماریشور مصر دچار بک 4316سال 

ده به یقص، ن موضوع به رشته نظم در آوردیرود را در رابطه با ا می ن شعر آزاد او به شماریه اولکرا یولکده الیرد و قصکحه دار یرا جر

 ریده به تصوین قصین را در ایم بر جو آن سرزمکوحشت حا او ترس و، زاندیانگ می د و حزن و اندوه را در دل ها برینوع خود جد

 لکهمه در شعر او ش یعنیاست  یسمیشه پورالیاند یکن یشد و ایاند می ه به بشرکاست  کناز یارهاکرا از شاهیولکشد، الک می

 :ینه عرب یجهان یشرح صدر دارد و نگاه، ها هستندنیسرزمۀ رند و آبشخور او همیگ می

 یف/ لتعبیتدفق یحزن / صرخات تعلو تضطرب/ االموات یعمق الظلمۀ تحت الصمت عل یف/ االنات یوقع صد یع الامن/ لین اللکس

ا ی/ هذا ما قد مزقه الموت/ صوت کیبیان کل مک یف/ الظلمات یان روح تصرخ فکل مک یف/ ن احزانکوخ الساکال یف/ انیل فواد غلک

 (13/ 4ج:همان)ل الصارخ مما فعل الموت یحزن الن

 مرگ به مشامۀ حیرا ،ده استیبه اوج خود رس یانکدر هر م کمکاد یفر، رسد می زنند به گوش می ه مرگ را صداکاد زندگان یفر

ن یا یداند دارو نمی یسکند و ک می هیه در غم از دست دادن پدرش گرک یطفل یهمه جا را فرا گرفته است و صدا یماریب، رسد می

 ست؟یچ یماریب

 احزان الموت یء سویال ش/ تیا ابقضۀ میا شبح الهی

 (61/ 4ج:همان)مزقه ما فعل الموت  یا مصر شعوری/ الموت الموت الموت
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 :کالمالئ کشه و شعر فروغ فرخزاد و نازیاند یقیتطب یبررس -3

. ردیقرار گ مورد توجه... یو انفعاالت درون یناب فردهای  ارزش ها و احساس، فاتید توصیشعر دو شاعر با یقیتطب یبررس یکدر 

است و البته هر چه  یه در آثارشان متجلکاست  یریو تصو یزبان یها هند نشانک می درون هنرمندان رهنمون یایآنچه ما را به دن

 .دشوارتر خواهد بودها  نشف راز و رمز آکتر باشد  یفرد ها هن نشانیا

ۀ نییفروغ در آ. است یشتریشه شان مستلزم تعمق بیاند یبا ژرفا ییاب تر بوده و آشنایریاصوال شاعران وهنرمندان درون گرا د

در شعرش، جهان روح و روان  یاصلۀ مسئلزند  می در اشعارش موج یت و حضور شخصیار درونگرا بوده است و فردیاشعار خود بس

ه در کهرچند . آن هاستهای  یه نشانگر دل مشغولکاست  یات ژرفیخارج ازپس نفسان یاینگاهش به دن یخودشان بوده است و حت

 .برونگر بوده است یارش شاعرکاول 

 :میسنج می را یاحتمالهای  ن جستار مشابهتیدر ا

 :احساسات و انفعاالت

ه بر گرفته از کاس آور است یو  یلمات منفک ید بسامد باالیآ می ن دو شاعر به چشمیا یقیه در خوانش تطبکای  همسئلن ینخست

 .دوم است یاز جنگ جهان یناش یشانیو پر یته شده از اندوه و خستگسل آور و انباشکغمبار و گاه  یفضا

 -روبهکخا -غربت -یهودگیب –تشنج : رات استین تعبیرار نامعلوم اکاز ت یشعر هر دو شاعر ناش یدیو ناام یشانیو پر یخستگ

-مرداب -اهان گوشتخواریگ -قتل عام -یحروف سرب -مراسم اعدام -مرده یهاکگنجش -یخال یها هحفر -ونیاف -بنگ -سردخانه

اشعار فروغ و  یها هیه در درون ماک یفراوان یرکفهای  مشابهت کن احساسات مشتریل ایدر ذ. ییشب تنها -م وزوالیب -لکال یها

 :گردد می رکر ذیز یها هشود به اختصار نمون می دهید کناز

 :عشق _ 4

 .ان شده استیآن نما یکهر دو جنبه تراژ یه البته براکعرانه است شا یشناس ین در هستیادیبنای  هعشق در نظر هر دو شاعر مقول

 :یهودگیاس و بی، یدیناام _ 2

 .رسند می یهست یو نافرجام یه به پوچکق عشق است یقت از طریه در حقکاست ژرف  یاسیهردو شاعر  یبرا یارمغان عشق ورز

 حسرت – 9

  یمرگ و زوال و نابود _ 1

ن دو یبردند اما آنچه ذهن و زبان ا می به سر ینسبتا متفاوت ینگ و تمدن متفاوت بوده اند و در دو فضااز دو فره کفروغ و ناز- 3 

 .آن دو است کمشتر یستیز یها هند توارد تجربک می یکهنرمند را به هم نزد

-گر است، شبید یفروغ در دفتر تولدة شد یطراحهای  به شب یکم شده است نزدیترس که در شعر نازکه کو مرز شب  حد _ 6

د فروغ یتردیه بکزن  یک یها و اوج شاعرانگگر تشنج لذتید یهاست و از سواز هرم زهرآلود تنفس طرف مسموم یکه از ک ییها

 .داشت می ار دوستیشب را بس

از خود ة گستردة دیپد ه باکدانند  می ان مردمیق میرا عدم ارتباط عم ینونکرا و جامعه  یالت زندگکن مشیتراز مهم یکیها  نآ _ 5

 .میرو هستروبه یگانگیب

 .ن دو شاعر برجسته استیزنانه در شعر اۀ احساس و عاطف _ 3

ها آن. اندشاعر ندانستهة برازند ینیبه جهان ب یتوجهیلمات و بکهوده به دور ین دو شاعر شعر را زبان صرف، گشتن بیا _ 41

ها منجر شود و انسان و اراده ن انسانایشتر میب یو همراه یه قرار است به همدلکنند کتصور  یندیاند تا شعر را فرادهیوشکهمواره 

 .اش را ارج نهادند

گر یش از هر زمان دیصال و ارتباط است شاعر عرب بین دو شاعر شعر ایگر شعر ایان دیبه ب، شعرشان شعر سهل ممتنع است_ 44

 .است یوند سالم و انسانیطالب پ

 :مینک می ز به اختصار اشارهین دو شاعر نیشعر اها در از تفاوت یبه برخ
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ش رمز و نماد را ین شعرهایاز آخر یو جز در برخ( 423: 4953، یفتوح.)سم داردیسم و رئالیرمانت یفروغ حال و هوا یشعرها _ 4

 .ردیگ می کمکز یوره نم از اسطیان مفاهیب یسم است و برایسم و سمبلیرمانتة شتر در محدودیب کناز یرد، اما شعرهایگ نمی ارکبه 

 یبررس، یدگاه فلسفیل جامعه را از دیمسا کاما ناز، (233: 4959سا، یشم).شورد می هاانگر است و بر سنتیش و عصکفروغ سر – 2

 .خورد نمی ان در شعر او به چشمیدهد و روح عص می ات و خلقت را مد نظر قراریند و موضوعات مربوط به حک می

فراوان است  کوان نازیدر د یزان است اما اشعار مناسبتیگر ییهان چارچوبیندارد و از قرار گرفتن در چن یفروغ شعر مناسبت – 9

 .رایولکده الیمثل قص

سا، یشم. )داستیشهر تهران در شعرش پ یعنیاش یمحل زندگ ییایاوست و رنگ جغراف یزندگۀ نیشتر آیشعر فروغ ب – 1

 (.4351:349،یالنشاو. )مشهور غرب، متأثر استۀ فالسف یاست و از برخ یشتر فلسفیب ک، اما نگاه ناز(4959:261

ر یشتر تحت تاثیب کناز یول(269: 4959سا، یشم.)ده استیشکه کاست  یت دردیاکده است و شعرش حیشکفروغ درد  _ 3

 (.66: 4356ه، کالمالئ. )ودش نمی دهیوان او دیده در دیشکشاعر درد  یکاز روح  یو نشان چندان یبوده است تا درون یرونیحوادث ب

 :جهینت _45

ست، انسان یم نکز ینها  نآ یادب کمشترهای  یژگیاما و، باهم دارند ییهادر ساختار و مضمون شعر، تفاوت کاگر چه فروغ و ناز     

موضوع . شود می محسوبها  نشعر آ یبرجسته است و از موضوعات محور یو عرب یشگام در فارسین دو شاعر پیدر اشعار ا ییگرا

عنوان یکی از ارکان مهم عالم هستی از مباحثی است که تأثیر زیادی بر افکار این دو بانوی انسان  و جایگاه انسان در اجتماع به

های اجتماعی هر دو شاعر در اعتراض به نابرابری. توان دیدو فروغ می جای آثار نازکادیب داشته است و بازتاب آن را در جای

اند رشد نموده و بالیدهای  هگرای خدا اندیش در ادبیات معاصر در جامعین دو شاعر انسانا .اندان عصر خود شعر سرودهنسبت به زن

تفاوت نبوده اند و با زن نسبت به مسایل پیرامون خود بیمهری قرار گرفته و این دو انسانی مورد بیهای  ها و شخصیتکه ارزش

کهنه جامعه بشری در تالش و تکاپو بوده اند و با صدق های  نسانی و برای مرهم نهادن به زخمدلسوزی تمام به انسان و شخصیت ا

نی شود به شدت به اند، با عواملی که به شأن و منزلت انسان لطمه وارد نماید و باعث کاهش اراده انساکه در کار داشتهای  هعاطف

ه نماد کز یانگجو مالل آور و رقت یک یشعر فروغ و تداع یردن فضاکون ه در دگرگک یستیونیسپرسکا ینمادها. اندمبارزه برخاسته

هر دو شاعر به مسائلی نظیر زن، آزادی و تجدد توجه . زند می ز موجین کند درشعر نازک می را جفت و جورای  هانیزن خاورم یک

به خاطر  کتوان دریافت که نازتر میگاهی عمیقاند اما با نهای یکسانی را در نقد این مباحث ارائه دادهاند و دیدگاهنشان داده

های ادبی و اجتماعی، نقدی اند بیشتر به موفقیته همه اهل علم و ادب بودهکای  هبرخورداری از رفاه شخصی، پرورش در خانواد

 . دهداش ارائه میتر از فروغ در رابطه با معضالت جامعهکارانهمحافظه

 :منابع

 سندهینو: ، تهران در مسطال(. 4964)رضا، ینیبراه

 تابستان.91ش.2/5،نامه انجمنیقیات تطبیات ادبیلّک(.4956)دای، ویبزرگ چم

 5ش.یقیات تطبیژه نامه ادبیو .یخارجهای  پژوهش زبان.یقیات تطبیپژوهش در ادب یها هویش(.4963)، جوادیدیحد

 .تابکۀ العامۀ للیئۀ المصریلها: ة،القاهرهکالمالئ کشعر ناز یدراسة ف(.2116)خاطر، محمد عبدالمنعم 

 زکنشر مر: ، ترجمه عباس مخبر، چاپ اول، تهرانسمیاومان(. 4965)یس، تونیوید

 سخن:، تهرانیادوار شعر فارس(. 4334)محمدرضا، ینکدک یعیشف

 فردوس: ،تهرانیانواع ادب(.4959)روسیس، سایشم

 دیمروار: ، تهرانبه فروغ ینگاه(. 4966)روسیسا، سیشم

 انتشارات زوار: ، چاپ اول، تهراندر شعر فروغ یخداباور(. 4956)میبدالعظ، عیصاعد

 انی، تهران، آشیاسیفرهنگ س(.4952)، غالمرضاییبابا یعل

 تبۀ اآلدابکم: ، قاهرهالشاعر و هموم االنسان المعاصر(.4332)عماره،اخالص یفخر
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 شادان: ، تهرانها همجموعه سرود(. 4959)فرخزاد، فروغ 

 اله الموظفاتکو: تیوک، المعاصر یلغه الشعر العراق(.4939)ریان خض،عمریسیبکال

 سخن: ، تهرانشعر نو یلیخ تحلیتار(. 4966)،شمسیلنگرود

 انتشارات توس، ،چاپ اولانسان در شعر معاصر(. 4962)، محمدیمختار

 نشر قطره: ، تهرانشناخت نامه فروغ فرخزاد(. 4951)، شهنازیوچک یمراد

 دارالعودة: روتی، بوانیالد(.4356)  که، نازکالمالئ

ه ینشر، «أفعوان»و« بعد از تو»دو شعر  یقیتطب ی؛ بررسهکالمالئ کزمان در شعر فروغ فرخزاد و ناز(. 4953)رضا، انیناظم

 .221 – 216:صص 2رمان، شماره کدانشگاه  یقیات تطبیادب

 ام نوریپ: ، تهرانمتون نظم ونثر معاصر(.4956)ان، رضایناظم

 تبک، دارالالشعر المعاصر یة فیالمدارس االدب(. 4351)بی، نسیالنشاو
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(ع)های توصیف در مرثیۀ صباحی بیدگلی در رثای امام حسینویژگی  

 شمسی پارسا

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان 

 چکیده

این نوع شیوه بیانی از ارکان . گیری در شعر داشته استشمتوصیف، نوعی شیوه بیان است که از ابتدای شعر فارسی تاکنون نقش چ

از آن جا که صباحی از شاعران .در حالی که شعر فارسی در دوره عراقی صور خیالی شده است. آیدشعر سبک خراسانی به شمار می

ست، این نوشتار به برجسته سبک بازگشت است و در این دوره هم سبک خراسانی و هم سبک عراقی مورد تقلید قرار گرفته ا

تا معلوم شود وی از کدامین سبک در این چهارده بند  از منظر توصیف پرداخته( ع)بررسی چهارده بند صباحی در رثای امام حسین

دهد که شاعر در این شعر موضوعاتی چون عناصر طبیعت مانند خورشید، آسمان، افالک، زمان و نتایج نشان می. پیروی کرده است

شاعر . و حوادث کربالست( ع)اما محور موضوعی توصیف، شخصیت امام حسین. های مختلف را توصیف کرده استیتمکان و شخص

درصد بیشتر توصیفات ذهنی از شخصیت نشانگر . برای توصیف موضوعات مذکور از توصیفات عینی و ذهنی هر دو بهره برده است

های های دستوری توصیف بیش از تکنیکصباحی همچنین از تکنیک. این است که این مرثیه از عمق دل و جان او برخاسته است

گر توصیفی بودن فضای شعر است که با مضمون روایتی آن که بیان حادثه کربالست، این امر بیان. شاعرانه و بدیعی بهره برده است

شاعرانه، استعاره و تشبیه بیشترین های های دستوری، صفت و مسندهای صفتی و از میان تکنیکاز میان تکنیک. خوانی داردهم

این بسامد نیز دلیل دیگری بر توصیفی بودن شعر وی است، زیرا آوردن صفت و تشبیه همیشه از . اندبسامد را به خود اختصاص داده

رد توصیف در بیشترین کارک. بنابراین شعر صباحی کامال توصیفی بوده و با سبک خراسانی قرابت دارد. آیدارکان توصیف به شمار می

های توصیفی این شعر نشانگر این است که به طور کلی ویژگی. این شعر کارکرد بیان حال، زیباآفرینی و بیان و تجسم واقعیت است

 .این مرثیه به طرز بیان خودش رسیده و بدین سبب قبول عام یافته است

 (.ع)احی در رثای امام حسینهای توصیف، صباحی بیدگلی، چهارده بند صبتوصیف، ویژگی :هاکلیدواژه

 مقدمه

حاجی سلیمان در (. 413: 4946 بیضایی،) استاد حاج سلیمان صباحی بیدگلی کاشانی یکی از شاعران سده دوازدهم هجری است

بندی است که در مرتبه حضرت سیدالشهداء در چهارده بند به شیوه محتشم دستی داشت ولی شاهکار او ترکیبقصیده و غزل چیره

 (. 126: 4919ناصری،)نی سروده استکاشا

در اواسط سده دوازدهم شاعرانی چون شعله، مشتاق و صباحی از سبک هندی رو برگردانده و سبک خراسانی و هندی را به طرز 

-های سبک خراسانی است، بنابراین میترین ویژگیجا که توصیف یکی از برجستهاز آن(. 126همان، )ی ترجیح دادندمتداول هند

 .ن ردپای آن را در شعر شاعران عصر بازگشت نیز یافتتوا

ابن خلدون شعر را کالمی مبتنی بر استعاره و (. 4112: 2،ج 4936نفیسی،)کردن یعنی وصف کردن و بیان حال کردن توصیف

ها، رفتارها و آدمتوان اشیاء، نوعی شیوه بیان است که به وسیله آن می در واقع توصیف .(4966:442شفیعی کدکنی، )نامداوصاف می

های توصیف در چهارده بند صباحی بررسی شده در این نوشتار ویژگی (.4932:66رضایی،)ها را با کلمات آفرید یا نمایش دادصحنه

 .دهیمهای توصیف را در آن مورد بررسی قرار مینخست به بیان مختصری از این شعر پرداخته سپس ویژگی.است

 (ع)مام حسینچهارده بند صباحی در رثای ا

پس از شعر محتشم کاشانی شاید این یکی از تاثیرگذارترین مراثی در ذکر حادثه کربال باشد که تاکنون شاعران زیادی از آن پیروی 

در بند نخست شاعر به توصیف هالل ماه محرم پرداخته و در واقع این بند را براعت استهاللی برای ذکر حادثه کربال قرار  .اندکرده

در بند دوم شاعر به توصیف پایان نبرد و بر نیزه شدن سر امام و شهادت حضرت علی اصغر و حال اسیران کربال و قافله . ستداده ا

 .در واقع این بند به توصیف چکیده و خالصه این حادثه پرداخته و دورنمایی کلی از آن ارائه داده است .اهل بیت پرداخته است
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بند چهارم . ام پس از کشته شدن یارانش و جمع شدن اهل حرم پیرامون وی اختصاص یافته استبند سوم به توصیف تنها ماندن ام

در بند پنجم شاعر به توصیف بریده شدن سر امام و بر نیزه رفتن آن و یادآوری شهادت پدر و . های اوستزبان حال امام و پرسش

ششم شاعر برای چندمین بار به توصیف بر نیزه شدن سر امام و  در بند .برادر وی و عموی پیامبر، حمزه سیدالشهدا، پرداخته است

 . پرداخته است یزیدیان و اسیری کاروان اهل بیت ها توسطآتش زدن خیمه

بند هشتم و نهم و دهم زبان حال  .های کربال اختصاص یافته استبند هفتم نیز به توصیف گذشتن کاروان اسیران از برابر کشته

ه او از امت جدش خطاب با پیامبر و توصیف شهید کربال و سر و تن او و زبان حال امام حسین و شکوه او حضرت زینب است و شکو

 . از امت جدش در خطاب با مرقد مادرش است

در بند سیزده شاعر به توصیف . در بند یازده و دوازده نیز شاعر به توصیف اسیران کربال و گذر آنان از شهر کوفه و شام پرداخته است

سرانجام شاعر در . پردازد که خداوند از این ماجرا بپرسد و همگان لب فروبندند و باز شفیع آن روز نیز خود حضرت استای میحظهل

در این جا به . کندبند چهاردهم با استفاده از جمالت دعایی به خاطر وقوع چنین حادثه عظمایی بر افالک و چرخ و زمین نفرین می

 : پردازیمف در این شعر میهای توصیبررسی ویژگی

 موضوع توصیف.4

توان توصیف عناصر داستان همچون شخصیت، مکان، از آن جا که شعر صباحی توصیفی از حادثه کربال با بیانی روایی است، می

ت گرفته توصیف عناصر طبیعت نیز در ارتباط با حادثه داستان صور. را در آن مشاهده کرد (139: 4951میر صادقی،)زمان و حادثه

شخصیت . از این میان، توصیف شخصیت باالترین بسامد را داراست که این امر با موضوع شعر که مرثیه است مطابقت دارد .است

 .است( س)است و پس از آن بارزترین شخصیت، حضرت زینب( ع)اصلی این شعر روایی امام حسین 

اند، اما توصیف زمان یعنی هالل ماه گرایانه توصیف شدهر این شعر واقعدها  ناز آن جا که رویداد کربال یک حادثه تاریخی است، مکا

تری از زمان در جای به طور کلی شاعر توصیفات شاعرانه. محرم در بند آغازین این مرثیه بسیار زیبا و شاعرانه صورت گرفته است

چرخ، آفتاب، افالک، سپهر، قیامت، یثرب، شام،  خور،: سایر موضوعات توصیف در این مرثیه عبارتند از. جای شعر ارائه داده است

 :ها توجه شودبه این نمونه. ..بطحا، کوفه، یمن و

 چون ناخنی که غمزده آالیدش به خون/ است و نمود از شفق هاللمحرم ا گفتم 

هاللی است برای توصیف در واقع این تشبیه براعت است. در این جا شاعر هالل ماه محرم را به ناخن آلوده به خون تشبیه کرده است

 .موضوعی که شاعر در نظر دارد

 ملک ریخراب شد به تمنای  بطحا/ شامبه باد رفت به تعمیر خاک  یثربا 

 .گرایانه مکان مشهود استدر این نمونه توصیف واقع 

 :توصیف عناصر طبیعی نیز در این شعر قابل مشاهده است

 به زمین تاج زرنگار آسمانافکند / ا شد بر سر سنان سر شاه تاجدار

 از یمن، دری  سهیل ز شام باز و شعری/ ا کرد آفتاب یثرب و بطحا غروب و تافت

 توصیفات عینی و ذهنی. 1

های اند توصیفی عینی است که شاعر جنبهبرخی بر این عقیده. های برجسته توصیف، عینی یا ذهنی بودن آن استیکی از ویژگی

گونه به تصویر بکشد که خواننده یا مخاطب بتواند آن را در برابر چشم خویش مجسم آن عینی و مشهود پدیده مورد نظر را

 (.4965:492نیما یوشیج،.)کند

ها از ذهن شاعر اثر در این نوع توصیف وصف مناظر و واقعیت. اما در توصیف ذهنی با باطن و حاالت باطنی شاعر سر و کار داریم

 . ها ارائه دادتوان توصیفی صد در صد عینی از پدیدهعواطف و احساسات شاعر گره خورده نمی البته از آن جا که شعر با. پذیردمی

نکته جالب این که در  .اندعینی و ذهنی توصیف شده زمان، شخصیت و حوادث به گونه، در شعر صباحی عناصر طبیعت، مکان

چون مرثیه از . توان توصیفات ذهنی را نیز مشاهده کردیتوصیف شخصیت که باالترین بسامد موضوعی توصیف را داراست به وفور م
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و این دلیلی بر ذهنی ( 13: 4954مردانی، )کندنظر ماهیت جزو ادب غنایی است، شاعر در آن احساسات و عواطف خود را بیان می

 . بودن توصیف شخصیت در این شعر است

 توصیف ذهنی

اما . ی همچون چرخ و آفتاب و آفاق از بسامد بیشتری برخوردار استپس از توصیف ذهنی شخصیت، توصیف ذهنی عناصر طبیع 

 :ها توجه کنیدبرای مثال به این نمونه. شاعر همه جا از توصیف عینی مکان بهره برده است

 در خون کشید دامن خفتان نیلگون/ مغفر زرین و از شفقچرخ ا افکند 

. انسانی تشبیه کرده که به سبب شفق دامنش در خون کشیده شده است در این جا شاعر با استفاده از آرایه تشخیص چرخ را به

 .بنابراین توصیفی شاعرانه و ذهنی از چرخ ارائه داده است

 سر سردار کربالچون مهر از سنان / ا آن روز روز آل نبی تیره شد که تافت

صیفی بسیار زیبا و شاعرانه  و درعین حال ذهنی ارائه تو. در این جا شاعر سر امام را به خورشیدی مانند کرده که از نیزه تافته است 

 .داده است

 بانگ رحیل قافله ساالر کربال/ فکند رحل اقامت دمی که خاست ماتما 

 . ماتم که امری انتزاعی است به انسانی مانند شده که رحل اقامت افکنده است 

 چون دختران نعش به پیرامن جدی/ گرد شاه دین بانوان حرما سرگشته 

 .تشبیه بانوان حرم به ستارگان بنات النعش توصیفی  شاعرانه و ذهنی از شخصیت است 

 از پشت زین قرار به روی زمین گرفت/ عنان از کف شاه دین گرفتتشنگی ا چون 

 .بنابراین توصیف ذهنی و شاعرانه است .تشنگی که امری انتزاعی است به انسانی تشبیه شده که عنان از امام ستانده است

 سروی به سر درآمد و نخلی ز پا فتاد/ ا از تندباد حادثه دیدند هر طرف

 . شاعر با تشبیه شهیدان به سرو و نخل فتاده توصیفی شاعرانه و ذهنی از شخصیت ارائه داده است

 توصیف عینی

 :مواردمانند این . توان توصیف عینی شخصیت، مکان، زمان و عناصر طبیعی را مشاهده کرددر شعر صباحی می 

 حسین توستنها وین مانده بر زمین تن ت/ توست حسیناین رفته سر به نیزه اعدا ـ 

 .ای عینی توصیف شده استو چگونگی به نیزه رفتن سر او و تنها ماندن جسمش به گونه( ع)در این جا شخصیت امام حسین

 .تا کجا فتاد کشته خوددر جستجوی / ا مانده به هر طرف نگران چشم حسرتی 

 بر تشنگان آل پیمبر کفن دری / مگر بود سرتن بیعریان چراست این  ا

 .اندای عینی توصیف شدهسر امام به گونهدر این دو بیت شخصیت شهیدان و تن بی

 جمع از پی نظاره به هر رهگذر شدند/ ساکنان شهرهای پردگیان ا از ناله

ه در هر رهگذر به تماشای آنان نشسته بودند، به صورت عینی توصیف شده در این جا نیز رفتار ساکنان شهر در برابر قافله اسرا ک

 .است

 لب تشنه صید وادی خونخوار کربال/ رایت صف پیکار کربالا افتاد 

 .ای عینی توصیف شده استدر این جا صحنه نبرد در مکان کربال به گونه

 ک ریملخراب شد به تمنای بطحا /  شامبه باد رفت به تعمیر خاک  یثربا 

 .اندهای شام و بطحا و ری و یثرب به گونه عینی توصیف شدهدر این بیت نیز مکان

 های بیانی توصیف در چهارده بند صباحیتکنیک.9
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صباحی در (.4951:464محمدی،) یابد گیر میهای بیانی است که در قلمرو آن زبان از نظر بیانی ظرفیتی چشمتوصیف یکی از شیوه

های در این جا نخست به بررسی تکنیک. های بیانی همچون دستوری، شاعرانه و بدیعی بهره برده استز تکنیکاین مرثیه توصیفی ا

 : پردازیمدستوری می

 های دستوریتکنیک.9-4

 :های دستوری به کار رفته در این شعر شامل صفت، مسند صفتی، قید و فعل تصویری استتکنیک

در خون کشید دامن / و از شفق زرینافکند چرخ، مغفر / واژگون، چون سر بریده از این تشت خور/ ا افتاد شامگه به کنار افق نگون

 .نیلگونخفتان 

ای شعر صفت واژگون و نیلگون با فضای مرثیه. واژگون، نیلگون و زرین صفتی است که در توصیف آسمان و چرخ به کار رفته است

 .نیز همخوانی دارد

آفاق را ز اشک / افالک را ز سیلی غم، شد کبود روی/ زرنگار  افکند آسمان به زمین تاج/ جدارتا شد بر سر سنان چون سر شاهـ 

 .شفق، سرخ شد کنار

 .صفت تاجدار در توصیف سر امام از جهت تفخیم و بیان عظمت حضرت است

 .های پردگیان از قفا فتادجمازه/ به نیزه رفت سر سروران ز پیش تابانا 

 .ه نیزه رفتن سران شهیدان و شتران اسرا توصیف شده استدر این بیت نیز صحنه ب

 .نوحه گر شدند کناننالهدر شهر کوفه / کسان آل نبی دربدر شدندا چون بی

 .ای عینی توصیف کرده استشاعر در این بیت چگونگی حال اسرا را در شهر کوفه و نوحه و زاری آنان را به گونه

 های شاعرانهتکنیک. 9-1

از آن جا که تشبیه از ارکان توصیف . ها بهره برده استهای شاعرانه، شاعر از استعاره و تشبیه بیش از سایر تکنیکیکاز میان تکن

، بسامد باالی این تکنیک نشان دهنده توصیفی بودن فضای شعر (4965:353نیما یوشیج،)آیدبرای شاعران کالسیک به شمار می

 :ها توجه شودبه این نمونه. است

/ که سپهرش ز گوش عرش ای یا گوشواره/ چون ناخنی که غمزده آالیدش به خون/ محرم است و نمود از شفق هالل ا گفتم

 .بر یاد شاه تشنه لبان کرده سرنگون/ است پیش لب آورده آفتاب ساغرییا / هر ساله در عزای شه دین کند بیرون

ای که سپهر هر ساله در کند، بار دیگر به گوشوارهبه خون آلوده می در این جا شاعر هالل ماه محرم را یک بار به ناخنی که غمگینی

توصیف . آویزد و ساغری که آفتاب آن را به یاد تشنگی لب امام واژگون کرده تشبیه نموده استعزای امام حسین از گوش عرش می

این امر نشانگر دقت شاعر در توصیف . ارددر واقع فضای توصیف با  موضوع آن که مرثیه است همخوانی د. بسیار شاعرانه و زیباست

 . است

 شد ز آهشان سیاه خیمه کبود،وین / گاها کردند رو به کوفه پس آنگه ز خیمه 

این تشبیه با فضای این بیت که بیانگر .در این جا شاعر آسمان را به خیمه کبودی مانند کرده که از دود آه اهل بیت سیاه شده است

 .به اسارت رفتن است، همخوانی دارد آه و ناله اهل حرم موقع

 از شرم او نهفت رخ زرد در نقاب/ آفتابا کردند پس به نیزه سری را که 

شاعر در این جا با استفاده از صنعت تشخیص آفتاب را به انسانی تشبیه کرده که از شرم به نیزه رفتن سر امام رخ در نقاب کشیده 

تواند صفت زرد در توصیف آفتاب هم می. توان گفت این تشبیه تفضیل استه شده و میبه طور ضمنی سر امام به آفتاب تشبی. است

دقت شاعر در گزینش صفت و تشبیه در این بیت .صفتی عینی باشد در توصیف نور آفتاب و هم کنایه از شرمساری آفتاب است

 . مشهود است

 های بدیعیتکنیک. 9-9
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بدین . وصیفی این حادثه در شعر پرداخته چندان در اندیشه صنعت پردازی نبوده استت –شاعر از آن جا که بیشتر به بیان روایی 

به . ها استفاده کرده استاز این میان از تلمیح و مراعات نظیر بیش از سایر آرایه. های بدیعی بسیار کم بهره برده استسبب از آرایه

 :ها توجه کنیداین نمونه

 الر سروران سر از تن جدا حسین سا/ شه حنینو روان  امیر بدرا جان 

نکته جالب استعاره امیر بدر و شه حنین . شاعر در این جا به جنگ بدر و حنین که دو تا از غزوات پیامبر است اشاره کرده است

 .اشاره دارد( ع)است که به امام علی 

 دختران نعش به پیرامن جدیچون / ا سرگشته بانوان حرم گرد شاه دین

با این تشبیه حالت سرگشتگی و پراکندگی اهل حرم را پس از . النعش تشبیه کرده استر بانوان حرم را به بناتدر این بیت شاع

 .شهید شدن امام به طرزی بسیار شاعرانه و زیبا بیان کرده است

 فتاد جدااز هم  متصلاعضای خاک / گسیختاز یکدگر  منتظم ا اجزای چرخ

 .بیان آشوب و آشفتگی جهان در پی این حادثه استفاده کرده استدر این بیت شاعر از صنعت تضاد برای 

 ، حسین توستیحیی کز یاد برده ماتم/ زال روزگارا این سر بریده از ستم 

ای نکته جالب در این بیت این است که شاعر هم از تلمیح به قهرمان اسطوره. در این بیت شاعر صنعت تلمیح را به کار برده است 

این نکته نیز بیانگر این است که شاعر پیرو سبک . بهره برده است (یحیی)ای دینیهم از تلمیح به قهرمان اسطورهو ( زال)ایران 

 . آیدهای سبک خراسانی به شمار میای ایران از ویژگیهای اسطورهزیرا تلمیح به شخصیت .خراسانی است

 کارکرد توصیف.1

در . اندرینی، بیان حال، اغراق، بیان و تجسم واقعیت از کارکردهای مهم توصیفزیباآف. توصیف در شعر کارکردهای متفاوتی دارد

 .توان برخی از این کارکردها را مشاهده کردشعر صباحی می

 کارکرد بیان حال. 1-4

نی و بیان حسرت، پشیما. توان بیان حال محسوب کردترین کارکرد آن را میاز آن جا که شعر صباحی یک مرثیه مذهبی است، مهم

 :هامانند این نمونه. بخصوص تمام پنج بند انتهای شعر. غم و اندوه در سراسر این چهارده بند مشهود است

مرغ دلش بر / آن کاو دلش به حسرت آل نبی نسوخت/ افالک را درنگ و زمین را شتاب باد/ ا یا رب بنای عالم ازین پس خراب باد

 آتش حسرت کباب باد

 .ایت تاثر خویش را با بیان نفرین بر هر که دلش از این حادثه به درد نیامده نشان داده استدر این دو بیت شاعر نه 

 سرگرم شکوه با سر از تن جدا شود/ ا آه از دمی که سرور لب تشنگان حسین 

 .شاعر با آوردن صوت آه در ابتدای بیت نهایت حزن و اندوه خویش را به تصویر کشیده است

 آل زیاد کامروا در وطن، دری / ت ستم اسیر ا آل نبی غریب و به دس

 .آوردن کلمه دری   به عنوان ردیف در یک بند از این مرثیه بیانگر احساسات رقیق و عاطفه سرشار شاعر در این سروده است 

 زیباآفرینی. 1-1

این کارکرد در . آیدیات به شمار میدر واقع زیباآفرینی از اهداف مهم ادب. یکی از کارکردهای برجسته شعر زیباآفرینی با کالم است

 :ها توجه شودبه این نمونه. این شعر به خوبی مشهود است

 آفاق را ز اشک شفق سرخ شد کنار/ ا افالک را ز سیلی غم شود کبود روی

ای که حادثه تصویری که با فضای مرثیه و همچنین بیان. شاعر با کاربرد صنعت تشخیص، تصویری شاعرانه از افالک ارائه داده است

 .کند، همخوانی دارداو روایت می

 گویی گسسته عقد ثریا حسین توست/ ا این ماه منخسف که برو ز اشک اهل بیت
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ماه منخسف استعاره از امام است و اشک  .های بدیعی استفاده کرده استشاعر در این بیت به طرزی هنرمندانه از صور خیال و آرایه

 .ده به عقد ثریا تشبیه شده استاهل بیت که بر تن او جاری ش

 رنگین به خون یوسف من پیرهن، دری / ا شیر خدا به خواب و کرده گرگ چرخ

کاربرد .های بدیعی و صور خیالی مانند مراعات نظیر، تلمیح و استعاره بهره برده استای هنری از آرایهشاعر در این بیت نیز به گونه

زیرا برخالف نظر برخی از علمای بالغت صرف وجود تناسب معنایی میان  .توان دیدمی هنری ترفند مراعات نظیر را در این بیت

 (.4963:61وحیدیان،)تواند زیبا باشدها نمیواژه

 خور، چون سر بریده ازین تشت واژگون/ ا افتاد شامگه به کنار افق نگون

 .ی تشبیه با فضای شعر مشهود استدر این بیت نیز همخوان. خورشید در حال غروب به سر بریده تشبیه شده است

 بیان و تجسم واقعیت. 1-9

گاهی نیز به توصیف واقعی و عینی موقعیت زمانی و مکانی آن پرداخته صباحی در این مرثیه عالوه بر بیان هنری حادثه کربال، گه

 :هامانند این نمونه. هرچند بیان وی در توصیف واقعیت نیز هنری است. است

 های پردگیان از قفا فتادجمازه/ رفت سر سروران ز پیش ا تابان به نیزه

 .ای عینی در این بیت به تصویر کشیده شده استبه نیزه رفتن سر امام و یارانش و همچنین قافله اسرا و زنان حرم به گونه

 در جستجوی کشته خود تا کجا فتاد/ ا مانده به هر طرف نگران چشم حسرتی

کارکرد توصیف در این . گردند به گونه عینی مجسم شده استهای خویش میه به دنبال کشتهحالت نگرانی و حسرت کسانی ک

 .بیت، بیان و تجسم واقعیت است

 وین مانده بر زمین تن تنها حسین توست/ ا این رفته سر به نیزه اعدا حسین توست

 .نه توصیف شده استگرایادر این جا نیز چگونگی بر نیزه رفتن سر امام و جداشدن آن از بدن واقع 

 :ها نیز مشهود استکارکرد بیان و تجسم واقعیت در این نمونه

 ها سوارجهاز به جمازهگشتند بی/ ا رخها به خون خضاب عروسان اهل بیت

 گر شدندکنان نوحهدر شهر کوفه ناله/ کسان آل نبی در بدر شدندا چون بی

 دریافت

از آن جا که این مرثیه در ذکر یکی از جانگدازترین و بیاد . بندی صباحی است های برجسته مرثیه چهاردهتوصیف از ویژگی 

 .توان بیان وصفی و روایی را بعینه در آن دیدهای تاریخ اسالم سروده شده است، میترین حادثهماندنی

بنابراین با توجه به  .داران نهضت بازگشت ادبی استآید و صباحی از پرچمهای سبک خراسانی به شمار میتوصیف از ویژگی

 . توصیفی بودن این مرثیه پیروی او از سبک خراسانی در این شعر مشهود است

توصیف عناصر .چرخدموضوع اصلی توصیف در این شعر پیرامون حادثه کربال به طور عام و توصیف شخصیت امام به طور خاص می

نیز ... محرم، قیامت و، هایی چون کوفه، یثرب، بطحا و شامزمانها و طبیعی همچون آسمان و زمین، چرخ و افالک، خورشید، مکان

 .قابل مشاهده است

بسامد باالی توصیف ذهنی نشانگر این امر است که این مرثیه از . شاعر در این شعر از توصیفات عینی و ذهنی هر دو بهره برده است

ویژه توصیف شاعرانه و ذهنی هب. عر نشان داده استعمق دل و جان شاعر برخاسته و وی تمام احساس و عاطفه خویش را در ش

 .تری نسبت به زمان ارائه داده استها توصیف عینیشاعر از مکان. ها نشان دهنده این امر استشخصیت

های دستوری و همچنین تشبیه، بسامد باالی تکنیک. های دستوری، شاعرانه و بدیعی استهای توصیفی شاعر شامل تکنیکتکنیک

های بدیعی نشانگر این است که مرثیه مذکور تصنعی نیست و از کاربرد کم تکنیک. دیگری بر توصیفی بودن این شعر استدلیل 

 .گرفته است نشئت احساسات و عواطف پاک شاعر

حال از  کارکرد بیان. ، زیباآفرینی و بیان واقعیت در این شعر قابل مشاهده است(غم و حسرت و اندوه)کارکردهایی چون  بیان حال

 .این امر با محتوای شعر که مرثیه است، همخوانی دارد. باالترین بسامد برخوردار است



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
434 

های توصیفی نشانگر این است که این شعر به طرز بیان خود که مرثیه هست رسیده و دلیل معروف شدن  به طور کلی بررسی ویژگی

توان در بند هشتم که زبان حال ین بند و اوج احساسات شاعر را میبه نظر نگارنده زیباتر. و به دل نشستن آن نیز همین امر است

نکته جالب در این بند توصیف عینی و . کیست که این بند را بخواند و آب در چشم نیاورد. است، مشاهده کرد( س)حضرت زینب

یفی این شعر، پیروی صباحی به طور کلی بیان توص. ذهنی شخصیت به طور همزمان است که شاعر از عهده آن بخوبی برآمده است

 . دهدرا از سبک خراسانی نشان می

 کتابنامه

 . 421-413، صص2ارمغان،دوره هجدهم،ش،«شرح حال صباحی بیدگلی»،(4946)ا بیضایی،پرتو،

 .تهران: ، آگهواژگان توصیفی ادبیات و گفتمان ادبی، (4952)علی،ا رضایی، عرب

 .فردوس: ، تهران3، ج ر ایرانتاریخ ادبیات د، (4963)ا صفا، ذبیح اهلل،

 .تهران: ، آگاهصور خیال در شعر فارسیچ سوم، ( 4966)ا شفیعی کدکنی، محمدرضا، 

 .انشارات دانشگاه فردوسی: ، مشهدرازهای خلق یک شاهکار ادبی، (4951)ا محمدی، عباسقلی،

-16، صص236کتابداری، کیهان فرهنگی، ش  نشریه اطالع رسانی و ،«مرثیه سرایی در ادب فارسی»، (4954)ا مردانی، فیروز، 

34. 

 .تهران: سخن عناصر داستان،، چ چهارم، (4951)ا میرصادقی، جمال،

 .تهران: توس ، دستور زبان فارسی،، چ شانزدهم(4966)ا ناتل خانلری، پرویز،

 .191-121، صص36، نشریه زبان و ادبیات، یغما، ش «بازگشت ادبی»، (4919)ت،ا ناصری، حسن سادا

 .بیروت: ، دارالجیلاروع ما قیل فی الوصف، (م4336)ا  ناصیف، امیل،

 .تهران: ، کتابفروشی خیام2، جفرهنگ نفیسی، (4936)ا نفیسی، علی اکبر،

 .تهران: ، دوستانبدیع از دیدگاه زیباشناسی، (4963)ا وحیدیان کامیار، تقی،

 .رانته: سمت دستور زبان فارسی،، (4953)، ا اااااااااااااااااا

 ها،نامه، (4965)، اااااااااااااا. دفترهای زمانه: ، گردآوری سیروس طاهباز، تهراندرباره شعر و شاعری، (4965)ا یوشیج، نیما،

 .دفترهای زمانه: به کوشش سیروس طاهباز، تهران
-www.sabahibidgoli.ir 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
435 

 ورزی قهرمانان داستان خسرو و شیرین نظامی های عشق  بررسی مؤلفه

 (تکیه بر نظریة مثلث عشق استرن برگبا )

 دکتر زهرا پارساپور  

 رئیس پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی

 چکیده

تعدد روابط عاشقانه . آیدتردید برجسته ترین اثر منظوم غنایی زبان و ادب فارسی به شمار میداستان خسرو و شیرین نظامی، بی

نظریۀ مثلث عشق . سازدو تحقیق در موضوع عشق و انواع آن فراهم می بررسی ه را برایداستان زمینهای  میان قهرمانان و شخصیت

پردازد سه مؤلفۀ شور و شهوت، عاطفه و صمیمیت و نیز مؤلفۀ تعهد را در می عشق ورزی هایانواع شیوه ه به بررسیکاسترن برگ 

-از این سه مؤلفۀ را در رابطه اده از این نظریه، میزان برخورداریدر این تحقیق با استف. داند ایجاد و بروز انواع مختلف عشق مؤثر می

شور و شهوت در  ۀه میزان تاثیر مؤلفک دهدمینتیجه این تحقیق نشان . یماهنمود خسرو و شیرین بررسیۀ عاشقانه در منظوم های

شق فرهاد به شیرین نسبت به سایر تعهد در ع ۀعاطفه و صمیمیت در عشق شیرین به خسرو و مؤلفۀ عشق خسرو به شیرین و مؤلف

. باشد یکعاشق و معشوق ی هایه نوع قصهکرسد  به اوج خود می عاشقانه زمانی ۀرابط ،بر اساس این نظریه. ها بیشتر است  مؤلفه

ود و خ ۀعشق در قص های  ند از این فاصله و تفاوت در مؤلفهکیم خود سعی و شفاهی تبیک هایالمهکگو و مو شیرین در طول گفت

کند تا کیفیت مبهم عشق را در ادبیات فارسی با اطالعات ای است و تالش میمطالعات بینارشتهة این مقاله در زمر. اهدکخسرو ب

 .توصیفی استا  روش تحقیق در آن از نوع تحلیلی. شناسی پیوند زند موجود در حوزة روان

 .نعشق، استرن برگ، نظامی، خسرو و شیری :هاکلیدواژه

 مقدمه

 موضوع. است برخوردار انکار قابل غیر نقشی از انسانی، و عاطفیۀ صمیمان روابط گیری شکل در قدرتمند محرکی عنوان به عشق

بعضی از این آثار از جمله شاهکار ادب غنایی فارسی . است گرفته قرار ادبی آثار از بسیاری خلقۀ پای و مایه فارسی ادب در عشق

 که حوادثی و ماجراها تمامی منظومه این در. روند می شمار به جهانۀ عاشقان بدیل بی آثارة زمر یعنی خسرو و شیرین نظامی در

در این منظومه چند رابطه عاشقانه در طول  .آیند می وجود به عشق محور حول همگی پیوندد می وقوع به داستان قهرمانان برای

جنسیت و موقعیت خود قصه ، ول داستان متناسب با شخصیتهای اصلی و فرعی داستان در طگیرد و شخصیت می داستان شکل

مخاطب پس از خواندن این منظومه تفاوت آشکاری را  میان شیوه عشق ورزی خسرو، فرهاد، . دهند می عاشقانه خاص خود را شکل

 یها هشیو در نیادینب و آشکار ییهاتفاوت آمدن وجود پرسد چه چیزی موجب به می کند و از خود می شیرین، شکر و مریم مالحظه

و مقاالت متعددی در بررسی  این منظومه عاشقانه تالیف شده است که در  ها هنامپایان، هاکتاب .شود می هااین شخصیت ورزیعشق

در این آثار گاه منشاء تفاوت را به . تالش شده است که ریشه و منشاء این تفاوت در شیوه عشق ورزی را توضیح دهندها  نبعضی از آ

شیوه عشق ورزی شیرین و « دو زن»برای مثال سعیدی سیرجانی در کتاب . اندرزمین و اختالف فرهنگی نسبت دادهاختالف س

دیگر از این  ای  هپار. داند می عملکرد او را در این داستان تا حد زیادی ناشی از شیوه زندگی و  نوع فرهنگ حاکم بر سرزمین اران

های این ورزی شخصیتعشق ة پردازی و تحلیل قهرمانان داستان، تفاوت شیوظامی در شخصیتز طریق بررسی هنر نتحقیقات  ا

، «پردازی در خسروشیرین  و اسکندرنامه نظامیشخصیت»اند از آن جمله پایان نامه بنفشه دادفر با عنوان داستان را توضیح داده

یی که بعدها به ها هین آثار به مقایسه اثر نظامی با سایر منظومبخش دیگری از ا. از لیلی ریاحی« قهرمانان خسرو و شیرین»کتاب 

را توضیح داده اند که در نوع عشق  ها هپردازی در این منظومه اند و از این طریق تفاوت شخصیتتقلید از نظامی سروده شد پرداخت

د تطبیقی عناصر داستانی شیرین و خسرو امیرخسرو بررسی و نق»نامه زهرا زنگنه با عنوان ونه پایانبرای نم. گذارد می قهرمانان تأثیر

گویند که متناسب با موقعیت  می این آثار در پاسخ سوالی که پیش از این مطرح نمودیم به ما. «دهلوی و خسرو و شیرین نظامی

در . تناسب استپردازی رعایت این کند و هنر نظامی در شخصیت می تغییرها  نشخصیت و جنسیت قهرمانان نوع رابطه عاشقانه آ

ارتباط میان ابعاد مختلف شخصیتی یک فرد و نوع عشق او . دهند میان ویژگی شخصیت و نوع عشق را توضیح میۀ حقیقت رابط
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به آن « شخصیتیهای  عشق و ویژگیهای  ارتباط میان سبک»ی ناپذیر است و برای نمونه عبدی و گلزاری در مقالهامری انکار

ماند که منظور ما دقیقا از این تفاوت در شیوه و نوع عاشقی چیست؟ چه مؤلفه یا  می پاسخهمچنان بی لاما این سوا. اندپرداخته 

شود  می از عشق ارائه شاید متناسب با تعریفی که ؟شوند تا این تفاوت را ایجاد کنند می تررنگ یا پررنگ هایی در عشق کم  مؤلفه

 هایی  را در این منظومه بررسی  عریفی است که استرن برگ از عشق دارد و مؤلفهاین مقاله بر اساس ت. های آن تغییر کند  مؤلفه

 -2 وشهوت شور  -4عامل  سه ازیک رابطه عاشقانه  معموال، نظریه مثلث عشق استرن برگۀ پای بر. کند او ارائه داده است می

مقاله برای  در این. آورند می عشق را به وجود خود انواع مختلفی ازۀ هریک به نوب که گیرد می مایه تعهد -9 عاطفه و صمیمیت

مطالعات ة این تحقیق در حوز. نخستین بار از این نظریه برای تبیین تفاوت روابط عاشقانه در یک منظومه غنایی استفاده شده است

آثار غنایی با داشتن ۀ العتواند به خوانندگان این مقاله کمک کند تا در مط می گیرد و می شناسی قرارادبیات و روانای  هبینارشت

 این دذکر شوکه الزم است در این جا ای  هنکت .مالک و معیاری مشخص به بررسی نوع و شیوه عشق ورزی قهرمانان داستان بپردازند

نه برجسته عاشقاۀ ست که با توجه به تنوع و تکثر روابطه عاشقانه در این منظومه نویسندگان این مقاله تنها به بررسی سه  رابطا

 .اندبه شیرین، عشق شیرین به خسرو و عشق فرهاد به شیرین پرداخته یعنی عشق خسرو 

 برگ استرن عشق مثلث  نظریه

بایست تعریف مشخص  شناسی است که به عنوان یک علم میروان، ی علوم انسانی که به موضوع عشق پرداخته استها هیکی از حوز

 که فراوانی تحقیقاتۀ واسط به آلمانی، که شناس روان (Erich Seligmann Fromm)موفر اریک. و دقیقی از عشق ارائه دهد

عشق  تعریف در وی. داند می انسان وجودیۀ مسئل به پاسخی را است، عشق معروف عشق پدر به است داده انجام عشق موضوع حول

 عشق بدان آنچه رشپرو و زندگی به جدی رغبت از است عبارت عشق» :گوید می های آن چنین  و تبیین مؤلفه

دهد و عناصر  را در درجۀ اول اهمیت قرار می «ایثار»و عناصر سازنده عشق  ها هفروم در بیان جنب. (93: 4993فروم،)«.ورزیم می

نبود هر یک از این عناصر در فرد ( همان).دلسوزی، احساس مسئولیت، احترام و دانایی: داند از اساسی دیگر عشق را عبارت می

برجسته آمریکایی  شناس روان (Sterrnberg, Robert j)رابرت جی استرن برگ . ن است که عشقی در کار نیستدلیلی بر آ

وی نظریه مشهور . دارای تالیفات فراوان در موضوعات مختلف از جملع شناخت و تفکر، خالقیت، عشق و نفرت است 4313متولد 

است  مهمی یها هنظری از این نظریه یکی. کرد عرضه 4355 سال در (The Triangular of love) «عشق مثلث»عنوان خود را با

برای کمیت بخشیدن به مفهوم پیچیده  نظریه در این. است شده  ارائه عشق محور حول شناسیروان در علم اخیرهای  سال در که

 تعهدۀ و مؤلف عاطفه و صمیمیت، شهوت شورۀ مؤلف سه را آن اضالع که اندشده تشبیه مثلثی  به  عشق ایجاد در موثر عشق، عوامل

ة دربرگیرند که: عاطفه و صمیمیت -4: دارد مؤلفه سه عشق» :که است معتقد نظریه این براساس برگ استرن. دهند می تشکیل

 امیالیة گیرند بر در که :شهوت و شور -2 کند می تجربه عاشقانه روابط در فرد که است خاطری تعلق و وابستگی نزدیکی احساس

 ورزیدن عشق به گرفتن تصمیمة دربرگیرند که :تعهد -9 گردد می جنسی روابط و مادی جذابیت و عاشقانهۀ رابط به منجر که است

 کند می تجربه فرد یک که عشقی میزان. گردد می عشق آن حفظ برای تعهد و خاطر تعلق به منجر مدت بلند در و دیگری به نسبت

 به نسبت ها  مؤلفه این قدرت به وابسته  کند می تجربه فرد یک که عشق از نوعی و ددار بستگی مؤلفه سه این مطلق قدرت به

 انواع تولید به منجر و شوند می مربوط کنند می تولید که اعمالی به و هستند تعامل در یکدیگر با مؤلفه سه این .است یکدیگر

 به را تعهد و شهوت شور و صمیمیتۀ مؤلف هس از یک هر برگ استرن( Sternberg,1986: 1).«گردند می عشق از مختلفی

 .کند می قلمداد هم کنار در شده یاد مؤلفه سه ازای  هآمیز را کامل عشق وی اما ،داند می عشق از نوعی آمدن وجود به عامل تنهایی

 آن تا باشد برقرار بیتناس باید است برقرار عاشقانه ماجرای یک طرف دو بین کهای  هعاشقان ارتباط میان که است باور این بر وی

 نوع که رسد می خود موفقیت اوج به زمانی آدمیان روابط» :گوید می که ستا رو آن از. برسد خود موفقیت اوج به بتواند رابطه

در   عوامل دخیل سازگاری عدم که است باور این بر برگ استرن(Sternberg,1986: 46). «باشد سازگار هم باها  نآ یها هقص

به وجود آمدن  در اصلیهای  محرک از یکی عنوان به شهوت و شورۀ مؤلف نقش .گردد می وابط عاشقانهر در شکست عثبا بروز عشق

 طور به شدن عاشق احساس» .است تا جایی که بعضی آن را الزمه ایجاد عشق دانسته اند انکار قابل غیر نقشی عاشقانه، ۀ یک رابط

 عاشق هرگز باشیم، داشته دوست عمیقا را فرزندانمان اگر حتی زیرا است جنسی یها هخواست در رابطه با عاشقانه احساس اخص
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 گرایانههمجنس تمایالت نداشتن صورت در باشیم داشته دوست هم حد از بیش را خود همجنس دوستان اگر حتی شویم نمی ها نآ

 اسکات) .«شویم برانگیخته جنسی نظر زا ناخودآگاه یا خودآگاه طور به که شویم می عاشق هنگامی شویم، فقط نمی عاشقشان

 شهوتو  شور .شدبدان پرداخته خواهد اما نظر گروهی دیگر از جمله استرن برگ جز این است که در ادامه  (441:4962پک،

 ادهااعتی انواع به بسیاری شباهت و است برخوردار منسجمی و ثابت روند از اساساً که است فیزیولوژیکی روانی تحریک از برانگیخته

. شود شهوت شور برانگیختگی سبب سرعت به تواند می کسی دیدن حتی یا همنشینی» :گوید میمورد  دراین برگ استرن. دارد

 است چیزی همان کند؛ این وشهوت شور احساس شخصی به نسبت کسی که شود می سبب که دارد وجود قدرتمندی مثبت نیروی

 را شهوت و شورۀ تجرب که گیرد می پای متضادی  نیروی تدریجبه  زمان گذشت با اما گویند می نگاه اولین با عشق آن به اغلب که

 به که دارد( دیگری چیز هر الکل، یا به قهوه، اعتیاد به به اعتیاد) اعتیاد انواع فرایند به زیادی شباهت فرآیند این. کند می تعدیل

 آن نتیجه و کند نمی ایجاد معتاد در را احساس همان دیگر بود الزم نشئگی به رسیدن برای آغاز در که محرکی مقدار زمان مرور

 «است یافته تعدیل و شهوت شورۀ تجرب اما است باقی خود قوت به اعتیاد آنکه یعنی رسد می توازن به شخصی که شود می

 و  تعادل به دنرسی از پس و یافته و محرک عشق یعنی شور و شهوت تعدیل قدرتمند نیروی مدتی از پس .(469و 462:همان)

 نقد در. شود می دگرگون نیز ورزی عشقة شیو تعهد، و عاطفه مانند، عشقة آورند وجود به های  سایر مؤلفه شدن آشکار با توازن،

 است کاری او سیرت از آگاهی بدون معشوق زیبای صورت به دادن دل گفت باید از عامل شور و شهوت برخاسته صرفا  های عشق

 باقی محبت این از اثری گرایید خاموشی به عشق این سوزانۀ شعل که هنگامی آیا که نیست معلوم. زند سرمی خام عاشقان از که

 کردار و گفتار بسته گوش و چشم عاشق که است آن دانست وارد توان می ورزی عشق نوع این بر که ایراداتی دیگر از .نه یا بماند

 از. دهد می قرار  ستایش مورد بیهوده دهد، دست از  را او  و کرده خاطر آزرده را شوقمع مبادا آنکه بیم از باشد که چه هر را معشوق

. گرداند می پذیر آسیبوی  را کامال  و، ضعیف عاشق در را بد از نیک  تشخیص قدرت ورزیدن عشق در صرف شهوت که ستا رو آن

 به عاشقانه یا رمانتیکۀ رابط میزان در تغییرات». است شکننده و سست بسیار پیوندها شیوه این در که است معتقد برگ استرن

ۀ مؤلف دومین عنوان به عاطفه و صمیمیت. (Gao,2001:329)«است مربوط  رابطه آن در تعهد و شهوت و شور و صمیمیت میزان

 عشق مثلثۀ ینظر در عشقة آورند وجود به  عوامل از یکی عنوان به عاطفه، خود چند هر شود؛ شناخته می برگ استرن عشق مثلث

. دارد برعهده برگ استرن دیدگاه از کامل عشق به رسیدن در را تعهد و شهوت و شور بین رابطه نقش خود اما است شده معرفی

 صمیمیت و عاطفه به زمان گذشت با  خود  اوج دوره کردن طی از پس شود می نهاده بنا شهوت و شور پایه بر آغاز در که عشقی

 از پس فرد. شود می تبدیل معشوق برابر در تعهد به خویش تکامل مسیر طی از پس نیز خود عاطفه و صمیمیت .گردد می تبدیل

ۀ مؤلف خود گاه که است این داشت دور نظر از را آن نباید که اهمیتی حائز نکته .رسد می خویش کامل عشق به مرحله سه این گذر

 شهوت و شور داشتن از پس همیشه عاطفه که نیست چنان لزوما .شود منجر عشق به شهوت و شور حضور بدون تواند می عاطفه

 این نوع از تواند می ورزند می خویش فرزندان به  والدین که عشقی گفت توان می نمونه عنوان به. آید وجود به معشوق به نسبت

 رسد نمی نظر به گردد قلمداد می هدتع از ناشی عشق، آن و ورزند می خویش فرزندان به والدین که عشقی در .به شمار آید دومۀ مقول

 شده معرفی برگ استرن عشق  مثلث های  مؤلفه از مؤلفه سومین عنوان به تعهد .کند ایفا را نقشی ترین کوچک شهوت و شور که

 قتعل به منجر مدت بلند در و است دیگری به نسبت ورزیدن عشق برای یریگ تصمیمة دربرگیرند تعهد برگ استرن دیدگاه از. است

 تواند نمی ها  مؤلفه سایر حضور بدون و تنهایی به تعهد که است باور این بر برگ استرن. شود می عشق حفظ آن برای تعهد و خاطر

 دامن آن به شهوت شور تنها که داند می آمیز بالهت شقعهای  ویژگیاز  را صرف تعهد وی؛ باشد کامل عشقی به رسیدن عامل

 عاشقانهۀ رابط یک در .است(تعهد و شهوت، عاطفه و شور) گانه سه های  مؤلفه ازای  هآمیز عیار تمام ای کامل عشقنظر وی از . زند می

 عدم که دانیم می زیرا دانیم می فرد آن به نسبت تعهد به ملزم را خود باشد داشته اهمیت مان برای کسی روحی تعالی که هنگامی

 رعایت به ملزم را خود مقابل، فرد به خودۀ عالق اثبات برای رو آن از بود خواهد زننده آسیب و مضر شخص آن به نسبت ما تعهد

 باعث وداشته   به عهده رابطه یک ماندن استوار در را مهم و حساس بسیار نقشی تعهد. دانیم می وی برابر در متعهدانه اعمال

 داشتنی دوست و اصیلۀ رابط هر اصلی دهشالو سطحی، چه و عمیق چه شکلی هر به تعهد» .گردد می رابطه آن بقای و استحکام

 هر از پیش. رساند می یاری آن استحکام به دیگری عامل هر از بیش اما کند نمی تضمین را رابطه توفیق همیشه عمیق تعهد .است
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 هم از پیوند قوی احتمال به صورت این غیر در و گردد عمیق زمان طی در است ممکن نیز سطحی تعهدات   گفت باید چیزی

 بزرگی از خودآگاه طور به ما موارد اغلب  در .گردد می شکننده شدت به یا و گونه بیمار ناپذیری اجتناب طور به یا و شود می گسسته

 واقعی عشق که گفت توان با این توضیحات می.(4962:436پک، اسکات). «نیستیم آگاه است عمیق تعهدیۀ الزم کهای  همخاطر

 .شود می ناشی تعهد و  تفکر  از که است  تصمیمی بلکه گرداند خود بی دخو از  را ما که نیست احساسی

 نظامی شیرین و خسرو منظومه در برگ استرن عشق های  مؤلفه بررسی

 ماجرای شرح اثر این موضوع .آید می شمار به فارسی ادبیات غنایی منظوم اثر ترینبرجسته تردید بی نظامی شیرین و خسروۀ منظوم

 بهها  نآ عشق مسیر در که فرودهایی و فراز از پس که است یکدیگر به ارمن بانویة برادرزاد شیرین و ایرانی شاهزاده خسرو دلدادگی

 مناسبت به منظومه این در .یابد می خاتمه عشق سر بر شانسپاری جان و دو آن وصال با دلدادگی این آید، داستان می وجود

 و رویدادها خلق با داستان فرعیهای  شخصیت .شود می مطرح ورزی عشق یها هوشی از گوناگونی داستان، انواع مایه درون

 آشکار داستان در را ورزیعشق یها هشیو از مختلفی انواع شیرین و خسرو عشق به زدن  دامن بر عالوه متنوع،های  موقعیت

 در تامل با .است برخوردار توجهی ابلق اهمیت از عاشقانه متعدد ماجراهای پیوند در داستان فرعیهای  شخصیت نقش .کنند می

 دارند دخالت ورزیعشق یها هشیو این اصلی شاکله ترسیم در مشترکی عوامل که یافت درخواهیم داستان قهرمانان عشق یها هجنب

 داستان در .شوند میها  نآ عاشقانه روابط در قهرمانان ورزیعشق یها هشیو در بنیادین تغییراتی به منجر تنگاتنگ ارتباطی در که

 وجود به توان می ها هشیو این از هریک در تامل اندکی با که است مطرح ورزی عشق یها هشیو از متعددی انواع شیرین و خسرو

های مؤثر در سه قصه مهم    در ادامه این مقاله به بررسی مؤلفه برد پی روابط این بروز در موثر عوامل در اساسیهای  تفاوت و تشابهات

 .پردازیم ر این منظومه یعنی عشق خسرو به شیرین، عشق شیرین به خسرو و عشق فرهاد به شیرین میعاشقانه د

  شیرین  به  خسرو عشق های  مؤلفه بررسی (.الف

 شهوت و شور -4

 انقهرمان بین عاشقانه ماجراهای سایر با مقایسه در برگ استرن عشقۀ گان سه های  مؤلفه آمیختگی میزان شیرین به خسرو عشق در

 ترساده شیرین با او عاشقانه رابطه در را عشق های  مؤلفه بررسی کار حدودی تا ویژگی این .دارد قرار تریپایین سطح در داستان

ۀ کند، مؤلف می ایفا را اصلی نقش عشق شدن پدیدار در اصلی محرک عنوان به آغاز در شیرین به خسرو عشق در که آنچه .نماید می

 نحوی به دارد قرار شهوت و شورۀ مؤلف تاثیر تحت شدت به رابطه این در خسروهای  واکنش و هاکنش میتما. است شهوت و شور

 پایان تامؤلفه   نیا ن،یریش فراوان های تالش وجود و با شوند می رانده حاشیه به عامل این نفوذ تاثیر تحت عشق های  مؤلفه دیگر که

 جز کند و دلیل آن چیزی تر عمل میپررنگ اریبس عشق خسرو نسبت به شیرین بهها در جهت بخشی   بیش از سایر مؤلفه داستان

 زیبایی وصف شنیدن پی در تنها خسرو .نیست اشپرستانه جمال خوی از برگرفته شهوت و شور عامل از وی شرط و قید بی تبعیت

 رسیدن برایوی  .شود می خریدار دل و جان به را شیرین آوردن دست به و دیدار برای را سفر طوالنی و خطر پر یها هرا رنج شیرین

 عنوان به .دهد نمی راه خود به پروایی اخالقی از دوربه  عمل هیچ به یازیدن دست از خویش شهوت و شور از منبعث یها هخواست به

 به مریم چشم از دور به پنهانی ارتباط برقراری پیشنهاد ارائه با ،دارد یشخو زناشویی پیوند در را مریم که حالی در خسرو نمونه

  شود می همراه شیرین آمیز عتاب و سرسختانه مخالفت با پیشنهاد این که است خویش مقاصد به رسیدن پی در شیرین،

 دور خدا از ای دار شرم خود از که                شاپور    به   آوازی  برزد   تندی به

 گفتی آنچه است تمام کن کفایت                 برفتی را  مغزم  که   چندین   مگو

 گفت توان آید زبان بر آن هرچ نه                 سفت توان آید پیش که هرگوهر نه

 کرد توان برخیزد دست از هرچ نه                  خورد توان آید پیش که آبی هر نه

 دادم  انصاف انصافیت بی به                   یادم   تو  انصاف  از   هیچ   نیاید

 (433:4931،نظامی) دهادت دستوری کار زین خرد                    دهادت   دوری خدا صنعت این از

نمونه آشکار دیگری از از زیر پا نهادن اخالق و خرد در راه به دست آوردن شیرین و کنار زدن رقیب، فرستادن قاصد نزد فرهاد و 

 . رساندن خبر دروغین مرگ شیرین است
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 بر مبتنی عشقی از او عشق تبدیل جریان در تاخیر سبب شیرین عشق به او توجهی کم و متعدد یها همعشوق به خسرو سپاری دل

عشق ة شیوۀ میان خسرو و فرهاد فاصلة مناظر. شود می عوامل آن بروز و ظهور و ها  مؤلفه دیگر براساس عشقی به شهوت و شور

آن سخن خواهیم ة فرهاد که بعد از این در بارة و شهوت است نسبت به شیو اصلی آن شورۀ ورزی خسرو به شیرین را که شاخص

 .دهد گفت نشان می

 صمیمیت و عاطفهۀ مؤلف -2

 استوار شهوت و شور مبنای بر تنها شیرین به او عشق است نشده دل یک و رنگ یک شیرین عشق به نسبت خسرو که زمانی تا

 ییها هرگ گیرد می فاصله اندکی متعددهای  عشق از و کند می برخورد تر رنگ یک دیدی با عشق بهای  همای اندک که زمانی اما است

ۀ رابط برقرارکردن در شکست از پس خسرو اینکه .شود می آشکار او رفتار و کالم در شیرین عشق به نسبت عاطفه مبنای بر عشق از

 از ییها همای وجود مبین ،شهوت و شور از ییها همای جودو بر عالوه کند می پیدا تمایل شیرین عشق سوی به بار جدید، دیگر عاشقانه

وی، ۀ عاشقان روابط دیگر به نسبت شیرین به خسرو عشق تمایز وجه .است شیرین عشق به نسبت رنگ کم هرچند  عاطفهعنصر 

 عشقی را رینشی به خسرو عشق اگر .ندارد وجود اوۀ عاشقان روابط دیگر در که است شیرین عشق به نسبت عاطفه اندکی وجود

 به را خود جای باید خویش کام به رسیدن با ویۀ عاشقان ماجراهای دیگر مانند قاعدتا بدانیم صمیمیت و عاطفه تاثیر از خالی

 .برد می پناه آن دامن به شکست هر از پس که است امنی جایگاه مثابه به خسرو برای شیرین عشق اینکه دیگر و بدهد دیگر عشقی

 .یابد نمی خود این آرامش راۀ عاشقان روابط از یک هیچ در دامن عشق شیرین جز در که است آرامشی یافتن پی در خسرو ناآرام روح

 و عاطفه بروز .نیست شیرین به نسبت وی عشق در صمیمیت و عاطفه وجود جز چیزی آرامش این سبب که گفت توان می یقینا

 و نرم لحنی با شیرین با گفتن سخن در خسرو .شود می شیرین نمایان سوی به اوة دوبار بازگشت از پس خسرو کالم در صمیمت

 :کند می درخواست سازگاری و  پیوند شیرین از آمیز عاطفه

 داری دیرینه صحبت حق نه                داری سینه در  شفقتی   بوی   نه

 مشتاب دوست ای برکشید تواند                آب  از  هرکس  را خویشتن گلیم

 بازگشتن در شد نزدیک رهم                 گشتن   دمساز از بینم دورت چو

 کن تر نزدیک را نزدیک ره                 کن دگر را  حسابم  خواهی   اگر

 خالی خانه کن پرگهر خزینه                 هاللی    ابروی  ز   بگشای   گره

 پیش در راه گیرم باد بارکم                  خویشۀ خان در آریم که نخواهی

 (991:همان) ساز زدن دانم زدم اول که چنان                   باز شدن دانم  آمدم که ره بدان

  تعهدۀ مؤلف -9

 حکیم که رسد می نظر به گونه این اما بینم نمی را تعهدۀ مؤلف از چندانی در روایات تاریخی اثر شیرین به خسرو عشق داستان در

 کردن روایت و دیگر برای خسرو پس از ازدواج با شیرینۀ عاشقان ماجرای نکردن ذکر با تعمدا داستان از خشب این در نظامی

 تغییرات با نظامی حکیم .کند القا مخاطب به وی برای را عشق در تعهد به رسیدن نوعی شیرویه، دست به خسرو قتل ماجرای

ی او پس ها هتوجه خسرو به شیرین و خواست .کند می هموار کامل عشقی بهرا  خسرو رسیدن داستان، راه مسیر در کهای  ههنرمندان

 .که در آغاز و میانه راه نقشی بازی ننمودای  همؤلف. تواند به نوعی بیانگر تعهد او در پایان راه عاشقی باشد از ازدواج می

 خسرو به شیرین عشق های  مؤلفه بررسی(.ب

 شهوت و شورۀ مؤلف -4         

 بروز در اولیه محرک عنوان به شهوت و شورۀ مؤلف نقش شد عنوان شیرین به خسرو ورزی عشقة شیو بررسی در که هگون همان

 بر مبتنی تمایالت با آغاز در خسرو نیز به شیرین عشق. است برخوردار زیادی اهمیت از داستان قهرمانان صمیمانه روابط در عشق

 شیرین  بار نخستین .کرد فراموش را شاپور تاثیرگذار نقش نباید خسرو عالم به یرینش ورودة نحو در .شود می پدیدار شهوت و شور

 و نگهبانان .برگیرد چشم آن از تواند و نمی بازد می که پرورده هنر شاپور است دل صورت آن بر و بیند می باغ در را خسرو تصویر

 . کند می داری خویشتن شیرین رو این از درند می هم از را آن شود گرفتار تصویر آن بر شیرین اینکه ترس از شیرین ندیمان
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نخست در مثلث ۀ تواند موجب برانگیختن شور شهوت شود که مؤلف چنان که پیش از این آمد دیدن صورت یا همنشینی با کسی می

 هم ین در کنارمورد شیر در را عشق مثلث نظریه گانه سه های  مؤلفه از ترکیبی داستان از هایی بخش در. استرن برگ است

 یکدیگر کنار در را تعهد و شهوت و شور های  مؤلفه ازای  هآمیز آب، چشمه در شیرین شستن تن ماجرای در مثال عنوان به .یابیم می

 برابر در و دهد می سوق بیند می آب چشمه کنار در که جوانمردی به سپاری  دل  به را  شیرین که شهوتی و شور کنیم می مشاهده

 عشق در شور و شهوت،ۀ مؤلف ماندگاری  و ایفای نقش .شود می جوان آن به او سپردن دل از مانع که خسرو عشق به تعهد آن

 بر دالای  هنشان به دیگر خسرو به شیرین عشق ماجرایۀ ادام در که چرا شود می ختم داستان آغاز همین به تقریبا  خسرو به شیرین

 .است رنگ اعتنا و کم قابل غیر حدی در باشد داشته وجود آن از اثری هم اگر و خوریم برنمی شهوت و شور وجود

 صمیمیت و عاطفهۀ مؤلف -2

 و اجتماعی جایگاه به وی عمیق توجه شیرین و خسروۀ منظوم در افراد شخصیت پردازش در نظامی حکیم هنر یها هجلو از یکی

 تاثیر از ندامر به نسبت زنان در احساسات و عاطفه ردی ویژگیف بین روابط برقراری در که آنجا از .است داستان قهرمانان جنسیت

 شاخصه .است داده نشان توجه ویژگی این به دیگری عامل هر از بیش شیرین شخصیت پردازش در نظامی است، برخوردار بیشتری

 به نسبت یرینش سرزنش با آمیخته حتی سخنان  گفت توان می. است صمیمیت و عاطفهۀ مؤلف خسرو به شیرین  عشق اصلی

رود و  شکار به قصر شیرین میۀ بهانبرای مثال زمانی که خسرو به  . خسرو در حالت دلخوری و ناراحتی خالی از مهر و عاطفه نیست

حتی در این مکالمات نیز شیرین در . گیرد تندترین مکالمه میان خسرو و شیرین در می، بندد را بر روی او می خود شیرین در قصر

عباراتی که گویی . گنجاند خود جمالت دعایی، مدحی و عاطفی خود را به شکلی بسیار زیبا میهای  ها و اعتراض سرزنشالی به  ال

ی خسرو شیرین در را بر رو. ازندس مبدل خواهند حس خشم را در خسرو بدل به حس دلسوزی، رأفت و در نهایت محبت و عشق می

سخنان تند و مالمت آمیز است اما کالم شیرین  پر از ای  هالزمه چنین صحن. گوید بسته و خود از باالی بام قصر با خسرو سخن می

 :گوید بعد از مدح و دعا بر او می. عاطفه و توجیهاتی دلرباست

 کنیزان تو را باال بود رخت  مزن طعنه که بر باال زدی تخت

 علم باالی سر بهتر تو دانی  مهربانی  در   به تو  گشتم علم 

 اگر گرد تو باال رفت، شاید  که از راه تو آید دم من آن گر

 (916 :همان)

 تعهدۀ مؤلف.9

 عاطفه خسرو به شیرین ورزی عشقة شیو بارزۀ وجه که هرچند .است تعهدۀ مؤلف خسرو، به شیرین عشقۀ مؤلف موثرترین و سومین

عشق شیرین ۀ نقش عاطفه را در قص توان می سختی به گاهی که است قدری به او ورزی عشق در تعهدۀ مؤلف اما ،است صمیمیت و

 است حالی در این .شود می فرهاد عشق به سپردن دل از او ممانعت موجب خسرو عشق به شیرین تعهد .بر عنصر تعهد ترجیح داد

 مختص هک داند می امری را ورزیدن عشق در تعهد و وفاداری نظامی. است آگاه کامال خود به نسبت فرهاد پاک عشق از شیرین که

 به شیرین تعهد از. است انسانی و فراجنسیتی موضوعی عهد به وفای آوردن جا به و شدن متعهد بلکه نیست زن یا مرد جنس به

در ترک حکومت، در بی ، در جالی وطن. است شده یاد نظامی وشیرین خسروۀ منظوم جای جای در پاک و وفاداری او عشق

شیرین از  ورزی عشقة شیو در تعهدۀ مؤلف. و با تسلیم نشدن در مقابل خواست شیرویهتوجهی به فرهاد و حتی بعد از مرگ خسر

 عشقة شیو و شیرین مورد در داستان پایان در نظامی .رسد می خود اوج  به  داستان پایان در شود و اوایل قصه عشق او شروع می

 .نهد می ارج راستین عاشقی عنوان به را او مقام و ندک می تحسین و ستوده را او وفاداری و قدم ثبات نظری اظهار در ورزیدنش

 او بردن جان و دادن جان زهی                           او مردن شیرین و شیرین زهی                            

 سپردن دبای چنین جان جانان به                           مردن عشق در کند واجب چنین                          

 باشد درد بی کو است مرد آن زن                            باشد  نامرد  بود زن کو هر  نه                            
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 (121:همان) است نورد در شیرش که دیبا بسی                           است شیرمرد کو زنا رعنا بسی                            

 و پستهای  خواهش به را خود پاک دامن که نیست حاضر قیمتی هر به اما است وفادار خسرو عشق به کامال شیرین هک این وجود با

  مریم با که زمانی تا خواهد می او از ورزد، می  عشق با  تمام  وجود  به  خسرو  آنکه  رغمعلی رو این از ،دساز آلوده خسروۀ هوسناکان

 .نیندیشد شیرین عشق به و بماند باقی خود عهد رس بر است زناشویی پیمان سر بر

 دست کن دور ارمن کار رومی ز                     هست رومیت کارگاه نقش چو                              

 (242:همان) ارمن تاج و تخت تاراج مکن                      خرمن به داری گل روم باغ ز                               

 شیرین به فرهاد عشق های  مؤلفه بررسی(ج

 شهوت و شورۀ مؤلف -4      

 به وجود این با، است تر کوتاه اندکی داستان قهرمانان سایر به نسبت شیرین و خسرو منظومه در فرهاد حضور زمان مدت هرچند

 سه های  مؤلفه تغییر و ترتیب روند .آید می نائل عشق در کمال به ممکن زمان کمترین در روحی فرد به منحصرهای  ویژگی سبب

 آمادگی از خود این که برخورداراست بیشتری سرعت از داستان قهرمانان سایر با مقایسه در فرهاد عشق مورد در عشق مثلث گانه

 آن لیاص شاخصه که پاکبازانه است عشقی شیرین به فرهاد عشق .شود می ناشی عشق راههای  دشواری پذیرش در وی باالی روحی

ۀ مؤلف نقش گردد می آغاز شهوت شور و با ابتدا داستان عاشقانه ماجراهای سایر مانند شیرین به فرهاد عشق .است معشوق به تعهد

 اهمیت دارای شود می شناخته عشق پیدایش و بروز در اولیه محرک عنوان به که آنجا از شیرین به فرهاد عشق در شهوت و شور

 دیدن با شود می دعوت شیرین قصر به کوهستان از شیر انتقال سهولت برای کوه میان از راهی احداث ایبر فرهاد که هنگامی. است

 عشق در شهوت و شورۀ مؤلف تاثیر .غلتد می خاک در شدگان سر از هوش همچون و گردد می او زیباییۀ شیفت شیرین زیبایة چهر

عشق یعنی عاطفه و صمیمیت  مثلث های  مؤلفه دیگر به را خود جای دیزو به  مؤلفه این و است مدت کوتاه بسیار شیرین به فرهاد

 همین به  و گرفته قرار شهوت و شورۀ مؤلف کنار در صمیمیت و عاطفهۀ مؤلف ممکن زمان کمترین در. سپارد می و تعهدی استوار

 .کند می اعمال قهرمانان ورزی عشق بر حاکم فضای بر را الزم تاثیر و گیرد می قرار صمیمیت و عاطفه کنار در تعهدۀ مؤلف سرعت

 صمیمیت و عاطفهۀ مؤلف -2        

 را عشق گانه سه های  مؤلفه از یکی معموال شیرین و خسرو منظومه قهرمانان از یک هر ورزی عشقة شیو پردازش در نظامی حکیم

 .شود می دیگری با مقایسه در فرد هر ورزی عشق شیوه تمایز موجب سبب بدین که دهد می نشان تربرجسته ها  مؤلفه دیگر به نسبت

 عشقة شیو معرفی در نظامی .شود می شاخصۀ مؤلف برابر در ها  مؤلفه دیگر شدن رانده حاشیه به سببها  یسازبرجسته این گاهی

 و عاطفهۀ مؤلف نشان .است کرده تاکید تعهدۀ مؤلف روی بر عشق های  مؤلفه میان از دیگر عاملی هر از بیش شیرین به فرهاد ورزی

 از بیش .کرد استنباط کالمش میان از کوهستان در شیرین عشق از وی یها هگالی در توان می را شیرین به فرهاد عشق در صمیمیت

 است آشکار وی یها هگالی لحن در عاطفه نقش چیز هر

 اندام گل سرو ای گفتی یزار به                  دالرام قصر سوی کردی نظر                                 

 آموز کاری راای  هافتاد کار ز                 برافروز دل راای  هپالود جگر                                   

 کن وفا را ناامیدی امید                  کن روا را مرادی بی مراد                                     

 یادداری من از بهتر یاری که                  ناری یاد من از که دانم خود تو                              

 سوز جهان فریاد به سوزم جهان                  روز و شب یادت بر که یاری منم                            

 باشد؟ یاد کی منت چون غریبی                   باشد شاد خسرو به دل تا را تو                              

 خسرو روی یاد به ریزان شکر                   نو گل چون شیرین شاد نشسته                             

 (211و293:همان) شیرین جان شیرین جان بهر ز                   مسکین فرهاد چنین فداکرده                                

زاید ۀ در این مناظره، فرهاد با جمالتی برآمده از مهر و عاطف .دید زین خسرو با فرهاد مناظره از یجمالت در توان می را هعاطف مؤلفۀ 

 کند الوصفی از عشق شیرین یاد می

 از عاشقی خوشتر چه کار است؟: بگفت          از عشق کارت سخت زار است        : بگفت                       
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    (293و291:همان) چون زیم بی جان شیرین؟: بگفتا  از دل جدا کن عشق شیرین               : بگفت                    

وه و  سخن گفتن با تصویر کنده کاری شده شیرین و بوسه ک وارهید بر نیرینگاشتن صورت ش مثل او یرفتارها از یبعض طور نیهم

 (293:ک همان.ر. )زدن بر آن

 شیرین به فرهاد عشق با رابطه در را شهوت و شورۀ مؤلف نقش داستان خالل در خالصه صورت به هم آن و اندک مواردی در جز

 .دید توان نمی

 تعهدۀ مؤلف -9         

  مناظره در .سازد آشکار می خویش رفتار و کالم در را شیرین عشق به تعهد فرهاد .است تعهد شیرین به فرهاد عشق اصلیۀ شاخص

 صحت داستان در حضورش پایان در چنانکه .است سپاری جان به حاضر شیرین عشق راه در گوید که می خسرو، فرهاد و دفرها بین

 این از که نیز تعهدی آن فراخور به است جانبه یک شیرین، عشقی به فرهاد عشق که طورهمان .کنیم می مشاهده را وی ادعای

 شیرین عشق به متعهدانه و مصرّانه هم باز، شیرین التفاتی بی از آگاهی وجود با فرهاد .است جانبه یک نیز شود می حاصل عشق

 است خسرو عشق به وی تعهد از ناشی فرهاد عشق به شیرین التفات عدم .کند مانده و در این راه جان خویش را فدا می باقی وفادار

 مرگ خبر شنیدن با شیرین عشق راه در فراوانهای  سختی و رنج تحمل از فرهاد پس.شود می فرهاد به وی سپردن دل از مانع که

 پاکی از ناشی سراسر عشقی ،دفرها عشق .دهد می پایان خویش زندگی به باشد رسیده کامی به شیرین عشق از اینکه بدون دلدارش

 از دارد و بازمی وی از بدگویی و زدن طعنه از را فرهاد، خسرو عشق کیفیت مورد در نظری اظهار در شیرین چنانکه .است تعهد و

 عشق از دیگر چیزی تلخی، جز که داند می جهانی آنای  هخواند برادر را فرهاد شیرین .کند یاد می خویش به نسبت فرهاد مهربانی

 مالمت تعریض به را خسرو رو آن از و داند می دور به آلودگی و پستی از را فرهاد عشق ساحت شیرین ادامه در. است نشده نصیبش

 :سراید می شیرین زبان از نظامی حکیم داند می برتر  اوة شیو بر را فرهاد ورزی عشقة یوو ش کرده

 یاد را مرده غریبی کن نیکی به                    فرهاد عشق در مرا  طعنه  مزن  

 جهانی آن بودای  هبرادرخواند                    مهربانی   آن   با   فرهاد       مرا

 شنیده آوازی جز شیرین از نه                    دیده تیز در من به ساعت یک نه

 سوزش بود شیرین تلخ عود چو                   روزش کرد شیرین که تلخی بدان

 روز یک تو از پیامی نشنیدم که                     دلسوز آزرم هزار   دیدم   او   از 

 (491 :مانه) بار ناورد هرگز که سروی از به                    خار آن بر باشد گل که خاری مرا

 گیریجمع بندی و نتیجه

 قهرمانان ورزی عشق یها هشیو در برگ استرن عشق گانه سه های  مؤلفه تطبیق و تاثیر میزان شد گفته که مطالبی به توجه با

 ین داستان یعنی خسرو، شیرین و فرهاد کمابیشقهرمان ا قصه عشق سه .کرد ارزیابی به خوبی توان می را شیرین و خسرو داستان

 اصلی محرک عنوان به شهوت و شور نقش مالحظه نمودیم  چنانکه. است برخوردار برگ استرن عشق مثلثة دهند تشکیل عناصر از

 ایفا را اساسی نقشی قهرمانان از یک هر ورزی عشق  آغاز در است شده  مطرح برگ استرنۀ نظری در که عشق آمدن وجود به برای

 شامل که دیگرای  همرحل به ورود برای نیاز مورد الزم زمان مدت و قهرمان سه از هریک  روحیات فراخور به نقش این اما کند می

 و خسروۀ منظوم قهرمانان از یک هر ورزی عشقة شیو پردازش در نظامی حکیم .است هایی تفاوت دارای است تعهد و صمیمیت

 تمایز موجب سبب بدین که دهد می نشان تر برجسته ها  مؤلفه دیگر به نسبت را عشق گانه سه های  همؤلف از یکی معموال شیرین

 در ها  مؤلفه دیگر شدن رانده حاشیه به سببها  یساز برجسته این گاهی .شود می دیگری با مقایسه در فرد هر ورزی عشق شیوه

 عشق در تعهد شیرین، و عشق در عاطفه و خسرو، صمیمیت عشق در شهوت و شور نقش دیدیم چنانکه .شود می شاخصۀ مؤلف برابر

 به عشق گانه سه های  مؤلفه آمیختگی گاه که است این دیگرۀ نکت .هاست  مؤلفه سایر از تر پررنگ ها  مؤلفه دیگر به نسبت فرهاد

 منوط را عیار تمام عشقی به رسیدن برگ استرن .سازد می مواجه دشواری با یکدیگر از راها  نآ تشخیص و تفکیک که استای  هگون

 گاهی رابطه این در .داند می عاشقانه ماجرای یک  در( تعهد عاطفه، و و شهوت، صمیمیت و شور)ۀ مؤلف سه ازای  هآمیز داشتن به

سویی  و سمت به را داستان مسیر گاهی بزند، رقم خویشۀ منظوم قهرمانان برای را کامل عشقی بتواند اینکه برای نظامی حکیم
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 ذکر از پس نظامی حکیم .کرد یاد خسرو کار پایان از توان می نمونه عنوان به. کامل تحقق یابدۀ کند که یک رابطه عاشقان هدایت می

 کالمش در عاطفی کلماتی گنجاندن با و شیرین سوی به وی بازگشت ذکر با خسرو برای شهوت و شور بر مبتنی متعدد ماجراهای

 پایان در گنجه حکیم اما شود می دو آن وصال به منجر که کند می آشکار او روحیات در را صمیمت و طفهعا بروز شیرین به خطاب

 به رسیدن دیگر، شهوت و شور به مبتنیۀ عاشقان ماجرای نکردن ذکر با شیرویه دست به خسرو قتل ماجرای زدن رقم با خسرو کار

شود  ت به عنوان محرک اصلی عشق در هر یک از سه قهرمان مالحظه میشور و شهو. شود می قائل او برای را عشق در تعهد نوعی

کنند اما این مؤلفه تنها در قصه خسرو نقش پر رنگ خود را تا  تصویر یا مالقات محبوب عاشقی را آغاز میة چرا که هر سه با مشاهد

ۀ مؤلف. کنند و تعهد بر شور و شهوت غلبه پیدا می های عاطفه  شیرین و فرهاد مؤلفه رابه با  کند در حالی که در پایان ماجرا حفظ می

شود  تر از دیگران نشان داده میل زمانی و هم از لحاظ شدت برجستهشیرین به خسرو هم از لحاظ طوۀ عاطفه و صمیمیت در قص

ه جنسیت او مربوط تواند ب شور و شهوت میۀ چنان که تمایل خسرو به مؤلف. توان آن را به جنسیت شیرین نیز مربوط دانست که می

عاطفه و تعهد را در قصه عشق او به خودش پر رنگ تر سازد  ۀ مؤلفکند در طول گفتگوهای خود با خسرو دو  شیرین تالش می. شود

عاشقانه زمانی است که نوع ۀ عشق او را به قصه خود نزدیک سازد چرا که بر اساس نظریه استرن برگ کمال عشق و رابطۀ و نوع قص

 . شق و معشوق یکی باشدی عاها هقص

 فهرست منابع و مآخذ

 .رشد جوانه :تهران .دوم چاپ .بهرامی اصغر علی. عشقۀ قص (.4956) .جی رابرت برگ، استرن. 4

 .روشنگران :تهران .ادهمی زهرا .عاشقی هنر (.4962) .مورگان پک، اسکات. 2

 :تهران .سوم چاپ .فروزانفر الزمان بدیع مقدمه .نیکلسون ینولدر تصحیح .معنوی مثنوی(. 4951. )محمدالدین  جالل بلخی، موالنا. 9
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جامعه شناسی ادبیۀ بنیان خانواده در آیین  

(فرخزادمورد پژوهی اشعار بشری البستانی و فروغ )   

دکتر احمد پاشازانوس   

 قزوین( ره)ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی  دانشیار زبان و

 ابراهیم ناطق

 قزوین( ره)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی 

 علی خالقی

 قزوین( ره)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی 

 چکیده

شود که در آن محسوب می (Unobtusive)ای و غیر مداخله (Non-reactive)ی غیر واکنشی هاتحلیل محتوا یکی از روش

 مسئله شود؛ در این راستابوسیله واکاوی متن ادبی دستاوردهای ارتباطات اجتماعی بشریت همانند شعر و دیگر ژانرها بررسی می

برای این منظور مجموعه شعری  .است جامعه شناسی العاتیمط محورهای مهمترین از یکی آن در اجتماعی جهان بازنمایی و ادبیات

گیرد؛ و به دیدگاهها و نقطه های استعمار پس از جنگ جهانی دوّم در عراق را در بر میبشری بستانی، و سال« مکابدات الشجر»

قابل سنّت و مدرنیته، و پایبندی دفاع از حقوق زنان در جامعه اسالمی، و ت: نظرات مشترک و افتراق شاعر اشاره دارد که از آن جمله

 .پردازندنگارندگان مقاله با روش توصیفی تحلیلی به تطبیق و نقد این موضوع می. و التزام به نظام خانواده

 .شناسی ادبیات، خانوادهزن، جامعه، نقد شعر: هاکلیدواژه

 مقدمه -4

 تحوالت با همراه که است اجتماع یهامقوله از یکی تایادب چنانکه گرند،یکدی از کیتفک قابل ریغ موضوع دو اتیادب و جامعه

 جامعه فرهنگ مجموعه در «یاجتماع نهاد کی عنوان به»زبان  و است زبان زین آن یاصلة ماد که ابدییم یدگرگون و رییتغ یاجتماع

-خواسته کند،یم برقرار ارتباط گرانید با انسان آن کمک به که دانندیم یابزار و لهیوس شمار در زبان را ،یشناسمردم در. دارد قرار

 بنابر یاجتماع ینهادها گرید مانند یفرهنگ ابزار و لهیوس نیا فهمد،یم را گرانید یهاخواسته و فهماندیم یگرید به را خود یها

 روح) ودشیم دگرگونها  نآ یدگرگون با و ردیگیم شکل جامعه در گرید ینهادها با همراه و آمده وجود به جامعه یازهاین

 یاعضا از یکی خود زین سندهینو. است یاجتماع ینهاد است زبان که آن یاصلة ماد اعتبار به زین اتیادب پس( 39 :4963،ینیاالم

 است یزندگة نشان دهند زین او اثر که خود خاص یاجتماع یهاشیگرا با است یمشخص یاجتماعۀ طبق و قشر از که است جامعه

 در نوین هایشیوه از اجتماعی هایپدیده با ادبی اثر محتوای و ساختار ارتباط بررسی. است یاجتماع یادهیپد خود زین یزندگ که

-می اجتماعی محیط و جامعه افراد دیگر با پیوند در ادبی هایفعالیّت و هنر شناخت به ادبیات شناسی جامعه. است ادبی مطالعات

 هایپدیده به توجه با و دارد توجه آن معنای و متن به نقد از شیوه این». دهدمی رقرا کاوش مورد را متقابل اثرات و تأثیر و پردازد

تطبیقی  ادبیات از خود پیشرفت مسیر ودر است متن درک گسترش پی در آگاهی، هایشکل و ذهنی ساختارهای مانند اجتماعی،

 ادبیات و شعر شناسی، جامعه دیدگاه از .(34 :4954،لنار) «کندمی گذر هانگریجهان شناسیجامعه به( ادبی پدیده شناسی جامعه)

 و تخیلی جهان در جامعه تصویر انعکاس است، برخوردار بیشتری اهمیت نقد از نوع این در وآنچه است اجتماع از مهمی بخشی

 ادبی آثار پویای و دهپیچی پیوند تبیین و شناخت» نقد نوع این در ناقد وظیفه بنابراین. است آن مختلف هایشکل و ادبی اثر هنری

 .(4954:43 لوکاچ،) «آنهاست تکوین و آفرینش اجتماعی هایزمینه با

 تن ایپولیت نظر از. سازدمی را ادبی مادّه که است جامعه و این افتد،می اتّفاق خاصّ شرایط تأثیر تحت همواره ادبی آثار خلق

. تاریخی و فرهنگی زیستی،: هستند عنصر سه تعامل نتیجه ادبی ثارآ. است نویسنده عصر خلقیات و رفتار و آداب بازتاب ادبیات»

بشری بستانی و فروغ فرخزاد .(29: 4951عالیی،) «کنندمی بروز زمان در تاریخی و محیط در فرهنگی نژاد، در زیستی عوامل

ها و مهارت کامل و نمادپردازی شعرای معاصر عراق و ایران از جمله ادبائی هستند که اوضاع اجتماعی و سیاسی جوامع خود را با
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 حوادث مستقیم طور به شاعری هر که بود ایگونه به ایران در معاصر دوره خاصّ شرایط. اندهای بیانی به تصویر کشیدهدیگر شگرد

 فتنر دست از بیگانگی، خود از فساد،، فقر استبداد، بر عالوه آن در که ایجامعه». ساختمی منعکس خویش شعر در را جامعه

 و باشد آرزو و آرمان از خالی زندگی تا شد باعث آور مالل زندگی و یکنواختی گرایی،پوچ و معنی از زندگی شدن تهی انسانی، هویت

 انسانی واالی هایارزش و رودمی بین از امید و شادی ایجامعه چنین در. (264: 4966آزاد،.م) «.شود حقیر زندگی از مردم هدف

 پیر هایباغ در/ انزوا منفرد هایکالغ»:است اسف بار وضعیت این گویای خوبی به شعر فروغ. دهندمی پرستی تشهو به را خود جای

 فروغ اشعار اصلی مایه درون گرچه..( مجموعه ایمان بیاوریم..: ایمان بیاوریم)«دارد حقیری ارتفاع چه/ نردبام و/ چرخندمی کسالت

 شاعرانه ای جامه با را آن و کرده کشف را جامعه متن در جاری و زنده زبان که است عاصرم ادیبان جمله از امّا است عشق فرخزاد

 .باشدمی( دوم پهلوی) خود زمان اجتماعی مسائل از وی عمیق درک بیانگر او شعر از قطعاتی. پوشاند می

های انتقادی نسبت به مسائل با دیدگاهها و دیگر عناصر بیانی کارگیری از نمادپردازیه بستانی همانند فروغ فرخزاد با ب بشری

است، تا جایی که این دو شاعر زن بدلیل زندگی در شرایط زمانی یکسان، شرایط  خود در جامعه واکنش نشان داده پیرامون

ها اری از دیدگاهاند؛ بسیباز تأثیر و تأثراتی بر هم داشتهاجتماعی خفقان زا، و به سبب وجود روابط ادبی میان ایران و عراق که از دیر

بشری بستانی به عنوان یک شاعر همواره رسالت شاعری خویش را فراموش نکرده . باشدو عقاید مشترکی را دارند، که قابل تأمّل می

 اشاره استبدادی و ظلم واکاوی به "بابل " قصیده در شاعر. درد بوده استهای آنان هماست و در میان مردم خویش با دردها و رنج

 :است شده تحمیل بر جامعه عراق که ندکمی

 المَساءِ یفِ یقُرب کُنتَ هَل

 زیتُونٍ بِغصنِ اختَبأتُ وَ شِراعی یف وَجهَکَ خَبأتُ

 ...بِالوداعِ یومضُ عَینیکَ علی

 ...المَساءِ فی یقُرب کُنتَ هَل

 مُداجیاً المَساءُ کَانَ

 صَحراءً وَ بَحراً،

 ومهُکر یبیعُ قَمراً خَائفاً، دَغَالً وَ

 .حمراءَ عباءةً وَ

 (964: 2144بستانی،)

بر چشمانت در زمان خداحافظی . های زیتون پنهان کردمآیا به هنگام غروب نزدیکم بودی؟ صورتت را در بادبانم با شاخه»: ترجمه

اهی که درختان تاک و ترسناک، و مای  هآیا به هنگام غروب نزدیکم بودی؟ غروب تیره و تاریک بود دریا و صحراء و بیش...درخشدمی

 و کند مواجه تلخ واقعیّت این با خواننده تا کندمی مطرح را مکرری هایسوال شاعر. «فروشد، و عبائی به رنگ قرمزانگور خود را می

 و نور و عشق طنین از رنگی شاعرة قصید تا آمیزد هم در اجتماعی دیدگاه با را آن و برانگیزاند را مخاطب عواطف و احساسات بتواند

 میان سخت و تنگاتنگۀ رابط از نشان بادبان گراییدن خاموشی به فوق ابیات در .بگیرد دربر را عذاب و و در عین حال درد امید

 به خویش اهداف بر پافشاری و شجاعت با و کندمی احساس را آن شاعر که انسان، آینده به امید بین و عراق جامعه تلخ واقعیت

 واال معنایی بلکه نیست فرمانروایی شخصۀ سلط تحت که باشدمی آزادی از نمادی نیز صحراء. خیزدبرمی آن با ایستادگی و مبارزه

 که است کریمی و شجاع سوارکار مرد نماد یا و الهام از رمزی عربی شعر در قمرۀ کلم و. شودمی محسوب انسانی هر موجودیت برای

 حرکت در شاعر شعری رؤیای ضمن در که باشدمی خاصّ ماهی بستانی شعر در قمر لیکن است؛ گردیده جمع وی در حسنات تمام

 سیاه رنگ به عباء پیوسته «حمراء عباءة» در همچنین و. «کرومه یبیع قمراً» باشدمی بستانی روح و ذات مخصوص قمر آن که است

 مبدّل قرمز رنگ به پذیرفته، صورت رپیشهجو حکّام و بیگانگان توسط عراق کشور در که فراوانی خونریزی دلیله ب امّا باشدمی

 .است گشته

ۀ پای بر تطبیقی پژوهش انجام شرایط باید نخست شود،می انجام تطبیقی ادبیات یفرانسوۀ نظری اساس بر تحقیق این که آنجایی از

( الف: است الزم ادبی یانجر یا اثر دو میان تطبیقی پژوهش انجام یبرا اصل دو یفرانسوۀ نظری در. باشد داشته وجود نظریه این
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 ارتباط و تأثرّ و تأثیر امکان ادبی جریان یا اثر دو میان( ب باشد؛ داشته وجود زبانی اختالف مقایسه مورد ادبی جریان یا اثر دو میان

 (.46: 4952کفافی،) باشد داشته وجود تاریخی

 سواالت پژوهش -1

شناختی شعر در چه سطوحی قابل گیری الگوهای جامعهکاره میزان انعکاس مضامین اجتماعی در شعر دو ادیب با ب -4

 باشد؟بررسی می

 باشند؟ها و اشعار اجتماعی قصاید بستانی و فرخزاد چه مواردی مینقاط افتراق و اشتراک زمینه -2

وریم به مکابدات الشجر و ایمان بیا»ة که از نظر مسائل جامعه شناسی ادبی در دو قصید است استوار اساس این بر پژوهشۀ فرضی

 واقعگرایی به گرایش بشری البستانی و فروغ فرخزاد، شود؛می دیده شان بین کمی افتراق نقاط و است مشابه کامالً «آغاز فصل سرد

 .تازندمی خویش عصر ظالم و استبدادی حکومت به نسبت منتقدانه خود اشعار در و دارند انتقادی

 پژوهشة پیشین -9

 شاعر بطور دو این مورد در نیز و است شده نگاشته مقاالتی بیش کما دو ادب فارسی و عربی، جامعه شناسی ادبی شعر درة دربار

دیوان بشری البستانی  یاألنثی األرض األنثی الشاعرة؛ قراءة ف»ای با عنوان مقاله است؛ گرفته صورت هاییپژوهش مستقل و جداگانه

میالدی منتشر شده  2142، در سال 94شماره  5مجله سامراء، جلد توسط میسون شیاب و ابراهیم جوخان، در « مواجع باء عین

 46غانم سعید حسن در مجله دراسات موصلیۀ، شماره ۀ وسیلهب« خطاب بشری البستانی الشعری یدالالت الرمز ف»ۀ یا مقال. است

توسط سوسن پور شهرام « دپژوهشی نو در شعر فروغ فرخزا»ای تحت عنوان چنین مقالههم. میالدی چاپ شده است2116سال  در

از مقاالت تطبیقی در . به چاپ رسیده است، که در این مقاله تنها به بررسی جایگاه زن در شعر فروغ اکتفا شده است 56در سال 

قابل توجه است که توسط مقصود عباسی به نگارش در « المالئکۀ و فروغ فرخزادالمقارنه بین نازک»زاد هم مقاله مورد فروغ فرخ

 "الشجر مکابدات" قصیدة شناختینقد جامعه است ذکر شایان. ه است و زندگی و آثار دو شاعر مورد تحلیل واقع شده استآمد

 پژوهش عرب جهان و ایران در تاکنون تطبیقی صورتهب فرخزاد فروغ "به آغاز فصل سرد ایمان بیاوریم" قصیده و البستانی بشری

 روابط از فراوانی زوایای عربی و فارسی شهیر ادیب دو شعری مشترک هایجنبه به داختنپر رو این از است، نشده منتشر مستقلی

شناختی از قبیل مسائل زن، خانواده، ساختار مشترک جامعه مضامین که جهت این از کرد، خواهد آشکار را ادبی و فرهنگی نزدیک

-همانندی و هاشباهت ایشان زندگی وقایع و رخدادها نیز .تاس فراوان سیاسی و اقتصادی، تقابل سنّت و مدرنیته، در شعر دو شاعر

زوایای بازتاب مضامین  شناساندن و معرّفی در پژوهشی که داشت آن بر را نگارندگان دارند، مجموعه عوامل توجهی قابل های

 .دهند انجام ادب و شعر عرصه هنرمندان شناسی در شعر اینجامعه

 نگاهی گذرا به زندگی ادبی شاعر -1

 بشری البستانی -1-4

میالدی در شهر موصل عراق دیده به جهان گشود، پس از گذران دوران ابتدائی و دبیرستان خود در 4313بشری بستانی در سال 

ها مقاطع فوق لیسانس و دکتری خود را در دانشکده عالی لیسانس خود را از دانشگاه بغداد أخذ نمود، و بعدۀ مدارس موصل، با درج

های بستانی در طی دوران دانشگاهی خود به عنوان استاد دانشگاههای موصل و بغداد جوایز و نشان. گاه موصل گذراندادبیات دانش

های شعری وی به انگلیسی ترجمه شده است و از آن جمله در این راستا برخی از کتاب. مختلف علمی و ادبی کسب کرده است

میالدی توسط دکتر وفاء عبداللطیف و سناء ظاهر ترجمه و 2113که در سال « شعر معاصر من العراق، لبشری البستانی»کتاب 

های انگلیسی و فرانسوی و که به زبان« أندلسیات لجروح العراق»شعری ۀ انتشارات میلن پرس آن را منتشر نمود، و نیز مجموع

کتاب  :توان به عنوان ذیل اشاره نمودادبیات میة از دیگر آثار وی در حوز(. 613: 2144بستانی،)اسپانیایی ترجمه شده است 

 یدار البلسم منتشر شد، و کتاب قراءات فۀ چاپخان میالدی در کشور عمان و 4355شعر المرأة العربیۀ، که در سال  یدراسات ف

قصیدة  یة فقراء یو نیز کتاب اإلیقاعی و الدالل. میالدی به چاپ رسید2112النصّ الشعری الحدیث در دار الکتاب الجزایر به سال 

میالدی در مؤسسه اإلتّحاد العام لألدباء منشتر شد و 2141السالم المباح للشاعر عبدالوهاب إسماعیل که چندی پیش در سال 
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میالدی در چاپخانه دار مجدالوی به زیر 2141شعر شاذل طاقۀ، که در عمان به سال  یالریادة و الفنّ قراءة ف یهمچنین کتاب ف

  .چاپ رفت

شود و در بسیاری از شعر معاصر و نقد ادب عربی و غربی محسوب میۀ نی از اساتید و پژوهشگران برجسته در زمینبشری بستا

دهد، وی همچنین در لندن سردبیری مجله مجالت کشورهای عربی عضو هیئت تحریه و سردبیر مجالت فعالیّت خود را ادامه می

 (.634: 2144بستانی،)ارد را به عهده د« اللغۀ و األدب و النقد یدراسات ف»

 پردازش تحلیلی موضوع -0

 به مربوط مسائل شدن جهانی ادبی، نقد ترجمه، همانند مباحثی گسترش و شدن مطرح لحاظ به معاصرة دور در تطبیقی ادبیات

 که متقابلی یتأثّرها و تأثیر بین در رو، این از. است شده اهمیّت حائز بسیار هاتمدّن میان گفتگوی و ادبیات و فرهنگۀ عرص

 محقّق هیچ بر که است امری همدیگر، از فارسی و عربی ادبیات تأثّر و تأثیر میزان اند،داشته یکدیگر بر مختلف ملل ادبیات و فرهنگ

در این بین نقد جامعه شناختی آثار ادبی، روشی است که به  .نیست پوشیده عربی و فارسی ادبیاتۀ عرص در کاوشگریة پژوهند و

معینی از ة های متفاوت و متشابه ساختارهای اجتماعی در دورها و کنشطبقات مختلف جامعه و طرز رفتارة بررسی دربارتحقیق و 

ای زنده و جدایی ناپذیر نقد، اثر ادبی از این دیدگاه که اجتماع و هنرمند و اثر او با یکدیگر رابطهة پردازد؛ در این شیوتاریخ می

شناختی به تأثیرات متقابل جامعه و اشعار بر یکدیگر و تأثیر عوامل متعدّد در در نقد جامعه. گیرد می قرار دارند، مورد بحث و ارزیابی

 :پردازیم می گیرد که در ذیل بدانشود، و در چندین عنوان مورد نقد و تحلیل قرار میگیری شعر پرداخته میشکل

 زمینه اجتماعی دو قصیده -0-4

 با دوره هر شعر واقع، در .ابدیمى قتحقّ اجتماعى دیجد فضاى ازهاىین و ادبى لتحوّ ضرورت به توجه با زبان، هر در شعر لتحوّ

 اثر هر» ن،یباخت نظر بهابن .است اجتماعى ندىیآفر ادبى، زبان و شعر لتحوّ و دارد گسستنىان وندىیپ خود اجتماعى هاىنهیزم

تغییر و تحوّالت درونی ة مضامین اشعار اجتماعی زائید. (92: 4951اک،کریمی حک) «است اجتماعى آگاه ناخود طور به و ذاتاً ادبى

سیاسی و تحواّلت ۀ گرچه زمین. سیاسی به وقوع بپیوند و هم در عرصه اجتماعیۀ تواند در عرصباشد این تحوّالت هم میجامعه می

وسیعی از تغییرات سیاسی ة عه شعری، گستردوران آفرینش این دو مجمو. گذاردآن به طور مستقیم بر موضوعات اجتماعی تأثیر می

 . که تأثیر این تحوّالت به طور مستقیم بر آثار شاعران آن به وضوح نمایان است گیردو اجتماعی را در بر می

 دو ایجامعه نفت، فروش از حاصل هنگفت درآمدهای با خودکامه حکومت سایه در پهلوی دوّم دوره سیاسی -اجتماعی ساختار»

 با قطبی دو جامعه این. بود نمودار آن در تهیدستی و فقر دیگر سوی از و گرایی تجمّل و ثروت سو یک از که نمود ادایج قطبی

 ؛ چنین(29 :4966کراچی،)« گردید جامعه در دار ریشه طبقاتی تضاد ایجاد به منجر حکومت طلبانهمنفعت و استبدادی اقدامات

 زدودن و روشنگری برای تا طلبد می شاعر و شعر از بود، فساد و تظاهر و دروغ از ای آمیزه آن فرهنگی بافت که ای جامعه

 بر مسلّط نادرست فرهنگ با مقابله درصدد فرهنگ، این از درونی جدایی نوعی ایجاد با و کند تالش ها نابسامانی و ها نابهنجاری

 خویش جامعه در آالیش بی محیطی تحقّق جهت در او تالش امّا بود فرهنگ و جامعه این زاییده خود فروغ چه اگر. برآید جامعه

 این و/ آیم می صداها و ها حرف و فکرها تفاوتی بی جهان از من» :شورد می دورویی و نفاق از مملوّ جامعه این به اشعارش در و است

 خود ذهن در/ بوسند می را تو که همچنان که/است مردمی پای حرکت صدای از پر جهان این و/ است مانند ماران النه به جهان

 .(43ص/سرد فصل آغاز به بیاوریم ایمان)« بافند می را تو دار طناب

عربی، عراق به دلیل برخورداری از موقعیّت استراتژیکی و ذخایر عظیم زیر زمینی همواره مورد طمع بیگانگان های  در میان کشور

جامعه عراق  (. 491-423: 4353قدوره،)کشی از منابع آن بوده است  به این دلیل میدان تاخت و تاز بیگانگان برای بهره. بوده است

ایم، به صورت کامالً محسوس تحت شعاع این حوادث قرار داشته است، اتفاقاتی که دوران معاصر در چندین دهه شاهد بروز آن بوده

های اجتماعی به تبع زن و سایر شاخصهفقر و تضاد طبقاتی وضعیّت حقوق . ای و داخلیاز جنگ خارجی گرفته تا درگیرهای قبیله

ها با سالح قلم و بشری بستانی همگام با مردم عالوه بر مبارزه با اجنبی. این حوادث شرایط نابسامانی در کشور عراق داشته است

 .ستشعر و احساس، بابی جدید در دفاع از سرزمین و نشان دادن تعهد خود نسبت به شرایط اجتماعی و سیاسی باز نموده ا

 خانواده -6-4
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 آن در فرد که تولیدی اجتماعی سازمان از است عبارت سازدمی را او طبقه آنچه و شودمی شناخته خودۀ طبق با اجتماعی انسان

 اجتماعی بر تأثیرگذار هایسیستم از جمله. دارد وجود تولید جمعی و فنّی وسایل خادمین و اربابان بین که مناسباتی دارد، قرار

یکی از ارکان شعر فروغ توجّه او به عشق و دوست داشتن و کانون گرم . (443-56: 4966گیدنز،) جامعه و خانواده از رتندعبا شدن

های خانواده است تا جایی که؛ حتّی در اشعار اجتماعی خویش اسامی افراد خانواده خود را به عنوان نماد طبقات اجتماعی و گروه

از اسامی انسی، یحیی، علی، مادر و پدر توجّه او به خانواده خویش به عنوان جامعه کوچک را نشان استفاده . گیرد یممردمی به کار 

کند و برای آن  یمتابی  یبرسد که او برای بیماری فرزندش  یماین اهتمام و احساس لطیف به خانواده در جایی به اوج . دهد یم

این کودک منست که / ای اختران که غرق تماشایید/ م ز ناله خو نامشچون بشنو/ اشکم به روی گونه فرو غلتد» :سراید یمشعری 

 (شعربیمار، از مجموعه اسیر)« بیمار است

یر است که بسان همه زنان متعهّد و پایبند به خانه و خانواده به دنبال پناهگاهی انکارناپذعشق و عالقه فروغ به معشوق واقعیّتی 

اما انگار این زندگی با فروغ بیگانه بود، زیرا او اندکی پس . رحم در سایه آن پناه گیرد یبگی گردد تا در تالطم زند یمواقعی از عشق 

 وضوح به او شعرهای بررسی که گذاشت جای بر زیادی تأثیر فروغ حساس روح در اتّفاق این. از ازدواج طعم تلخ جدایی را چشید

های تو که دست/ دانستندهای سعادت میتمام لحظه/ چرا نگاه نکردم؟».است اشعارش بر ناامیدی و یأس روح تسلّط و امر این بیانگر

..: ایمان بیاوریم)«و آن قناری غمگین چهار بار نواخت/ تا آن زمان که پنجره ساعت گشوده شد/ و من نگاه نکردم/ ویران خواهد شد

-هایی را میکند و حسرت لحظهه سوگواری میشاعر در این ابیات برای زندگی و خوشبختی از دست رفت..( مجموعه ایمان بیاوریم

 .کشد که در پناه خانواده، زندگی آسوده و سعادتمندی داشت

دهد و با اشعاری سرشار از  می بشری بستانی در البالی اشعار سیاسی خود زنانگی خویش را در میان مضامین دنیای سیاست نشان

دهد تا اهتمام خویش را به عشق و محبت و بنیان خانواده وق نشان میخویش را به معشۀ ای خالص، عشق و عالقاحساس و عاطفه

ورزی را از مردمان آن گرفته است و رخوت و سستی بنیان خانواده را گرچه اوضاع نابسامان عراق مجال هر نوع عشق. اثبات نماید

 :سازد می تی زیبا خطاب به معشوق ظاهرنشانه گرفته است، اما شاعر با توانایی خود این عشق و باور به خانواده را در جمال

 أتَلَوِّی خَلْفَ تَلولِ الحُزنِ»

 وَأنْسَی هَوَاکَ 

 أتَضَرَّعُ تَحْتَ المَطرِ السَّفَاح 

 ألنْسَی هَوَاک 

 إنْ أغْمضُ عَیْنَیَّ 

 أرَ عَینَیْکَ 

 تَجُولَانِ بِآخِرِ هَذا اللَّیْل

 وَأبْصرُ وَردَةَ حُبِّکَ 

 تَنْدَی فِی شَفَتیَّ

 (2144:999بستانی،)«..وَ أرفَضُ أنْ أنْسَاکَ 

کنم، تا  می پیچم، تا عشق تو را از سر به در کنم، در زیر باران بی رحم التماسدر پس دنیایی از حزن و اندوه بر خود می»:ترجمه

زنند، و  می ین شب پرسههای تو در نظرم پدیدار خواهد شد، که در نهایت اعشق تو را فراموش کنم، اگر چشمانم را ببندم، چشم

تلول الحزن، المطر »کلماتی چون . «کنمشود، پس تو را فراموش نمی می که بر لبانم چون شبنمی تر عشق تو را خواهم دید،ۀ غنچ

های عراقی آشناتر از عشق و محبت این کلمات برای خانواده. ، گویای اوضاع نامساعد برای محبت و عشق ورزی است«السفاح، اللیل

 شاعر در این شرایط هم امید خود را نگاه. ها را مد نظر داردعاشقانه آنة انون گرم خانوادگی است بنابراین شاعر هم در سرودو ک

او در نهایت شعرش همگان را به عشق (. تَجُولَانِ بِآخِرِ هَذا اللَّیْل)نگرندکند که به پایان این شب می می دارد و چشمانی را توصیف می

د به ذکر محبوب و به یادآوری محبت، تا کانون گرم خانواده را همچنان گرم نگه دارد و با وجود شب و سیاهی از نور خوان می فرا

 . عشق روشنایی گیرد
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موضوع خانواده را در میان اشعار خویش گنجانده است؛ زیرا شاعر  -لیکن در شکل متفاوت با آن –بشری بستانی همانند فروغ 

ة عراق و خانوادۀ داند، به همین دلیل در دیدگاه شاعر، جامعهای آینده میای اصالح جامعه و تربیت نسلخانواده را مبن مسئله

-ای میها به غرب بر میگردد که درصدد نابودی و برانداختن نظام خانوادهاین بحرانۀ کند و ریشمسلمان بحرانی آن را تهدید می

ها را عدم پایبندی به نظام خانواده دان مطلب تأکید داشته است؛ بستانی یکی از بحرانباشند که پیوسته قرآن کریم در سُوَر متعدّد ب

 :داندطالق میۀ مسئلو رواج 

 ...یأحبّ بجنون أمّ یوالد

 .و لذلک ترکها و تزوّج امراءة قبیحۀ

 (999: 2144بستانی،)

 از یکی آیرونی. «و با زن زشت منظری ازدواج نمود و به همین خاطر رهایش کرد... پدرم دیوانه وار مادرم را دوست دارد»: ترجمه

 این از زندگی، هایواقعیّت از خویش فکری ابعاد سازیتصویر برای بشری بستانی که آیدمی شمار به تصویرپردازی در فنّی ابزارهای

 با همگامی و بودن محور وعموض سوی به  و شود خارج درونی و ذاتی چهارچوب از شعر اینکه تا است، جسته استمداد تصویری هنر

 کندمی پیدا نفوذ شاعر ذات درون به که مختلفی هایتناقض ابراز بر پافشاری خالل در یا مطلب این و. شود رهمنون جامعه و مردم

 آن در و است، مشخصی فرهنگی و عقلی و روانی موقعیّتة زایید آیرونی واقع در. شودمی ظاهر شاعر زندگی حقیقت اطراف در یا

آورد می میان به سخن خویش ناراضی هایانگیزه سازی پنهان یا رقیب فریب برای مستقیم غیر روش به مخالفی موقعیت از شاعر

(muecke،4352 :46 .) کند که از یک سو بیانگر های متناقضی دارد، ترسیم میرا که داللت( أمّ)شاعر در تصویر شعری باال لفظ

گردد، و از سوی دیگر خود میۀ باشد که نقش خود را گم کرده است و درپی هویت از دست رفتشکست روحی و عاطفی مادرانه می

آیند، آن بر میة راحتی با نیرنگ و فریب از عهدهطالق است که بۀ شود و آن مسئلخیانتی که از سوی مردان در قبال آنان انجام می

 .انحرافی کشانده استمسلمان عراق به مسیر ۀ و این مطلب بنیان خانواده را جامع

 زن -6-1

ی اهل بیت ها هآموز( ص)عربی ارتقاء بخشید امّا دوری از قرآن کریم، سنت پیامبرۀ های اسالم، جایگاه زن را در جامعاگرچه آموزه

 و الرسا مرد ای جامعه کرد می زندگی آن در  فروغ که پهلوی جامعه. مقام او نباشدۀ سبب شد که جایگاه و شخصیت او شایست( ع)

 با فروغ ای جامعه چنین در نداشتند؛ را جامعه عرصه در حضور و اجتماعی امور در شرکت حق زنان که طوری به بود زن حقوق علیه

 من آرزوی»: شد  مرد و زن حقوق برابری و خواستار کرد بلند را زن محدودکننده رسوم و ها سنّت این بر اعتراض صدای خویش شعر

 از ایرانی مردان همه است این من آرزوی است، بانوان اجتماعی و هنری و علمی های فعالیّت برای مساعد محیط یک ایجاد

 جایگاه بیان به فروغ. (461: 4966جاللی،)ظاهر سازند  را خود ذوق و استعداد که بدهند اجازه ها زن به و بکشند خودپرستی دست

 جامعه، در خود مأیوسانه موقعیّت گویای که بیند می سردی فصلی تانهآس در را خود و پردازد می سنّتی جامعه در زنان اجتماعی

 :است زمان و هستی

 های دست این ناتوانی و/ آسمان غمناک یاس و/ زمین آلوده هستی درک ابتدای در/ سرد فصلی آستانه در/ تنها زنی/ منم این و» 

 را خود او .است راه در که پردازد می زمستانی وصف به شعر، این اسرسر در شاعر. (..مجموعه ایمان بیاوریم..: ایمان بیاوریم) «سیمانی

 هایشدست و تنهاست زنی او این وجود؛ با. بیند می زمین آلوده هستی درک ابتدای در فراتر آن از و آلودگی درک ابتدای در

 .و قادر به تغییر شرایط ناگوار جامعه نیست است سیمانی

های خویش قرار شود که در بیشتر اشعار خویش زن را محور نغمهافع حقوق زن محسوب میبشری بستانی شاعری فمنیست و مد

تمام قضایای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به جامعه مرتبط »: داردداده است، وی در یکی از نوشتارهای خویش چنین بیان می

ری از افراد جامعه را در تمام سطوح از فرد تا خانواده را در بر کثیة زن به دور ماند و حال آنکه زنان عدّ مسئلهتوان از باشد و نمیمی

به موضوع زن و  "مکابدات الشجر"بستانی در میان دیوان خویش بویژه در مجموعه شعری (. 3،شماره2111بستانی،)« گیردمی

ها را بر آزادی خواهی و قیام بزرگترین ظلمرود که با نام  می ایپردازد؛ شاعر به مبارزه بر ضدّ افکار آزادی طلبانهاش میبحران آزادی

 :دارند، و حال آنکه این روند به فعالیّتی روزانه مبدّل گشته استزنان عراقی روا می
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 یأُمّ عَباءةُ وَ العراقُ

 العذارَى وثوبُ

 السَفحِ على مُتنَی یاللَواتِ

 .وَ اغتِرابٍ ظَمأٍ مِن

 (924: 2144بستانی،)

 .«اندداده جان غربت و تشنگی شدت از کوهها هایدامنه بر که است پاکدامنی و عفیف زنان لباس و م،مادر عبای عراق و»: ترجمه

 آالم و هارنج این شاعر است؛ شده تحمیل اجدادش و وی بر هاسال طول در همواره که پردازدمی ستمی و ظلم تصویرگری به شاعر

 اللواتی»داشتند می روا آنان حقّ در که ظلمی گوناگون اشکال و سازدمی ایاننم «العذاری ثوب/ یأمّ عباءة» کلمات بکارگیری با را

 بستانی بشری دیدگاه در پردازد،می دردناک واقعیّت این بیان به آلود حزن و غمگین آهنگی و ریتم با شاعر. «السفح علی یمتن

 و سیاسی و اجتماعی شرایط و اوضاع از و شود رانده هحاشی به نباید زن چراکه بایستد مستبدّ فرمانروای این مقابل در باید شاعر

 .باشد داشته مستمرّ حضوری جامعه در مردان با همگام که اوست بر بلکه بماند پنهان جامعه اقتصادی

 بلکه است، پیشه جور حکّام درگیر و متناقض هایایدئولوژی حاصل که نیست عراق سیاسی عذاب گرنظاره شاعر فقط روان و ذات

 تبدیل سنگین باری به آتی هایسال طی در که پردازد،می متعدّدی هایعذاب و مشقّات از عظیمی حجمة دربار تأمّل به نیبستا

 شعر که زن، حقوق زیر پا گذاشتن قدیمی مسئله مخصوصاً و شودمی خم کمرشان آن بردگی یوغ زیر در عراق مردم و شودمی

 که سازدمی نمایان را موضوع این از مختلفی تصاویر خود شعر در نیز بستانی بشری. است داشته ستیز سر آن با همواره عراقی

 :دهدمی نشان را تفاصیلش و جزئیات همه با عراق جامعه واقعی مسائل

 القَوافِلُ یرتنیعَ ۀکمَ الى قِیالطَر یف

 فنک بِال سَأمُوت ان

 ...سدور أو

 یابیث وَجَدتُ یالعَرب المَغرِبِ یف وَ

 ۀٍیصَار فَوقَ مُعَلَّقۀٌ

 الشَامِ یف خیالش جَبَلِ على یابیث وَ

 .مَنشُورةٌ

 (929: 2144بستانی،)

( مراکش)و در سرزمین مغرب ... ها مرا سرزنش کردند که من بدون کفن و سدر خواهم مرددر مسیر بسوی مکّه کاروان»: ترجمه

 کلمه.«ین شام بر روی ارتفاعات جبل الشیخ پراکنده شده استلباسم را در حالیکه بر روی درخت کُناری یافتم، و پیراهنم در سرزم

 تکرار شعری متن در پیوسته تصویر این و شود،می محسوب انسانیت نشانگر بلکه نیست زنانگی بیانگر تنها فوق شعر در «ثیاب»

 بر در را شام تا مغرب رزمینس از که عربی شکست راستا همین در و بکشد، تصویر به را عربی شده غارت کرامت و عزّت تا شودمی

 على یابیث/  ۀیصار فوق معلّقۀ یابیث/ فنک بال سأموت» پردازدمی عراق ملّت هایرنج و دردها بیان به بستانی همچنین. گیردمی

 .دهدمی نشان را بستانی بشری ستیزانه ظلم هایدیدگاه ابیات این و ،«منشورة خیالش جبل

های زن عراقی پردازد و خواستهکارگیری قناع حواء به بررسی شرایط زن در جامعه عراق میه با ب« مخاطبات الحواء»شاعر در شعر 

در جامعه سنتی عراق، به مانند بسیاری از جوامع مشابه آن، نشانی از رعایت حقوق اجتماعی زن دیده . کند می را از زبان او بیان

ها به قوق دینی و قانونی را از اسالم سلب کرده است در بسیاری خانوادهآداب و رسوم وباورهای غلط جامعه بسیاری از ح. شدنمی

در . شود و او از شرکت در بسیاری از امور اجتماعی و حتّی مسائل مهم خانواده محروم استوی اجازه بیرون رفتن از خونه داده نمی

 : دهد می ت از حقوق زن سرآورد و ندای حمای می چنین محیطی شاعری زن چون بشری بستانی فریاد بلندی در

 یا رَهِینَۀَ المَحَبَسَینِ خُذِیْنِی

 أدْخلُ مَلَکُوتَ مَحْبَسَیْکِ 
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 لیَصِیرَا أرْبَعَۀ 

 وَنَصیرُ دَاخِلَ األرْبَعَۀِ وَاحِداً 

 ..الوَجْدُ، وَأنَا 

 ۀُ یوَ األُغْنِ 

 (2144:24بستانی،)وَ أنْتِ  

مرا با خود همراه کن، تا در زندان تو وارد شوم، تا در چهار زندان قرار بگیریم، و در ای کسی که در دو زندان گرفتار شدی »:ترجمه

های های تاثیر گذار در تاریخ و ادب، از تکنیکرمز شخصیت. «درون این چهار زندان یکی شویم، عشق و من، و یک سروده، و تو

استفاده کرده که لقب ( زندانی در دو زندان)«رَهِینَۀَ المَحَبَسَینِ»او با هوشیاری از کلمه . مورد استفاده در اشعار بشری بستانی است

و اطالق این . أبوالعالء این لقب را بخاطر زندانی بودن در منزل و نداشتن بینایی به خود داده بود. إبوالعالء المعری شاعر عباسی است

ماند و  می زیرا زن عراقی از تحصیل محروم. جهل باشدای به محبوس بودن او در دو دنیای منزل و لقب به زن عراقی شاید اشاره

داند و با زن عراقی همزاد شاعر در این شعر خود را در این دنیا شریک می. شدها به او داده نمیاجازه خروج از خانه در بیشتر وقت

 «ۀُ وَأنْتِیالوَجْدُ، وَأنَا وَاألُغْنِ»اشعار خویشخواهد تا او را در دنیای خود راه بدهد تا با عشق و  می شاعر از زن عراقی. کندپنداری می

 :پردازد می با وضوح بیشتری به تشریح شرایط نابسامان زنان« المرأة»شاعر در شعری تحت عنوان . در این زندان چهار تا عضو باشند

 نِساءُ الجَزِیرةِ یَغْرقْنَ فِی لُجَجِ الرَّملِ

 یَذْبَلنَ فِی هَامِشِ اللَّیْل 

 رَأیْتُ وُجُوهَ النِّساءِ کرَّات جَنُوبیَّ لُبنانَ إنِّی 

 إنِّی عَبَرتُ جُسُورَ العَذَابِ فَلَمْ أرَ فِیمَا تَرَی العَینُ زُهْرَة 

 وَلَمْ أُبصرُ إمْرأةَ العَصرِ تَشعَلُ شَمْعَۀ 

 (135 :2144بستانی،)

شوند، من بارها صورت زنان در جنوب لبنان را  می ردهشوند، و در حاشیه شب پژم می زنان جزیره در گردابی از شن غرق» :ترجمه

های عذاب گذشتم اما هرگز زیبایی و درخشش آنان را ندیدم، من هرگز زن امروزی را ندیدم که شمعی مشاهده نمودم، من از پل

بیانگر روزگار نابسامان زنان در کشورهای « یَغْرقْنَ فِی لُجَجِ الرَّملِ، هَامِشِ اللَّیْل، جُسُورَ العَذَابِ»تعابیری چون . «بیافروخته باشد

بیند چون آب نماد  می ها غرقکند اما آنان را در میان شنشاعر در بند اول زنان را به همراه جزیره ذکر می. ویژه عراق استهعربی ب

در روزگار سیاه و در حاشیه  پژمرده شدن آنان در حاشیه شب اشاره به زندگی آنان. آزادی است اما زن عربی بویی از آن نبرده است

بیند و هیچ شمعی را که نماد روشنایی است در دست زن عرب  نمی او هیچ درخششی را در زنان کشورهای عربی. اجتماع دارد

 :کند می او در ادامه شعر با برشمردن مراکز کشورهای عربی به وضعیت نامناسب حقوق زن در این کشورها اشاره. نماید نمی مشاهده

 غَزَالَاتِ نَجْدِ تَکحَّلنَ بِالحُزْنإنّ 

 إنَّ بُدُورَ الشَّآمِ تَعَطَّرنَ بِالحُلْم 

 إنَّ قَنادیلَ بَغدادَ تَخْتَضُّ بالفَرَحِ الطِّفْل 

 جَذرٌ لَها فِی عُیُونِ الشِّمَال 

 (2144:314بستانی،)

های بغداد با شادی کودکان گردند، چراغ می ا عطرآگینکشند، و ماه رویان شام با روی می آهوان نجد با سرمه اندوه بر چشم»: ترجمه

به شرایط « نجد، شام، بغداد»شاعر با برشمردن شهرهای مهم عربی  «های شمال ریشه دارندآیند، آنان در چشمه می به تکاپو در

و ( بدور)، و ماه(االتغز)او با بکارگیری استعاره مصرحه زنان را چون آهوان. یکسان زنان در همه کشورهای عربی اشاره دارد

جای خوشی سرمه اندوه ه آنان ب. آنان یک رویاست اند و روزگار خوش تنها برایداند که گرفتار غم و اندوه شدهمی( قنادیل)چراغی

 .های دور و دراز ریشه دارند اما گویی هویتی از خود ندارندگرچه آنان در سرزمین. کنندکشند و با رویاها زندگی میمی

 ت اجتماعیمشکال -6-9
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پس اثر هنری را . دهندبینی همان طبقه را بازتاب میاند و خواه ناخواه جهاناجتماعیۀ بستانی و فرخزاد متعلّق به یک طبق

نویسنده را ۀ توان طبق می پس بر این اساس(. 232: 4953شمیسا،)سازد آفریند بلکه یک طبقه آن را میدرحقیقت یک نفر نمی

 هر دو شاعر در این قصاید بسیار به وصف مسائل و مشکالت اجتماعی مردم. شود می ر انعکاس دادههمانی دانست که در اث

 :شودبرند و رخدادهای متعددی گریبانگیر جامعه می می پردازند که از آن رنج می

 فقر و بیکاری -6-9-4

ره مظلوم طبقات فرودست جامعه نشسته فقر و محرومیت حاصل ستم حاکمان بر جامعه است که همچون گرد و غباری انبوه بر چه

 فروغ. است داده قرار متعهد شاعران زمره در را او فروغ شعر در مردم بدبختی و فقر بازتاب. سازدو زندگی را به کام آنان تلخ می

 کس هیچ مثل که کسی"شعر  در او کشد می تصویر به دبستان سوم کالس بچه دختر آرزوهای قالب در را فقیران آمال و ها خواسته

طبقه  این برای را امکانات حداقل تا است ناجی دنبال به تهیدستان، رویای برای نمادی عنوان به خواب واژه کارگیری به با "نیست

 :فراهم سازد

 و شوند می جفت هی هایم کفش و/پرد می هی چشمم پلک و ام دیده قرمز ستاره یک خواب من/آید می کسی که ام دیده خواب من»

 کسی دیگر، کسی/آید می کسی آید، می کسی/ام دیده نبودم خواب که وقتی/ را قرمز ستاره آن خواب من/ بگویم دروغ اگر/ومش کور

 (مجموعه ایمان بیاوریم: نیست کس هیچ مثل که کسی).«نیست کس هیچ مثل که کسی/ بهتر

امان سیاسی و عدم ثبات اقتصادی و وجود مشکالت های عراقی است و شرایط نابسفقر و بدبختی از روزگارانی دور همراه خانواده

و شاعر با . ثبات همراه همیشگی زندگی بیشتر مردم عراق بوده استدر دوران حیات شاعر هم شرایط بی. فرهنگی بر آن افزوده است

زام خود را به مسائل شاعر با توصیف این شرایط در بسیاری از قصاید خود الت. تمام وجود این اوضاع نامساعد را در ک کرده است

 :گوید می «موسیقی عراقیۀ»اجتماعی از جمله زندگی طبقات فرودست نشان داده است او در شعری با عنوان 

 ضَاعُوا بِآخِرةِ النَّهار»

 ضَاعُوا 

 یَلمُّ الغَیمُ مِن دَمِهِم 

 ..شَظَایَا 

 وَالحُبِّ لِلفُقَرَاء مَأوَی 

 «بِاألَلغَامِ لکِنَّهُم زَرَعُوا الطَّرِیقَ إلیهِ 

 (969: 2144بستانی،)

کند، عشق پناهگاه فقراست، اما در های خود را جمع میبا پایان روز از بین رفتند، آنان از بین رفتند، ابر از خون آنان تکه»:ترجمه

از عبارات و کلمات را این سروده دارای رموزی زیباست که توجه به آن، دقت شاعر در استفاده . «اندگذاری کردهها مینراه عشق آن

ای رمز گونه به نابودی و مرگ فقرا در پایان روز اشاره« ضَاعُوا بِآخِرةِ النَّهار»در عبارت . دهد می برای بیان چنین موضوع مهمی نشان

قرا معنایی نهار یا روز رمز روزگار خوش است که دیگر برای ف. کند می در اثر گرسنگی دارد که در بند بعدی به این نابودی تاکید

بیانگر دید وسیع شاعر برای تبیین فقر در « آخر النهار،شظایا، والغام»در ادامه عباراتی چون . ندارد و برای همیشه پایان یافته است

پردازد تا به عوامل این بیچارگی اشاره  می او با استفاده از اصطالحات جنگی و نظامی به توصیف حالت تهیدستان. جامعه عراق است

های شومی را ثباتی و شرایط نابسامان سیاسی زمینه ایجاد چنین پدیدهدهد که ناامنی و بی می عبارات نظامی نشان. باشد کرده

دارد که برای عشق به  می داند اما با حزنی عمیق اظهارشاعر در این شرایط تنها پناهگاه آنان را عشق و محبت می. فراهم نموده است

 . ها را از توان جامعه سلب نموده استاند و آن موانع همان شرایط جنگی است که توجه به آننعی قرار دادهفقرا و کودکان بیچاره موا

گذارد که به جای میه کشد و آن پیامدهایی است که جنگ ببشری بستانی نیز به شکلی دیگر این فقر و تهیدستی را به تصویر می

آورد، بستانی نیز با حالت حزن و غمگین به فقر و فالکتی که مردم با آن دست و میتری را برای جامعه به بار مراتب عواقب سنگین

 :کندکند، اشاره میپنجه نرم می

 ...دَقَّت الصَافرةُ
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 یهُو الوَقتُ ال یَنقض

 یَقطعُ الوَقتُ أوردَتی

 وَالدَقائقُ لَیسَت تَمُرُّ

 ..فَوقَ حَبلٍ مُدلّی یتُعلِّقُن

 :ةِ اللیلِمَن سَیموتُ بِآخر :تسائلُ

 ؟...یجارت... ی، أخیطفل

 آخرِ اللیلِ ییدُ من سوف تقطعُ ف

 أو ساقُه؟، جسمُ من ستهشَّمُ؟

 (911: 2144بستانی،)

-ها سپری نمیکند، و دقیقههایم را پژمرده میموشک طنین انداخت، و آن زمانی است که پایانی برای آن نیست، زمان گل»: ترجمه

؟ دست چه ...امهمسایه... کودکم، برادرم: میردچه کسی پایان شب می: پرسداز من چنین می.. آویزدشود و مرا بروی طناب رها می

 روحة دربرگیرند فوق متن در استفهام اسلوب« کسی آخر شب قطع خواهد شد، یا بازویش؟ بدن چه کسی خُرد و له خواهد شد؟

 تبیین را متن دیدگاه و افق سواالت آن، بر افزون دهد؛می قرار ترس و حیرت و انتظار حالت در را خواننده که باشدمی دراماتیکی

 آن و باشدمی جنگ با مبارزه برای تالش در شاعر. است شده پنهان عبارات وراءی در اضطراب و نگرانی از زیادی حجم که نمایدمی

 نکته را «الصَافِرةُ دَقَّت» تصویر بستانی ندارد؛ عراق برای فقر و آوارگی و خرابی جز به اینتیجه که آوردمی شمار به شوم ایپدیده را

 مردم هاموشک که شودمی ترفجیع اوضاع زمانی و دهد،می قرار تغییر دستخوش را مردم معیشت که دهدمی قرار ابیات این محوری

 من جسمُ/ ساقُه أو/ تقطعُ سوف من یدُ/یجارت/یأخ/یطفل/ اللیلِ بِآخرةِ سَیموتُ مَن» :کشدرا که این ابیات آن را بخوبی به تصویر می

 .داد قرار جسمی و روحی شرایط بدترین در «ستهشَّمُ

 

 تضاد طبقاتی -6-9-1

موجودات و جانشین خود بر روی زمین قرار داده و در وجود وی توان اندیشه و ۀ انسان موجودی است که خداوند او را سرور هم

ریدگار هستی به انسان ارزش وکرامت داده و مالک برتری و تفاوت را در پارسایی و حال که آف. نعمت زیستن را قرار داده است

اش بر اساس الگوهای ارزشی و اخالقی از شأن و جایگاه پس الزم است که انسان مسلمان در جامعه. پرهیزگاری قرار داده است

د مردم و شاعر در تضاد طبقاتی که بر جامعه حاکم انهر دو شاعر که در قصاید خودآوردهۀ درستی برخوردار باشد؛ لیکن در جامع

 نباشد ظالمی تا و آید می وجود به زیاد طبقاتی تضاد دنبال به همیشه جامعه در چیزی بی و فقر. باشند می شده سخت دلگیر

 نگاهی با شاعر .داشت خود در گسترده طور به را طبقاتی تضاد این فروغ معاصر جامعه. داشت نخواهد وجود جامعه در هم مظلومی

 قلمداد فقیران گرچپاول را آنان جامعه، مرفّهین به نفرت او با ابراز .نماید می منعکس خود شعر در را موضوع این شناسانه جامعه

 :آید می بر عدالت اجرای و انتقام پی در و کند می

 کسی)« شوم می گم ها خیابان در که/ستمه کوچک همه این من چرا/بکشم را جواد سید دختر گیس که/خواهد می دلم چقدر من و»

 ..(.مجموعه ایمان بیاوریم: نیست کس هیچ مثل که

 که زیرا. کند می بیان افراد این از را خود تنفر حس او دختر گیسوان کشیدن با شاعر که است ثروتمندان نماد شعر این در جواد سیّد

 به را شده سلب حق این که است کسی آرزوی در فروغ. هستند دختر پدر آن مانند افرادی او ساالن و سن هم بدبختی و فقر عامل

 :نماید فراهم را خویش قانونی حقوق به بیچارگان دسترسی و آرامش زمینه جامعه در ثروت عادالنه تقسیم با و گرداند بر آن اهل

 باغ و/ کند می قسمت را پپسی و/ کند یم قسمت را نان و/ اندازد می را سفره و/ آید می بازی آتش شب در توپخانه آسمان از کسی»

 قسمت را مریضخانه نمره و/ کند می قسمت را نویسی اسم روز و/ کند می قسمت را سرفه سیاه شربت و/ کند می قسمت را ملی

 ..(. مجموعه ایمان بیاوریم: نیست کس هیچ مثل که کسی)« کند می
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 و تقسیم روز. تامین بهداشت رایگان برای اقشار کم درآمد است ؛مریضخانه سرفه و نمره سیاه مقصود شاعر از تقسیم شربت

باشد که جامعه فاقد این امکانات نویسی؛ اشاره به فراهم ساختن تحصیل رایگان برای همه افراد جامعه اعم از غنی و فقیر می اسم

 دارایی نماد عنوان به آنان خانه درختان تقسیم خواستار و کند می اشاره جواد سیّد دختر به هم باز شعر این پایان در شاعر. بود

 و/ کند می قسمت را جواد سید دختر های درخت» :برسند خود حق به فقرا و شود توزیع یکسان طور به جامعه در ثروت تا. شود می

مجموعه : نیست کس هیچ مثل که کسی) «ام دیده خواب من/ دهد می هم را ما سهم و/ کند می قسمت باشد کرده باد که را چه هر

 (...ایمان بیاوریم

سطوح مختلف بیان  کند و شاعر این ظلم را دربشری نیز همانند فروغ زبان شکایت نسبت به تضاد طبقاتی موجود در جامعه، باز می

بارز آن سلطنت شریف زادگان و ۀ عدالتی در مسائل اقصادی جامعه و گاه نیز بین اقشار مختلف مردم، و نمونکند گاهی بیمی

 :شودگرفتند، این ظلم و ستم باألخصّ در میان زنان بیشتر نمایان میکار میه تمندان که زنان و مردان را به عنوان برده بثرو

 ...لِصٌّ الدروبِ مفترقِ یف یأوقَفنَ

 مُقفِلۀٌ فَالطُرُقُ یَدیکَ یارفِع :قالَ

 کَرَصاصۀٍ کَلمۀٌ ،یتَقول أن یتعلم :یخَف صَوتُ قالَ

 ...أحَدَاً دأجِ فَلَم تلفتُ

 .ییَدِ رَفَعتُ... فَقَط حینَها

 (993: 2144بستانی،)

 آنچه را که: دستانت را باال نگهدار و راهها نیز بسته بود، صدای آرامی گفت: گفت... دزدی در تقاطع درها مرا نگه داشت»: ترجمه

... فقط در آن هنگام ...لیکن کسی را نیافتم نگاهم را به عقب برگرداندم. گویی معنایش را میدانی، کلمه همانند گلوله است می

 .«دستانم را باال بردم

بیند نخست تضاد طبقاتی شود در دو نمونه مجزاء از هم میعراقی عنصری برجسته محسوب میۀ بستانی تضاد طبقاتی که در جامع

ر تضادی که بین جنسیّت زن و مرد از کنند، و دیگباشند و به سختی امرار معاش میاز لحاظ اقتصادی که اغلب مردم تهیدست می

اصلی خود در ۀ بشری بستانی موضوع عدم آگاهی و جهالت زنان را دغدغ. لحاظ سیاسی و اجتماعی در عراق حکمفرما شده است

تازد که در کوشش برای به حاشیه راندن زنان از دهد و بی پروا نسبت به سلطنت طلبان و صاحب منصبان میاشعار خویش قرار می

 .باشندمسائل اجتماعی می

 تقابل سنّت و مدرنیته -1

یک »: گویدپوپر می. های اقوام ثبات یافته استشود که نزد فرهنگای از اخالق اجتماعی گفته میشناسی، سنّت به نمونهدر جامعه

و مفهوم مدرنیته، ( 216: 4963گنجی،)«شناختی باشد بدان جهت که سنت یک نمود اجتماعی استنظریه سنت باید نظریه جامعه

به مجموعه فرهنگ و تمدّن اروپایی از رنسانس به این سو تعبیر شده است، همچنین آن را امروزگی، نوآوری و تجدّد دانسته و به 

( 2: 4969احمدی،)اند ها به شمار آوردهرویکردی فلسفی و اخالقی برای شناخت امروز و رویکردی در جهت گسترش از سنّتۀ مثاب

تقابل سنّت و مدرنیته در جامعه شناسی  .تباط این دو مفهوم مضامین مختلفی بیان شده، که یکی از آنها مفهوم تقابل استو برای ار

 در برادر و خواهر با مادر تقابل با فروغ فرخزاد این مفهوم در شعر .باشدهای کهنه به مفاهیم نو میها و سنّتبه معنای گذر از باور

 و سنت نماد مادر شعر این در. کشد می تصویر به را نسل دو نگرش تفاوت گردد ونمایان می "سوزد می غنچه برای دلم" شعر

 :مدرنیسم است و فکری روشن نماد برادر و سادگی

 کرده آلوده گیاه یک کفر را باغچه که کند می فکر و/ گردد می معصیتی پای جای دنبال به /چیزی هر ته در همیشه مادر»

 ..(.مجموعه ایمان بیاوریم: سوزددلم برای باغچه می)« است معتاد فلسفه به برادرم...خنددمی هاعلف اغتشاش به برادرم...است

 عنوان به سالگی؛ هفت بیان با و آورد می روی خویش زمان جامعه در مدرنیته و سنت تقابل به زیبایی به "تو از بعد"شعر در شاعر

 ها هزنجر صدای ما تو از بعد.../ سالگی هفت ای»: پردازد می دگرگونی این اجتماعی تغییرات و اتّفاقات به مدرن، دنیای به ورود سمبل

بعد از )« بستیم دل سازی، اسلحه یها هکارخان سوت صدای به و/ خاست می بر الفبا های حرف روی از که زنگ، صدای به و/ کشتیم را



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
455 

-می پیشنیان نسل مردمان میان محبت و مهر و سنت برای نمادی را رهزنج صدای فروغ شعر این در. (..مجموعه ایمان بیاوریم: تو

 غربت و دوری نشانگر و است جدید تمدّن بیانگر که است مصنوعی صدایی زنگ صدای. است رفته بین از نو عصر به ورود با که کند

 مدرنیسم نمادهای از یکی عنوان به اسلحه کارخانه به شاعر دیگر طرفی از .است ماشینی زندگی هیاهوی در ها انسان تنهایی و

 تدریج نابودی که است؛ اسلحه نوعی واقع، در سازد، می بشر که مصنوعی چیز هر که است این برای آن بیان شاید که کندمی اشاره

 خود یبقا برای بشر. است مخرب مصنوعی یها هساز این اوج تنها اسلحه و دارد همراه به را اش طبیعی زندگی و انسان آنی یا و

 معایب از این و شود؛ می منجر او فنای به که رسد می چیزی به تولیدات این اوج در ولی زند، می دارد نیاز که چه آن تولید به دست

 است مدرن دنیای بزرگ

أمّل شعری مکابدات الشجر اشاره داشته که برای نمونه در شعر زیر بوضوح قابل تۀ بشری بستانی بر این تقابل در سرتاسر مجموع

اند، و ای از زمان ارزش و قابل احترام بود در قرن بیست و یکم به ضد ارزش مبدّل شدههایی که در برههباشد؛ نگرش و دیدگاهمی

 :گیرندبشری در عصر مدرنیته منافع و سود شخصی را در نظر می جامعه

 کانَ علی وَشَکِ النَومِ یوَ بیت

 یغفُواَلسَروُ کانَ سَ... الیاسَمینُ غَفَا

 یوَ فَزَّ الحَنینُ إلی نَخلِ أهلِ

 لِضَربِ الرّقابِ

 وَ شَدّّ الوثَاقِ

 لِضَربٍ بِال فِدیۀٍ،

 فَمتَی تَضعُ الحَربُ أوزَارَها

 العیونِ ثَوی مَاؤهُ یعُشبُهَا ف

 . ظُهورِ الخیولِ یعُشبُهَا ف

 (911: 2144بستانی،)

ام سرو به خواب خواهد رفت، و آه و ناله بسوی نخل خانواده...ندسمن چرت میبرد، یاخواب به سر میۀ ام در آستانو خانه»: ترجمه

-خاطر زدن گردن و بستن دستان به زنجیر، و شکنجه بدون دادن فدیه، چه زمانی جنگ بار سنگینش را میهپرکشید و رمید ب

ه ب با فوق ابیات در بستانی. «باشدمی هایش در پشت اسبانها آب خود را ریخته است، علفهای جنگ در میان چشمهگذارد؟ علف

 هایارزش و اعتقادات از بسیاری که پردازدمی معاصر عصر و گذشته قرون هایارزش و سنّت تقابل به قرآنی، تناص از کارگیری

( محمّد) ةسور تضاد و تقابل این بیان برای شاعر. نیست ستم و ظلم این پاسخگوی بشریۀ جامع و است، شده گذاشته پا زیر بشری

 و. دهدمی تشکیل را آن اساسی عنصر مبارزات و جنگ و باشدمی( القتال) سوره دیگر این نام آنکه حال و کندمی ذکر ابیات میان را

 فَإمَّا الوَثَاقَ، شُدُّوافَ أَثخَنتُمُوهُم إذَا حَتَّى الرِّقابِ فَضَربَ فَرُواک الَّذینَ لَقِیتُمُ فَإذا» شودمی شروع دشمنان علیه بر جنگ با مبارکهة سور

 گرامی و بدان، وتشویق جنگ، حکمت بیان از پس تعالی و تبارک خداوند و(. 1/محمّد) «أَوزَارَهَا الحَربُ تَضَعَ حَتَّى فِدَاءً وَامَّا بَعدُ مَنَّا

 برای تالش در یک هر که ندکمی اشاره درگیر طرف دو میان جنگ به پیوسته شریفه آیه نماید؛می بیان را جنگ آن شهدای داشتن

 چنین نقض به مدرنة دور در شاعر لیکن است بوده چنین حاضر عصر تا اسالم صدر زمان از مطلب این و هستند مبارزه در پیروزی

 ممرد از بسیاری اینکه حال و نمایند،می ورود اعالم هاشهر بمباران با شب هاینیمه متجاوز و ستمگر نیروهای کندمی اشاره امری

 نمایش به را آنان نیرنگ و اوج حیله نهایت حمله، جهت دشمن سوی از شب انتخاب شاعر و. برندمی سر به شبانگاهی خواب در

 فدیهۀ بواسط برخی جنگ در که نمایدمی اشاره انسانی موضوع این به ابیات پایان در بستانی. داندمی دردناک بسیار گذارد و آنرامی

 شاعر و کردند و مردم را به خاک و خون کشیدند یکسان خاک با را عراق همه متجاوزان این امّا رونداسارت میشوند و یا به می آزاد

 .«أوزَارَهَا؟ الحَربُ تَضَعُ فَمَتی»: پرسدمی چنین دردناک سؤالی با
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ظلم و ستمی که با نام و در مقابل . خورد نمی خواه است که ب درکی عمیق، هرگز فریب ظواهر رابشری بستانی شاعری آزادی

، نمادهای تمدن «بدویۀ فی عصور الکتابۀ»شاعر در شعری با عنوان . کند می شود ایستادگی می ها تحمیلآزادی و تمدن بر انسان

 أکفرُ بِالعصرِ الّذی علَّمَنِی الکِتَابَۀُ»: داند می هاها را نیرنگی برای استثمار بیشتر انسانجدید را زیر سوال برده و آن

 أصرَخُ یا سیِّدیَ المَلِک 

 کَفرتُ بِالحِضَاره 

 بقِشرَةِ صَفراءَ مُستَعَارَة 

 بِالمُدُنِ العَاریَۀِ السِّیقَان

 بِجُرحِ قَلبِی المُترَبِ األحزَان  

 بِمُنشِآتٍ تُمنِحُ الفَتَاةَ

 «حُقُوقَها بِالحُزنِ وَ التَّعذِیبِ وَ األَرَقِ

 (336: 2144بستانی،)

پادشاه من تمدن را قبول ندارم، چهره زرد به امانت ای  هکشم کندارم روزگاری را که به من نوشتن آموخت، فریاد میباور »: ترجمه

هایی را که حقوق کنم قلب زخمی دردآلودم را، و سازمان می پذیرم، تکفیرگرفته شده را باور ندارم، شهرهای برهنه و عریان را نمی

هایی از تمدن جدید، درد و آالم جامعه جدید را در این سروده، شاعر با بیان پدیده. «پردازندداری میزن را با اندوه و شکنجه و برده

کند که رنگ زرد در این شعر نماد  می قلمداد( قِشرَةِ صَفراءَ)داند و تمدن نو را دارای پوستی زرد  می نسبت به جامعه سنتی بیشتر

همچنین شاعر . ای سبک زندگی جدید در رنج بدتری نسبت به گذشته فرو رفته استهروح بودن زندگی جدید است که از آوردهبی

، عریانی شهر، به (بِالمُدُنِ العَاریَۀِ السِّیقَان)هایی عریان هستندشمارد که دارای ساق می یکی از نمادهای زندگی جدید را شهرهایی بر

ها گرفته و آنان را عاری از سنت و تمدن یل جوامع را از آنهای پسندیده در پوشش تجدد است که فرهنگ اصاز بین رفتن سنت

این تمدن جدید از نظر بشری بستانی، گر چه ادعای اعطای حقوق زن را دارد اما در پوشش اعاده حقوق زن . گذشته ساخته است

 . ندک می کند و همچون برده با او رفتار می درد و رنج را بر او تحمیل کرده و از او استفاده ابزاری

 ساختار سیاسی -3

 ایدئولوژیک هاىارزش جریان در بین قصاید در خواننده .شودمى مطرح اشعار در مختلفى و دمتعدّ سیاسى و ایدئولوژیک هاىارزش

 قعوا در .گیردمى قرار ى،ملّ جبهه هگرایانىملّ هاىشارز همچنین و شودیم فىمعرّ توده حزبن عنوا با که کارگر هطبق سیاسى و

 آن شدن قمحقّ براى جامعه در سیاسى مبارزان و کندمى هدایت انقالب سمت به را جامعه که است ایدئولوژیک هاىارزش این

 هم یابدیترویج م دارهسرمای ىهطبق طریق از که هاشعر در را حاکم ىهطبق ایدئولوژیک هاىشارز هالبتّ .دکننمى تالش هاارزش

کند، حال آنکه ی با استفاده از اشعار خویش به تضاد موجود در ساختار سیاسی حاکم بر عراق اشاره میبشری بستان .دید توانمى

عدالتی در مناصب حکومتی خاصّ و عام بوده است و اکنون خیانت و بیة درخشان سرزمین عراق و بین النهرین پیوسته شهرۀ گذشت

 :باشدو حکومت استبدادی عراق چشمگیر می

 لِیاللَ یف مفُهُیوَ شَر»

 فُّهُک ضرَبُی

 تَتَرٍ؟ دونَما سَنَفعلُ مَاذا

 ۀیالعَش أتُونَیسَ وَعدُوا همو

 تأخَّرَ، اذا یوَ العَلقم

 ۀیالقَض حَیمَفَات هیسَنُعطِ مَن

 الرّماحِ خُیتار ختضُّی

 علوجِهم ظُهورِ على

 التتارِ ۀُ،یأحذ تَرتجُّ



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
457 

 جباهِهم سفوحِ على

 (925-926: 2144بستانی،) 

کنند در برابر قوم تاتار چکار خواهیم کرد؟آنها وعده دادند که شامگاهان شان شبانگاه دستش را قطع میهای شریفو انسان»: هترجم

ها بر پشت خران آنها تکان داده خواهند آمد و هنگامی که علقمی تأخیر کند، کلیدهای حادثه را به چه کسی بسپاریم؟ تاریخ نیزه

پردازد و با بکارگیری شاعر به بررسی و تحلیل خیانت در عراق می. «لرزد می شانپیشانیۀ اتار بر پهنهای قوم تشود، و کفشمی

را خائنین دولت بکار « شریفهم»ۀ کند، بستانی کلمدار و تلخ به وقایع و حوادث عراق اشاره میهای طعنهتمسخر و آیرونی با گفته

اند و بجای حفاظت و صیانت از آن، کلید اختیار ای مهمّ کشور را در اختیار گرفتههکند که پستبرد و آنان را بدین محکوم میمی

 .ق رفتار شد.ه636گونه که وزیر علقمی در سال همان. نهنداین قضایا و مسائل حیاتی عراق را با دشمنان وا می

 (153)یشدُّ جرح النخل فی قلب العراق / یلمُّ أحزانَ العراق/ من یفکّ ذسار غزالن العراق/ من یُزیحُ القید عن جذع الشجر

 سوق اجتماعی نابسامان شرایط از انتقاد سمت به را او سیاسی و اجتماعی مسائل به او تعهّد و جامعه به فروغ مسئولیت احساس

 احساس آنان با اشعارش در و دهد می آزار را شاعر لطیف روح جامعه فرودستان بدبختی و فقر از دردآور مناظر دیدن .دهد می

 چنین مردم باراسف وضعیّت و اجتماعی وخیم اوضاع به نسبت حکومت هایتفاوتی بی نوع این به اعتراض در فروغ. کند می همدردی

دلم برای ) «میرد می دارد باغچه که/کند باور خواهد نمی کسی/نیست ها ماهی فکر به کس/نیست ها گل فکر به کسی»: سراید می

 که هستند جامعه ارزشمند یها هسرمای و روشنفکران نشانه ها ماهی و ها گل شعر این در. (..یمان بیاوریممجموعه ا: سوزدباغچه می

 نیز حیاط و است مرگ حال در باغچه که ندارد باور کسی چون است انکار ما اصلی مشکل» شاعر عقیده به. نیست آنان فکر به کسی

 .(462: 4963مرادی کوچی، ) «هستند نابودی و زوال به روای  هجامع دهنده نشان

 در تاریکی و ظلمت وزش شب در ها برگ حرکت دلیل او باور به ».پردازد می جامعه در تباهی و زوال بیان به در اشعار خود فروغ

 را آن طرفی از شب، گذر تصوّر همین دلیل به باشد شاعرمی جامعه بر فساد و ظلم و سیاهی سلطه نشانگر که است جامعه

 و ظلم همه این مقابل در ،(66 :4969نیکبخت،) «سازد می ناامید را خود شب، تداوم سبب به دیگر سویی از و داند می خوشبختی

 و سکوت جامعه، از او جواب امّا خیزند پا به خویش حقّ گرفتن برای تا خواهد می همگان از و نشیند نمی ساکت فروغ عدالتی،بی

، بار سبک سبز های ساقه دمیدن بهار، آمدن از آرزو و امید از هایی بارقه هنوز فروغ، شعر از یهای پاره در همه، این با. است خاموشی

 این پذیرش الزمه و آینده به شاعر آرمانی نگاه بلکه نیست روز آن جامعه های واقعیّت به مربوط آرزو، و امید این و است مشاهده قابل

 بارش زیر که جوان دست دو آن/ بود جوان دست دو آن حقیقت شاید»: تاس بهار آغاز زمستان سرانجام است که مسلم حقیقت

 سبز های فواره/کند می فوران تنش در و شود می خوابه هم پنجره پشت آسمان با بهار وقتی دیگر، سال و/ شد مدفون برف یکریز

 .(..عه ایمان بیاوریممجمو..: ایمان بیاوریم)«یار ترین یگانه ای یار ای داد خواهد شکوفه/ بار سبک های ساقه

 را خویش شده سلب حقّ تا شد خواهد بیدار جامعه آن در کهای  هآیند دهدمی خبر آینده به امید از نهایت در شاعر ترتیب بدین

 .کرد پیدا نمود  انقالب در آنان پیروزی و مردم خیزش امید، و آرزو این واقعی تجلّی که گفت بتوان شاید و بگیرد،

 :پژوهش نتایج-3

 شاعر عقیده و گیرد قرار شاعر توجّه مورد اجتماعی، های شاخص و محتوا مضامین، که معنا است این به شعر، در شناسی جامعه

 دارد؛ مصادیق بستگی شاعر التزام و تعهد به اجتماعی مسائل واقعی انعکاس میزان. یابد بازتاب شعرش در موضوعات این به نسبت

« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و « مکابدات الشجر»در دو مجموعه شعری  رخزاد و بشری بستانیف فروغ شعر در اجتماعی التزام

 جدید، و قدیم نسل دو بین ارتباط چگونگی جامعه، بر حاکم خانوادگی روابط زن، سیمای اشعار این در به روشنی نمایان است،

های مشترک و احساسات با توجّه به زمینه. دید توان می را وزگارر آن انسانی و اجتماعی مفاهیم دیگر و مردم آرزوهای و دردها

لطیف زنانه دو شاعر، تشابه محسوسی در شگردهای بیانی، و طرز نگرش نسبت به رویدادهای اجتماعی، و تأثیرپذیری از تحوّالت 

د اسالم به رعایت حقوق مستمندان و در دوران حیات دو شاعر، با وجود تأکی. شوداجتماعی و سیاسی در اشعار دو ادیب مشاهده می

های دینی، دو کشور مسلمان ایران و عراق شاهد نابسامانی و پایمال شدن جایگاه واالی نظام خانواده و بویژه حقوق زن در آموزه

 .حقوق طبقات فرودست بود
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شعار اجتماعی فروغ به جهت خفقان فضای اختناق سیاسی دو شاعر را به بکارگیری نمادپردازی سوق داده است امّا رمزگرایی در ا

ای از اشعار خود را به جنگ باشد؛ از دیگر نقاط افتراق دو شاعر اینکه بشری قسمت عمدهشدید سیاسی بیشتر از بشری بستانی می

های آن  تحمیلی بیگانگان و پیامدهای اجتماعی آن اختصاص داده است اما شعر فرخزاد بیشتر در متن جامعه و رفتار اجتماعی گروه

پیچیدگی و دشواری زبان شعری در اشعار اجتماعی بشری باعث شده تا فهم شعرش برای خواننده سخت باشد اما . شودمتبلور می

 . کارگیری در کلمات آسان باعث روانی و سادگی زبان او شده استه گرایش فروغ به استفاده از زبان روزمره و ب

 منابع و مآخذ

 القرآن الکریم
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(1)های کوتاه نویسندگان زن در مجموعۀ یوسف مایۀ داستان بررسی درون  

 سکینه پاشا زانوسی 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن

 چکیده 

مایۀ اثر است که  شود، درون های مختلف داستان می سجام و هماهنگی بین اجزا و بخشفکر و ایدئولوژی مسلطی که موجب ان

رساند و در طول اثر بسط و  هایش یاری می مایه نویسنده را در پیشبرد ایده مضمون و درون. سازد ای متناسب و زیبا از آن می پیکره

ای که در صدد انعکاس آن هستند از نظر تأثیرگذاری  با اندیشه بردن به ایدة نویسندگان دفاع مقدّس و آشنایی پی. یابد گسترش می

های غالب مقالۀ حاضر کوششی در راستای پیدایی مضمون. اند حائز اهمیّت استبر نسل جوان که آن دوران مهم را درک نکرده

ع مقدّس مشخص گردد و های نویسندگان زن دفاترین دغدغهاست تا مهم« یوسف»های کوتاه نویسندگان زن مجموعۀ داستان

 .اند، معرفی شود کار برده ها برای القای فکر درونی خود به هایی که آن شیوه
هایی را که نویسندگان از  نماید و شیوه های کوتاه را بررسی میمایۀ مسلط داستان نوشتار پیش رو به روش توصیفی ا تحلیلی درون

ها، عنوان های راوی و شخصیتشخصیت، تفسیر و اظهارنظر. دهد  ، نشان میاند های خود استفاده کردهآن برای بازگویی مضمون

-های دسترسی به درون های نمادین و توصیف صحنه و توجّه به چگونگی ترکیب و تلفیق این عناصر راهداستان، لحن روایت، تأکید

 . هاست مایۀ این داستان

 .اصر داستانیادبیات پایداری، داستان کوتاه، مضمون، عن: ها کلیدواژه

 مقدمه

به وقوع پیوستن . تردید بر روند اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه تأثیرگذار است ای بی وقایع و رویدادهای بزرگ در هر جامعه

های تاریخ ایران است که موجب متولد شدن نوع خاصی از ادبیات  انقالب اسالمی و جنگ هشت ساله در کشور ما از مهمترین برهه

در . های مختلفی را با خود به همراه دارد پایداری شد که جدا از نشان دادن چهره کریه چپاول و تجاوز به  خاک میهن پیام با نام

های گوناگون روزمره در میان آثار مختلف ادبیات پایداری به شکل منظوم و منثور،  دورة تکنولوژی، صنعت، سرعت و مشغله

سی را در انتقال مفاهیم برخاسته از مقاومت، دفاع از حریم و حیثیت و فضایل انسانی به های کوتاه دفاع مقدس نقش اسا داستان

 . عهده دارند

های خویش را در قالب  اند معناسازی کرده و ایده های خود و یا آنچه از تجارب دیگران دیده و شنیده نویسندگان سعی دارند از تجربه

مایه به عبارت دیگر درون. هایی که حاصل رویداد مهمی همچون جنگ است ه و اید ها مایه داستان به منصه ظهور برسانند، درون

داستان کوتاه به یمن سرعت و ایجاز  .دهدهای  مختلف آن را به هم پیوند میمفهوم انتزاعی بر آمده از موضوع اثر ادبی است و بخش

 .ها را بازگو کندتواند این اندیشهروایت سریعتر می

های نویسندگان دفاع مقدّس مطمئناً در آشنایی نسلی که بیش از دو دهه از آن دوران فاصله گرفته است نقش دیشهپی بردن به ان

نویس در ثبت هنری و  ای داشته که نباید از نقش زنان داستان های اخیر رشد قابل مالحظه ادبیات پایداری در سال. مؤثری دارد

های کوتاه نویسندگان زن در مجموعۀ های داستانشود که مضمون مقاله سعی میدر این . های جنگ غافل شد ارزشمند ناگفته

هایی که آنان برای ها و شیوههای این نویسندگان آشکار گردد و از سویی دیگر روشترین دغدغهبیان شود تا مهم( 4)یوسف 

 .اند مورد بررسی قرار گیردهای داستان خود استفاده کردهمایه برجسته کردن درون
خصوص نویسندگان جوان  ای برای ورود نویسندگان بهعرصه« یوسف»نویسی کوتاه دفاع مقدّس به نام برگزاری مسابقه ملّی داستان

از آن نویسندگان زن ( 4)داستان برگزیده و تقدیر و چاپ شده در مجموعۀ یوسف  22داستان از مجموع  44. در این زمینه است

تشییع »از مریم حاجیلو، « روباه نیمه شب»از آزاده فخری، « درد:مادر»از زهرا مشتاق، « قلی دریا»ی هاداستان: است که عبارتند از

از « آدام»از معصومه عیوضی، « دختران کارون»ازمرضیه جوکار، « ماه عسل قطبی»از سیده فاطمه مریدی، « جنازه یک بند انگشت

ازمنیرالسادات « قرارپرستوهای بی»از فرشته حکمت، « باس نو برای پیر زنل»از فریده تاجیک، « قهرمان»مرضیه گالبگیر اصفهانی، 
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ها هم زنان نقش محوری و اصلی را در داستان برعهده دارند که از آن میان  از شهره احدیث که در برخی از آن« طواف»موسوی و 

گرایی که مشخصّۀ ادبیات دفاع مقدّس است حاوی  قعها عالوه بر وااین داستان. اشاره کرد« قرارهای بیپرستو»توان به داستان  می

های اوّلیّه که جنگ و حوادث آن را محور ها بر خالف داستانمایۀ اصلی این داستاننگاهی تازه به مسئلۀ دفاع مقدّس هستند و درون

های جانبازان و ت خانوادهها، مشکال های درگیر جنگ، تحوّالت درونی آندادند، توجّه به انسان و شخصیت مرکزی خود قرار می

 .های عالی و غنی اجتماعی و فرهنگی و ارزشی در کنار حوادث زمان جنگ استآزادگان و بیان مفاهیم و مضمون

بدین منظور در این پژوهش سعی . هایی در طول داستان وجود دارد های آن نشانهها و مضموندرونی داستانۀ یابی به الی برای دست

-ها و سپس روش مورد استفادة نویسندگان برای آشکار شدن درونتحلیلی مضامین اصلی داستان ا وش توصیفیشده است تا با ر

 .مایه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد

 پیشینة تحقیق 

تا 4911های معاصر فارسی از سال مایۀ داستاندرون»توان  ها میمایۀ داستانهای انجام شده در تحلیل دروناز مجموع پژوهش

از پریسا « مایه ده رمان شاخص دوران ساز معاصر ایراننقد و بررسی تم و درون»و  59از غالمرضا پیروز در سال « ش.ه 4936

های  مایه دربارة درون. ها پرداخته شده استبندی مضمونها بیشتر به دسته را یاد کرد که در آن 56زاده فروتن در سال  صفت

محور  های زنهای مرتبط با زنان در داستانمایهای موضوعات و درونبررسی مقایسه»توان مقالۀ  میهای نویسندگان زن هم داستان

 . از محمود بشیری و معصومه محمودی را نام برد« 4951تا4911نویس  زنان داستان
از لیال « تا پایان دفاع مقدّسهای کوتاه از پیروزی انقالب اسالمی تحوّل مضامین در داستان»توان به  در حوزة دفاع مقدّس نیز می

. پردازد که از اوایل انقالب تا پایان جنگ نگاشته شدند هایی می اشاره داشت که به بیان مضامین داستان 66خواه در سال  سلیمانی

ن های روایی سه داستااز محمود رنجبر که در آن کشمکش« کارکردهای روایی کشمکش در سه داستان کوتاه جنگ تحمیلی»مقالۀ 

های مقاومت  بررسی جلوه»مقالۀ . گیرد کی مورد بررسی قرار می براساس الگوی رابرت مک«  هانیه، دریاقلی، شب نشینی در جهنّم»

های مختلف این دو  بندی داستان پور و فاطمه لشکری نیز شامل دسته اهلل شریف از عنایت« (2)و ( 4)زنان در دو مجموعۀ یوسف 

اما در این مقاله تالش شده است ضمن بیان مضامین  .کنند ها ایفا می که زنان در این داستانمجموعه از لحاظ نقشی است 

ها استفاده کردند شناسایی و  مایه ازآنبرای ارائۀ درون( 4)ها و شگردهایی را که داستان نویسان زن مجموعه یوسف ها، شیوه داستان

 .معرّفی گردد

 مایه درون. 4

رود که پایه و  شمار می ولوژی و اندیشه حاکم بر داستان است و همان فکر، معنا و مضمون اثر ادبی بهایدئ (Theme)مایه درون

بینی و نوع نگرش  های نویسندگان است که در تاروپود داستان نهفته شده است و جهان دهندة ایده اساس معنایی آثار ادبی و نشان

ای مایه و مضمون عبارت از فکر اصلی و مسلط در هر داستان، خط یا رشته روند». سازد نویسنده نسبت به جهان اطراف را برمال می

-مایۀ هر اثری، جهت فکری و ادراکی نویسندهدهد، درونهای داستان را به هم پیوند می شود و موقعیت که در خالل اثر کشیده می

مایه به  شود و درون کار برده می مایه به ف با درونگاهی اوقات پیام داستان متراد(. 221ا  243: 4959داد،)« دهد اش را نشان می

بر حسب تصادف ممکن است پیام یک داستان »کند این در حالی است که  بایدها و نبایدهای اخالقی و تعلیمی تقلیل پیدا می

. بدین معنا نیست ای لزوماً مایه ولی هر درون(. 63: 4956پرین، ) «عنوان اصل اخالقی بیان شود و ضرری هم به داستان نزند به

ها و  ها،کنش ها، شخصیتواسطۀ غیر مستقیم و پنهان بودنش در اکثر مواقع با فضا مایه با موضوع داستان متفاوت است و به درون

 .گذارد رنگی از خود در داستان باقی می ها و سایر عناصر داستانی در هم تنیده شده و اثر کمگفتگو
ک امر ذهنی یعنوان  مایه به درون  کانون و مرکز توجّه داستان است و( subject)چرا که موضوع مایه موضوع اثر ادبی نیست درون

 نییموضوع در جهان خارج به صورت ع». دیآدست می ها به ه و از موضوعیدة اولیری ایگطور معمول پس از شکل است و به

(Objective )سندگان با ینو(. 31: 4955از، ین یب)« و خواننده است سندهین نقطه تمرکز برای نویتر یوجود دارد، موضوع اصل

توانند  گر و معاشرت با مردم می لیق شدن در جامعه و داشتن نگاه تحلیرامون خود، دقیای پیار، کندوکاو در دنیمطالعۀ بس

سنده است یری نویگ هتدگاه و جید»ه یما درون. ابند تا متناسب با آن، مضمون و محتوای داستان خود را شکل دهندیی بیها موضوع
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-داستان. ر بر آمده از موضوع استیه مفهوم انتزاعی و به نوعی تفسیمادر واقع درون (.91: 4934مستور، ) «نسبت به موضوع داستان

های های مختلف ممکن است از لحاظ موضوع مشترک باشند ولی مضامین مختلف را بیان کنند همچنانکه موضوع همۀ داستان

ها نمود  های متفاوت فرهنگی، اجتماعی، ارزشی در آندر ارتباط با جنگ ایران و عراق است ولی مضمون« یوسف»کوتاه مجموعۀ 

 . هاست ها شده است مضمون آنکند و آنچه موجب نومایگی این داستان پیدا می
خواننده پس از اتمام خوانش از آن،  یا جزئیک بخش یت داستان است نه یه وابسته به خوانش تمامیماافت درونیخوانش برای در

های داستانی، لحن تیا شخصیراوی  ها و گفتارهایداستان با توجه و دقت در عناصر داستانی از جمله عنوان داستان، اظهارنظر

ک به ین عناصر هر یا. های موردنظر او را دریابد مایه به چگونگی پردازش مضمون توسط نویسنده پی ببرد و درون تواند می... ت ویروا

ق یی موجب تلفیه از سویما درون در واقع .ه باشندیما ص و کشف درونیتوانند راهی برای تشخ ق با هم مییب و تلفیا با ترکی ییتنها

گاهی نیز . ن عناصر در داستان استیها حضور و دخالت اافت و فهم مضمونیگر راه دریی دیشود و از سو وند عناصر داستانی مییو پ

تواند از آن  این برتری تکنیک می( 445: 4953توبیاس، )« نامیم ناشی از چیزی است که آن را برتری تکنیک می مایه درونة اید»

کند و نمود بیشتری در داستان دارد و ایدة نویسنده را برجسته  عنصری در داستان باشد که بر سایر عناصر داستانی غلبه پیدا می

در حقیقت نویسنده به (. همان)این ظرفیت و قابلیت را دارا هستند  ، طرح و سبکاز نظر توبیاس عناصری چون شخصیت. سازد می

سازد و خواننده نیز برای فهم این  زمینۀ ساختار و عناصر داستان نهان می های مورد نظر خود را در پس مدد قوة تخیّل، مضمون

 . اندیشۀ انتزاعی باید از ساختار داستان عبور کند تا معنا را دریابد

 های کشف آن و راه (4)های مجموعة یوسف های داستانمایهدرون .1

 مایه  مثابه درون  شخصیت به. 4ـ1

 « قلی دریا»داستان . 4ـ4ـ1

داستان روایت شجاعت و . روی داده است دستمایۀ داستان خویش قرار داده است 4933ای را که در آبان ماه سال  نویسنده واقعه

فروشی  از اهالی آبادان است، او به همراه پسرش رضا مشغول زندگی عادی و روزمرة خود در یک اوراق« یقل دریا»ها و ایثار  دالوری

کند اهالی و نیروهای رزمنده را  سیکلت تالش می است که ناگهان متوجه حضور نیروهای دشمن در کوی ذوالفقاری شده و با موتور

او در نهایت با اصابت ترکش خمپاره . چند که در ابتدا سخن او را باور ندارندباخبر سازد تا مانع ورود دشمن به خاک میهن شوند هر 

 .شود مجروح و شهید می

به . واسطۀ شخصیت دریاقلی به نمایش گذارد نویسنده این واقعه را با تخیّل خود در آمیخته است تا مضمون دفاع شهری را به    

آن عنصری که در اثر »کند و  ه زمینۀ الزم برای دفاع از مرزوبوم را فراهم میقلی است ک مایۀ اصلی داستان شخصیت دریا نوعی درون

گردد که نویسنده با قلی می این داستان نیز حول شخصیت اصلی داستان یعنی دریا(. همان)«  مایۀ آن است غالب است درون

های آنان کمتر داشته و از ذهنیّات و ویژگیهای فرعی دیگر باز پرداخت و توجّه به شخصیت او به نحوی توجّه خود را از شخصیت

وقتی . های آنان برای برجسته کردن قهرمان داستان بهره جسته استها و گفتارها و کنشآورد و از این شخصیت میان می سخن به

. خصیت استمایۀ اثر، ششود، درون های داستانی میشود و نقطۀ اصلی طرح داستان یا کنش داستان بر شخص خاصّی متمرکز می

 (. 422: همان)تواند نام همان قهرمان و شخصیت اصلی باشد  ها عنوان میگونه داستان در این

دوستی خود وقتی متوجّه  کند و اینکه بر حسب حس انسان قلی را توصیف می نویسنده از همان ابتدای داستان زندگی سخت دریا    

فردی، )« کند ای باشد راه را گم کرده، فانوس هدایتش میاگر غریبه»ید آ شود درصدد کمک برمی حضور افرادی در نخلستان می

شود و همین شخصیت که  هایش معرفی می ها، گفتگوها و اندیشه شخصیت دریاقلی به شکل غیرمستقیم از طریق کنش (.13: 4953

ای  ها وابستگی به فرزندش را به حاشیه کم با برینش و گسستگی از روزمرگی در ابتدا بیش از هرچیزی به فکر رضا فرزندش بوده کم

های تحلیلی از نظر رساندن  این تحول اغلب در داستان» .بپردازد رسانی دیگران سپارد تا به دفاع از شهر و اطالع از ذهن خود می

 «تغییر است مفهوم داستان اهمیتی کلیدی دارد؛ یعنی در واقع بهترین راه برای فهمیدن حرف اصلی داستان تشریح و توضیح همین
العمل  ابتدا دیدن سیاهی داخل نخلستان و نشان دادن عکس: طور کلی شامل سه مرحله است های دریا به کنش(. 36: 4956پرین، )

سپس باخبر کردن مردم و نیروها که شامل مواردی همچون رفتن به شهر، خیابان امیری، ( 13: 4953فردی، )و گرفتن فانوس 
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ها از جمله اینکه نقشۀ منطقه  بعد هم کمک کردن به رزمنده(. 33، 32-34:همان)شود  تاد جنگ میمسجد امام حسن مجتبی و س

ها را  دهد و لباس رزمنده ها آذوقه می رساند، به رزمنده شود، مجروحین را به آمبوالنس می کند و بلد راه می ها تشریح می را برای آن

قلی به رضا در این مراحل به این شکل نشان داده  وابستگی دریا(. 52، 62، 66، 63، 64: همان)کند  برای مواجه با دشمن بر تن می

گوید برود لباس گرم بپوشد تا سرما نخورد؛ اما همین شخصیت ناگهان پس از مطلع کردن  در ابتدای داستان به رضا می: شود می

ای مخفی کرده  برود که او را قبالً در چالهشود به سراغ رضا  باران خمپاره متوجه می همگان از وجود دشمن در هنگام آتش

که  رود و هنگامی دهد و دریا خود با جعبۀ مهمات به سمت نیروها می و باز هم رضا را به سمت اوراق فروشی هل می( 36، 11:همان)

شود، مشخص نیست  و وقتی دریا مجروح می(  53ا  51، 61: همان)افتد  گوید رضا کجاست به یاد رضا می یکی از نیروها به او می

 .آید که بر سر رضا چه می

های اوست و در های شخصیت در طول داستان نیز برای برجستگی و نشان دادن انگیزهها و حتی کنشتکرار عبارات و جمله    

با تکرار »های تکراری  رهانگا. مایه باشد تواند تأییدکنندة درون ها میها و رفتارهای شخصیتها و کنشترکیب و تلفیق با گفتگو

: 4959اسکولز، )« شوند های جالب در جریان روایت تکرار می هایی که اغلب با واریاسیون با تصاویر، مفاهیم، یا موقعیت: سروکار دارد

برای عنوان سرنخی ظریف  کند به از نظر اسکولز انگارة تکراری آن زمان که نویسنده از تفسیرهای صریح و روشن اجتناب می (.96

شود که در طول  ها شامل عنوان داستان، تاکیدهای نمادین، یا هر چیزی می انگاره(. 21: همان)مایه در متن وجود دارد  پیدایی درون

عنوان  ها به شود؛ ولی این تکرارها باید متناسب با مضمون مطرح شده از سوی نویسنده باشند تا بتوان از آن داستان تکرار می

 . شوند استفاده کرد مایه می ختار داستان که منجر به برجستگی درونهایی در سا نشانه

زدن »های نظامی از حضور دشمنان دارد قلی پس از پی بردن به ورود دشمن به خاک آبادان سعی در اطالع رسانی مردم و نیرو دریا

که در صفحات بعد نیز ( 31: 4953ردی، ف)« !پل زدن روی بهمن شیر، اومدن داخل نخال، بجنبید و مسلح شید. اومدن ئی دسِ آب

نویسنده در این داستان نام . کندوطنانش بیان می و انگیزة شخصیت را برای نجات شهر و هم( 32 -34:همان)شود  تکرار می

 . مرتبه تکرار کرده است تا تأکیدی بر اهمیت شخصیت داستان در فهم مضمون باشد 435شخصیت اصلی را 

 (. 13:همان)« شود قلی سوار موتور می دریا» :رمان برای اطالع رسانیهای قهتکرار کنش    

 (.34:همان)« شود چرخد و پیک در شهر سرازیر می های موتور دریا میچرخ»    

 (.39:همان)« تازد می بازدریا سوار موتور،  ها تا بجنبند،مرد»    

دوستی،  های ملّی و فرهنگی، وطنوظیفه برای حفظ ارزشیابنده دارد که وجود احساس قهرمان داستان شخصیتی گسترش    

های  های دینی از جمله ویژگیهای رزمنده، گذشت و ایثار از خود، شجاعت، پاس داشتن ارزشرسانی به مردم و نیرو کمک

نوعی رفتارهای  دهندة بزرگی و عظمت روح قهرمان داستان است و به کند و نشان شخصیتی اوست که در روند داستان نمود پیدا می

 . ها تأثیرگذار استاو بر کنش دیگر شخصیت

شود  محوری داستان میموجب برجستگی و نمود بیشتر شخصیتهای او ها و کنشهای فرعی که گفتاراز جمله شخصیت    

 (.63: همان)« ...دونی، بلدِماباش تو زیرو بمِ این جا رو خوب می»: سرهنگ کهتری است

 «چه خبره این جا؟».«تری بنادری هستم، فرمانده سپاه آبادانسالم سرهنگ که»    

 «شبونه پل زدن از روی بهمن شیر گذشتن، شما چه طور خبر دار شدید؟»    

 (.36:همان)« کند به دریا سرهنگ رو می»    

ها و نظراظهار(. 69:همان)« گیرند ها آرام میدار دهد، درجه سرهنگ گرم علیک می»شود  سنگر سرهنگ می وقتی دریاقلی وارد    

دهد ا  صدر اجازة اعزام نیرو به منطقه را نمی شود که بنی های درونی خود شخصیت ا در آن زمان که صحبت از این میگفتگو

ها سهم تواند در مرد بودن مردقدر می  کند تاریکی چهفکر می»: دهندة درک عمیق اوستهای درونی و نشانبرمالکنندة خصلت

کنندة این مسئله است که شرایط بد حکومت در ابتدای جنگ و نبود امکانات دلیلی  که بیان( 64ا 61همان)« .اشته باشدمهمّی د

 .شود موجّه برای انجام ندادن وظیفه و دفاع نکردن از کشور نیست و مردانگی واقعی در شرایط سخت آشکار می
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شخصیتی که همچون دریا . کند نوع براعت استهالل برای خواننده ایجاد میگیری از نام دریاقلی در عنوان یک نویسنده با بهره    

طور کنایی در متن  قلی به  آرامش درونی دریا. وسیع و عظیم است و در تالش و تکاپوست تا به ساحل کمال یعنی شهادت برسد

اوضاع سخت و نا به سامان جنگ آرامش (. 51ا 59:همان)« !شن، تو تو جنگ قرار گرفتی مردم تو جنگ بی قرار می»: شود بیان می

کند و بر خالف آغاز داستان که اوضاع به ظاهر آرام بود ولی شخصیت دل نگران زندگی  روحی و درونی را برای شخصیت فراهم می

 تواند نشانۀ تحوّل ضمنی و درونیدهد که این خود می ها را از دست میشخصی و خصوصی خود بوده به تدریج این دل نگرانی

 .شخصیت باشد

 مایه های داستان عامل اصلی کشف درونگفتارهای راوی و شخصیت. 1ـ1

 « درد:مادر»داستان . 4ـ1ـ 1

گذراند و پس از شهادت فرزندش از  شوری روزگار می روایت تشییع جنازة فرزند شهید مادریست که با رخت« درد:مادر»داستان 

گیرد این در حالی است که در زمان حیات فرزندش به دلیل فقر و نداری کسی  می سوی مردم و نهادها مورد تکریم و احترام قرار

 .حاضر به ازدواج با او نبود

که  کسی ها آن در داستان. توانند مضمون داستان را بیان کنند های رسا در بستر داستان میها با اظهارنظرراوی و دیگر شخصیت    

نی و یع عیدادها و وقایدرپی رو پی ییت تنها به معنی بازگویروا. ه اهمیّت داردیما ونان دریرد در بیگ نقش راوی را برعهده می

عنوان راوی در  سنده بهیای از اوقات نو در پاره(. 6: 4934مستور، )شود  یز شامل میات را نیمتوالی ذهن ییست بلکه بازگویخارجی ن

ان یدادهای مختلف داستانی به بیها و رو تیی خود در موقعها به عنوان راوی با اظهارنظرها تیداستان حضور ندارد و شخص

سنده امکان ظهور و یباشد که نو ییا هر جایف، گفتگو، در آغاز داستان ین توصیتواند در ح ت میین موقعیا. پردازند ه مییما درون

ص یت اصلی هر داستان تشخیر شخصیر و تعبیق تفسیۀ هر اثری را از طریما ا درونیم مضمون یتوان در غالب اوقات می». بروز دارد

که با مضمون داستان هماهنگ  هنگام   گر است که آنیهای د تیگاهی گفتارها از آن شخص(. 463: 4953رصادقی، یم) «میبده

 . امی هستندیم حاوی پیرمستقیباشند به طور غ

های به فضای داستان نزدیک یا دور شود و تأکیدنویسنده این امکان را برای راوی دانای کل فراهم است تا هر کجا که الزم است     

گذاری و جایگاه واالی شهدا و شهادت در نزد مردم از طرفی و فقر و مشقت زندگی از طرف دیگر داشته  الزم را بر روی مفاهیم ارزش

« مادر معظم شهید»و « شما»و  «حاجی خانم»شد . که احترام گذاشتند که همه تبریک گفتند، بس مادر گریه نکرده بود، بس»: باشد

هایی که تا به حال در خانۀ مردم شسته بود، بهتر بود، کفن سفیدش از همۀ مالفه»(. 4953:446فردی، )« هاو الگوی مادر

. شود که در ضمن بیان جایگاه واالی شهید در بین مردم فقروسختی زندگی این شهید بازگو می( 445: همان)« .بود 1111تترون

ای خود به عدم تمایل دختران برای ازدواج با این شهید به دلیل نداری، عدم قدرت خرید مادر برای خریدن گل و  راوی در گفتاره

 (. 445-446:همان)های زحمت کشیدة مادر نیز اشاره دارد  دست

 « روباه نیمه شب»داستان . 1ـ1ـ 1

شود همسرش آذر در سال سوم اسارتش و در نبود او به شهر  گردد و متوجه می ای جانباز پس از نه سال اسارت به وطن باز میآزاده

رود و آنجا در تنهایی  شود از شهر دوری کند و به ایستگاه راه آهن می او به دلیل شرایط جسمی خود مجبور می. خود رفته است

شود و در انتهای  ن روباه گم میآید، اما ایست که برای غذا خوردن به سراغ او می همدم او روباهی ا. شود خود مشغول سوزنبانی می

 .گردد داستان با شکم برآمده به نزد او باز می

کند که دنیاطلبی و دنیاگرایی برخی از  مایۀ آن را بیان میهای پایانی داستان درونراوی دانای کل با اظهارنظر خود در جمله    

« اش را هم دنبال خودش بکشد ور بود شکم برآمدهمجب. علّتش را فهمید، روباه سنگین شده بود»: افراد پس از جنگ است

 (. 466:همان)
شده  های راوی و شخصیت اصلی، انتظار برای بازگشت آذر را با انتظار برای بازگشت روباه گمنویسنده در طول داستان با گفتار    

ر افتاده، هنوز هم  به آذر بیندیشم و به من چرا باید در این صحرای دو». کند دهد تا در نهایت مضمون غالب را بیان می پیوند می

« آمد که خود را بکشم کناراز من همین برمی. اینکه منتظرم مانده یا نه؟ به من چه که هنوز در گوشۀ ذهنش جایی دارم یا نه
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ن نداشت؟ به ترسید که زندگی آذر به هم بخورد یا اینکه از خودش اطمیناواقعاً دردش چه بود؟ آیا فقط می»(. 462-464: همان)

-کاش میای. دانست او منتظرش شده یا نهتوانست با این شکل و شمایل جدید سراغ آذر برود؟ آن هم در حالی که نمیراستی می

راوی در ضمن گفتارهایش به مشکالت زندگی جانبازان و آزادگان نیز (. 466: همان)« ...ای کاش. توانست از این یکی سر در بیاورد

 (. 466، 461: همان)تنهایی و غربت ( 469: همان)التی همچون دوری از هوای آلودة شهر به جهت شیمیایی بودن اشاره دارد مشک

 « آدام»داستان . 9ـ1ـ 1

نام   عمۀ راوی به همراه پدر راوی و شخصی به. شان است شده االثری برای یافتن نشانی از گم خبری و انتظار خانوادة مفقود داستان بی

نویسنده با گفتن خاطراتی از . دست آورند روند که به تازگی از اسارت آزاد شده تا شاید خبری از آدام به غ سربازی میمحسن به سرا

خانوادة . گیرد می  رزمنده اینکه او به سینما عالقه داشته و نام آدام را از فیلمی اقتباس کرده و برروی خود گذاشته داستان را پی

شنوند که شاید آدام در آخرین لحظات به هنگام اسارت تیر خورده و  روند در نهایت از او می زاده میراوی وقتی به خانۀ سرباز آ

 . شهید شده باشد
اما  کند؛ نویسنده داستان را به وسیله راوی اول شخصی که در حکم ناظر ماجراست و شخصیت فرعی داستان است روایت می    

مادر پس از آنکه از . آید چشم می که اخالص و انسانیت رزمندة گمنام است بیشتر بهگفتارهای مادر رزمنده برای نمایش مضمون 

در (. 296: همان)« گفت چه کاره است به هیچکی نمی»: گوید شنود که فرزندش فرمانده بوده می ای که همراه فرزندش بوده میآزاده

ای که همراهش بوده او را به جایی ه شاید به دلیل نقشهشود ک بیان اخالص این رزمندة گمنام در انتهای داستان وقتی گفته می

 (.293:همان)« ...کس بفهمه کی بوده گذاره، هیچ نه ننه، نمی»: گوید مخصوص برده باشند مادر می
ی است که راهنمایی برا  نویسنده از عنوان داستان هم به نوعی برای بیان مضمون خود بهره برده است و بهترین عنوان، عنوانی    

طور مستقیم به مضمون داستان اشاره داشته باشد و  تواند به گزینند که می سندگان عنوانی را برمییبرخی نو. مایه باشددریافت درون

هرچند شاید پس از خواندن داستان، عنوان را خالصۀ مناسبی از آن بدانیم ». کنند بعضی دیگر عنوان تلویحی و مبهم را انتخاب می

طور کنایی انسانیّت و آدم بودن و خالص  عنوانی که به(. 429: 4934مارتین، )« نماید از خواندن متن معماگونه میولی معموالً پیش 

 .شود ای نمی در داستان به نام اصلی و واقعی رزمنده اشاره. شود کند که یازده مرتبه در طول روایت تکرار می بودن را بیان می
های یک مادر گمنام و انتظار او در سالیان دراز را صلی که بیان اخالص و انسانیّت است نگرانیمایه ازمینۀ درون نویسنده در پس    

یا ( 293: همان. )شود که به نوعی در صفحات بعد تکرار می( 4953:294فردی، )« .خدایا مرغ خانه کسی گم نشود»دهد  نشان می

جا اون را فقط بپرسید ببینید اون»: گوید بودن او حرفی نزند مادر می رزمش از آدامخواهد که پیش هم وقتی دایی رزمنده از مادر می

    . (291: همان)« دیده؟

 « قهرمان»داستان . 1ـ1ـ 1

ماجرای زندگی خاموش و ساکت یک زن جانباز به نام شهین است که عطا همسرش با وفاداری نسبت به او به کارهایش رسیدگی 

داستان به تهیه و تدارک یک میهمانی و استقبال از  یک خبرنگار زن برای . وید و نه راه برودتواند سخنی بگ می  شهین نه .کند می

 . پردازد نوشتن از شهین و صحبت دربارة او می

کند تا مشکالت زندگی جانبازان و عشق و وفاداری و تعهد  راوی دانای کل هر جا که بخواهد توقف الزم را در داستان ایجاد می    

ترین مسائل جنگ مسئلۀ جانبازان  یکی از قابل تأمل. عنوان منظور و اندیشۀ نویسنده بازگو کند ها را به نسبت به آن همسرانشان

ها ماندگار است  ها و عواقب جسمی و روحی جانبازان تا سال است به شکلی که با گذشت زمان و از بین رفتن آثار جنگ نشانه

( شهین)ای که خوشحالی شخصیت اصلی داستان  گونه های خانوادة جانبازان به و رنجمشکالتی چون غربت . (299: 4954سرشار، )

 .به جهت آمدن مهمان تا به حال سابقه نداشته است

 (.213: 4953فردی، )« ها مهمان داشتندبعد از سال»    

 (.همان)« فضای خانه عوض شده بود»    

 (.216:همان)« هم فقط به خاطر شهین آمد؛ آن ها کسی میمهم این بود که بعد از سال»    
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هاست که این زن را مانند یک نوزاد تروخشک  فکر کرد سال»: اند گوید که همسران جانبازان با آن مواجه راوی از مسائلی می    

ز نگاه ها از اقوام و خویشان خویش دوری کرده تا شهین را ا یا اینکه سال( همان)« .کند اما او حتی قادر به تشکر نیست می

هاست به جای صدای شهین صدای زنگی را  و سال( همان)اند  ها نجات دهد و به همین دلیل از جنوب به شمال آمده تحقیرآمیز آن

راه نرفتنش یه درده و اینکه مو نتونم »: گوید عطا نیز می(. 215: همان)آورد  شنود که شهین در موقع نیازش آن را به صدا در می می

 (.211: همان)« !، یه دردبا او درددل کنم

دانست قهرمان نمی»: گوید کند و می دهد زمانی که گذر عمر خود را نظاره می های ذهنی عطا دخالت میراوی خود را در دغدغه    

ق و و به این ترتیب به عش( 215: همان)« .زنن جوری جا نمیها ئیقهرمان. باس رفت. شوددهد به کجا ختم میراهی را که ادامه می

 . کند ای می ها نیز قهرمان هستند اشاره وفای همسران جانبازان و اینکه آن

 « لباس نو برای پیر زن»داستان . 0ـ1ـ 1

جنازة . اند کند، پسرش مرتضی و عروسش به دلیل ترس از بمباران، از آنجا رفته ای زندگی می پیرزنی در زمان جنگ تنها در خانه

ان قرار گرفته و داستان روایتی از زبان او نسبت به رفتار اطرافیان اوست تا بیایند و او را از زیر آوار پیرزن زیر آوار ناشی از بمبار

 .بیرون بیاورند

امکان ( و شخصیت اصلی داستان راوی اول شخص)لحن روایت که صمیمی و در عین حال دقیق است به همراه گفتار پیرزن     

به طور کلی، لحن کلمات روایت ». کند کند، لحنی که متن داستان را دارای صدا می راهم میمایه را برای نویسنده فبازگویی درون

ت یسنده روایگاهی داستان توسط خود نو(. 66: 4959پور،  مندنی)« ها را صاحب صدا خواهد کردداستان و گفتگوی شخصیت

های  تیع داستانی را بر عهدة شخصیی وقایبازگو سندهیست ولی گاهی نویه چندان مشکل نیما ن هنگام فهم درونیشود و در ا می

لحن . سنده باشدیدة نویشه و ایتواند بازگوکنندة اند یت مین زمان لحن روایدر ا. سنده پنهان استیدهد و خود نو داستانی قرار می

که  ستان است، همچنانمایه و فضای مسلط بر دا ها، درون لحن نویسنده هماهنگ با لحن شخصیت. ش از موضوع وجود نداردیاغلب پ

لحن کلّی اثر که آن را لحن غالب (. 15: 4934؛ مستور، 463: 4953ن، یپ)ست ین و غمناک نیهای طنز، لحن اندوهگ در داستان

(Dominant Tone) لحن کلّی . دهد یسنده را نسبت به موضوع داستانش نشان میری نویگ ر کرد نقطه نظر و جهتیتوان تعب می

ز یها ن در بعضی از داستان. دا کندیت اصلی داستان است، ظهور پیشتر اوقات شخصیان راوی که در بیوة بیدر شتواند  داستان می

 (.466: 4953ن، یپ)« های ثانوی بتواند صاحب لحن اصلی باشد تین شخصیکی از همید یشا»

پیرزن زیر آوار ناشی از . استان استرحمانۀ غیر نظامیان مضمون اصلی این د فراگیر بودن اثرات تخریب جنگ و کشتار بی    

همش مال یی »داند  های عروسش را متأثر از جنگ میبمباران قرار گرفته و منتظر رسیدن امداگران است، او حتّی کج خلقی

 (.232: 4953فردی، )« جَنگوه، بروی هیشکی اعصاب معصاب نذوشته

 (.231: همان)« پویین؟یومد ولی حال، خداوکیلی، اَی قصرِ شاه هَم بود، نمی»    

سی خونۀ اختر خانم اینا، پناه بر خدا، »کند  اش هم ویران شده تعجّب میدر جایی از داستان از اینکه خانۀ نوساز همسایه    

 (.233: همان)« ها...خودش که خراب شده هیچ، خونۀ ما هم کشیده پویین... همسون زمین شده

ولی حالو اینگار جونُم خواب رفته زیرِ »: گی عادی و روزمرة خود بوده دور از انتظار استشهادت گویا برای فردی که مشغول زند    

 (.همان)« کند؟ یعنی بَرویِ منه؟ دونم چرو مرتضی گریه می نمی»(. 239: همان)« کنم ها، حسش نمی یی ناخاله

 (.231: همان)« ها...سی چی شُلُقه، صغرا خانم و عروسِشَم اومدن»    

 (.236: همان)« ...ر راست راستکی یه خبروییهانگا»    

مایۀ اثر اشاره دارد، لباس نویی که پیر زن در ابتدای داستان برای خود نویسنده به طور کنایی در عنوان داستان نیز به درون    

 .کشند ست که در نهایت در پایان داستان بر سر او می ای ا خریده و بر تن کرده، گویا همان مالفه

 « قرار های بیپرستو»داستان . 6ـ1ـ 1

عهده دارد از  رضوی که سمت فرماندهی را به. عنوان امدادگر در منطقۀ کردستان حضور دارند الهه شهابی و چند نیروی زن دیگر به

نب با وجود آمده قبالً هم حمید و زی این اولین مورد نبوده که پیش می. دهد کند؛ ولی او به رضوی پاسخی نمی الهه خواستگاری می
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. شود امکانات کم مراسم عقدی برپا کردند و ازدواج کرده بودند، ازدواجی که عمر کوتاهی داشت و حمید پس از یک هفته شهید می

شود او حاال با نداشتن چشم و از دست دادن دست و پای خود در ازدواج با الهه دچار  شود و به تهران منتقل می رضوی مجروح می

شود؛ ولی الهه برای ازدواج با او مصصم است و به بیمارستانی که  هایی است که در آینده متوجه الهه می نگران رنجشود و  تردید می

 .کند کند و در نهایت تصمیم قاطع خود را در این زمینه اعالم می آید و از او مراقبت می رضوی بستری شده می
مایۀ اصلی داستان که جریان داشتن زندگی و عشق و یمی و احساسی درونها و لحن صمگیری از گفتار شخصیت نویسنده با بهره    

های اوّلیّه که بین دو شخصیت اصلی داستان یعنی الهه شهابی و گفتگو. کند عالقه در جنگ با وجود تمام مشکالت است را بازگو می

 .کند رضوی برقرار است، نوع آشنایی این دو را بیان می
 (.233: همان)« یک هفته شش بار آمدید برای تعویض پانسمانشما در عرض »: شهابی    
 (.911: همان)« ها کردید برای یه عرض مختصر؟یعنی سنگر فرماندهی رو تو این و اویال ر»     

 (.914: همان)« !خواستم از شما خواستگاری کنممی»: رضوی     

شود ضمن بیان سادگی و صفا و صمیمیّت رزمندگان و  ان انجام میهایی که بین شهابی و امدادگرواسطۀ گفتگو در داستان به     

« مریم و سهیال هم نمازشون تموم شد»: شود های فرهنگی و دینی اشاره میشیرینی زندگی در حین جنگ، به حفظ ارزش

 (. 916: همان)« !شهره تو نماز شبت برای من دعا کن»(. 914:همان)

 (. 919: همان)« ...گذرهو با همین سادگی به آدم خوش میحتی تو این موقعیت . جشن چیز خوبیه»

آره، حلقۀ پالستیکی روسری الهه، شد حلقۀ عروس خانم؛ »: بیان سادگی ازدواج رزمندگان در جنگ با اشاره به ازدواج حمید و زینب

 (.همان)« !حلقۀ ضامن نارنجک« »حلقۀ داماد چی بود؟

در . کندنهایی برای ازدواج، عشق و دلدادگی و صداقت و راستی را در این زمینه بیان می گیری نویسنده در پایان داستان تصمیم    

من از تو »: کنداین قسمت رضوی که دچار مجروحیّت سختی شده است در صداقت و راستی الهه شهابی برای ازدواج تردید می

لطفاً روراست باشید »: دهداستان آن را مورد تأکید قرارمیکه نویسنده با تکرار آن در د( 941: همان)« انتظار دارم که راستشو بگی

شما »: کند و الهه در پایان تصمیم قاطع خود را بیان می( 943: همان)« قبل از اینکه متوجه جراحت من بشید چه جوابی داشتید؟

شخصیت زن داستان در طی  صبر و استقامت و استقاللی که نویسنده از(. 923: همان)« انتخاب شدی و ناگزیری که تسلیم بشی

 . دهد های رضوی خاتمه میها و تردیددهد مهر تأییدی است بر درستی و راستی تصمیم زن و به شک ها نشان میگفتگو

 « طواف»داستان . 1ـ1ـ 1 

شهادت ها از  ماجرای سفر معنوی همسر شهیدی به مکّه است سفری که قرار بوده با همسرش برود ولی میسر نشد، با گذشت سال

 . کند آید و عکسی از او را به گردن آویخته و خاطراتش را مرور می همسرش به همراه خواهرش به حج می

مایۀ اثر را که عشق و تعهد و وفاداری های خود درونهمسر شهید که راوی اول شخص داستان است با لحن صمیمی و اظهارنظر    

 (.925: همان)« که دوختم، عکس فرهاد را با طلق و روبان سفید گردن بند کردملباس احرامم را »: کند همسران شهداست بیان می

 (.همان)« خواست در این سفر همراهم باشد دلم می»    

« آن همه سال توی سینۀ من جا خوش کرده بود که حاال توی این خیابان سراشیب عربستان، با دیدن هرچیز یادش بیفتم»    

 (. 923: همان)

 (.همان)« م قبل از نیمه شب برسم و این شب را برای فرهاد طواف کنمخواه می»    

که نویسنده ( 992ـ994: همان)شود  راوی در این سفر با کودک عرب زبان که پدرش را در بمباران از دست داده است آشنا می    

 . زند مایۀ اصلی گریزی میرونها در ضمن د های برجای مانده از جنگ به وسیلۀ آن به فراگیر بودن و جهان شمولی آسیب

 

 های نمادین تأکید. 9ـ1

 « ماه عسل قطبی»داستان . 4ـ 9ـ 1
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. برد سر می  راحیل دختری که با وجود گذشت پانزده سال از جنگ در عشق و دلدادگی خود نسبت به یوسف پسرعموی شهیدش به

جنوب در دنیای خیالی خود در قطب روزگارش را سپری  عشقی که راحیل را تا مرز جنون کشانده است، او با وجود گرمای شدید

پذیرد  راحیل خواستۀ خواهرش برای کوتاهی موهای بلندش نمی. روند کند چرا که یوسف به او گفته برای ماه عسل به آنجا می می

  . ها را دوست دارد و به یوسف قول داده کوتاهشان نکند برای اینکه آن

تواند مفاهیمی پیچیده را که نیاز به تفسیر و توضیح بیشتری دارند به صورت  نویس میت که داستانای اسشیوه (symbol)نماد     

تواند مضمون مورد نظر نویسنده باشد به خواننده  منتقل  کار برد و در حین حفظ معنای خود، معنای دیگر را که می ایجازگونه به

به شرط آنکه بیانگر ( 31: 4956پرین، )« و یا چیزهای دیگری باشدتواند یک موجود، شخص، حالت، عمل  این نماد می». کند

های نمادین را نیز به وسیلۀ تأکید و آنگاه که مؤلف جمله یا عبارت یا حتّی صحنه. مضمون باشد و در داستان مورد تأکید قرار گیرد

 .ای استتوان گفت بازگوکنندة اندیشهسازد در واقع میتکرار برجسته می

های دفاع مقدّس به  نویسندگان هوادار ارزش. های جنگ استفاده چشمگیر از نماد است کته قابل اعتنا در ساختار داستانن»     

در این داستان کوتاه نکردن (. 43: 4951نژاد،  پارسی)« اند منظور رسیدن به اهداف اصلی خود به کرّات از این عنصر استفاده کرده

 .ری  نسبت به آن است که مضمون اصلی داستان دلدادگی دو جوان جنوبی استمو نماد عشق و پایبندی و وفادا

 (.212: 4953فردی، )« قسمم داده کوتاهش نکنم! موهامو دوست داره»    

 (.219: همان)« حتی یک سانت از موهایش را کوتاه نکرده»    

گذر ایّام را نشان ( 219: همان)شود بعد تکرار می که در صفحات( 214: همان)« .یک آه یک تار سفید ـیک آه یک تار سفید »    

گردد اش پس از مدّتی باز میدهد، ایّام و روزگاری که عشق راحیل شخصیت اصلی داستان را نسبت به یوسف که جسد سوختهمی

نماد عشق خالصانه رسد،  نظر می رود گیسوی بلندی که سیاه به در انتهای روایت هنگامی که راحیل به کنار شط می. کندکم نمی

یک گیس بریدة بلند، کنار آب »این دو است و بیان این امر که این عالقه حتّی با گذر روزگار همچنان مانند روز اوّل خود است 

 (.213: همان)« ...دهم، یک گیس بلند، یکدست سیاه افتاده، زیر نور ماه، تارهای سفید را تشخیص نمی

 . کنندة مضمون عاشقانۀ این داستان است ترکیب ماه عسل بیان. کند نوعی براعت استهالل ایجاد می نویسنده با عنوان داستان نیز    

 « دختران کارون»داستان . 1ـ9ـ 1

های دینی در آن  ها به ارزش ها و پناه بردن آن نشان دادن ترس و اضطراب آن. هاستداستان فرار چند دختر جنوبی از حضور عراقی

 .سپارند گریزند و خود را به دل کارون میکه با شتاب از دست دشمن می موقعیت و شرایط سخت
پریدگی آن را در  غروب خورشید و رنگ. کند نویسنده با تأکیدهای نمادین مضمون غالب این داستان خیلی کوتاه را بیان می    

-ی تند دویدن دخترها کرده است تا درونهاهنگام افولش نماد ترس و اضطراب دانسته و همچنین صدای موّاج رود را همراه نفس

 :مایۀ داستان را که وجود ترس و دلهره و فرار از روی غیرت است را نشان دهد
 (.244: همان)« ترسم و نگاه کرد به خورشید که آن طرف دشت، رنگش پریده بود می: اولی گفت»
 (.همان)« رفت خورشید، رنگ پریده و لرزان، پایین می...»

 (.242: همان)« دویدند های تند دخترها که مید و نفسصدای موج بو»

 توصیف صحنه . 1ـ1

 « تشییع جنازه یک بند انگشت»داستان . 4ـ 1ـ1

رود در حالی  او پس از گرفتن دیپلم به جبهه می. کالسی ناصر است تشییع جنازة شهیدی به نام حمید است که پسرعمو و هم روایت

ناصر در کنکور هم موفق . زند بهانۀ درس خواندن و شرکت در کنکور از رفتن به جبهه سر باز میکه ناصر با وجود اصرار عمویش به 

خواهند پیکر پسرعموی شهیدش را تشییع کنند و او هم  شود و باید به خدمت سربازی برود و این درست زمانی است که می نمی

 .نرودکند تا به سربازی  انگشتش را به پیشنهاد یکی از دوستانش قطع می

دهد برای سازد تا آنچه را روی می جهان در حال حرکت داستان را متوقّف می (Description)نویسنده با استفاده از توصیف     

های در داستان. مایۀ داستان باشدتواند درون رساند که می خواننده بیان کند و گاهی در حین این توصیفات مفهوم خاصّی را می
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 ها تلفیق و ترکیب شودگوهای شخصیت یا شخصیتوها و گفتی نیست و باید با کنشروایت، توصیفات طوالن کوتاه به دلیل ایجاز
ها  دهنده ها را آگاهی های ایستا و بارت آن مایهها را نقش توماشفسکی این بخش»(. 446-443: 4955؛ بی نیاز، 412: 4961ایرانی، )

توانند خواننده و مخاطب را به جهت سکونی که  هایی که با وجود خود در داستان می شبخ(. 53: 4934مارتین،)« نامد ها می یا نمایه

  .واسطۀ توصیف صحنه پیش آمده به سوی مضمون رهنمون سازند در روایت به
شکوه و عظمت تشییع پیکر شهید در مقابل کوچکی و حقارت دفن یک بند انگشت به شکل مخفیانه، تقابل گریۀ برای قطعی     

گذاری به مقام شهدا و جایگاه واالی  ت و گریستن برای شهید توصیفی است که نویسنده با ارائۀ آن مضمون داستان را که ارزشانگش

گذاشتن ضبط صوت و پارچۀ سیاه، پوشیدن لباس سیاه، گریۀ مادر، . سازد ها در بین مردم و حفظ فضایل انسانی است آشکار می آن

ها  د، صدای ناله و ضجۀ زنان و گریۀ مردم از مواردی است که در حین توصیف نویسنده به آنبردن دیس خرما، شیون اقوام حمی

 (. 211-439: 4953فردی، )اشاره دارد 

ای آن و وجود این باور  ساله بعد شدید مذهبی و عقیده فرد دفاع مقدّس ما در جنگ تحمیلی هشت از جمله خصایص منحصربه»    

بلکه شهادت است و شهید . یاری از اعضای خانوادة آنان بود که جان باختن در این عرصه مرگ نیستژرف در میان رزمندگان و بس

نویسنده به طور ضمنی به تقابل مرگ و شهادت، مخفی و پنهان داشتن قطعی بند انگشت  (.94: 4954سرشار، )« زندة جاوید است

ماند  ن مردم و در نهایت شهیدی که جز یک دست از او باقی نمیدر مقابل روشنی و وضوح تشییع پیکر یک شهید و تکریم آن در بی

ها در زمان جنگ تأکید پردازد و به این وسیله بر هویّت و تکلیف انسان هدفی انسانی که کامالً سالم است می در مقابل پوچی و بی

خواستم بلند  شنود می کس نمیرا هیچ ای، صدایمام به چالهکردم با سرافتاده کردم هیچم، پوچم احساس می احساس می»: کند می

 (.433: 4953فردی، )« دهدبلند داد بزنم، گریه کنم، احساس کردم چیزی گلویم را فشار می

 گیرینتیجه

نگر زنان نویسنده  نگاه احساسی و جزئی. ها نشانگر نوعی تحول در عرصۀ محتواستدغدغۀ اصلی زنان نویسنده در این داستان ـ4 

ها و ها معطوف به تالطمات درونی انسان ای که از سویی نگاه آن گونه به. زتاب مضامین آنان تأثیر داشته استبه نحوی در با

ها و ها و ایثار، شهادت، بمباران و کشتار، غیرت و از سوی دیگر به تصویر کشیدن رنج های درگیر جنگ، بیان رشادتشخصیت

هدا، جایگاه عالی شهدا و شهادت نزد مردم پس از جنگ و مطرح کردن مفاهیم مشکالت خانوادة جانبازان، عشق و تعهد همسران ش

تواند در ساخته شدن جوان امروزی که  گیری از آن میاجتماعی، فرهنگی و ارزشی است که فقط مختص به آن دوره نیست و بهره

 . آن برهۀ مهمّ انسان ساز را ندیده است، مؤثر باشد

عنوان شیوة غالب مطرح است و بقیّۀ عناصر  ها بهها نمودار شود که معموالً یکی از آنشیوه در داستان تواند به چند مایه می درون ـ2

داستانی و اظهار نظرهای های  گفتار شخصیت. گیرند با آن شیوة اصلی در ترکیب و تلفیق قرار می... داستانی مانند عنوان، لحن و

ی موردنظر خود و ها هو اندیش ها هاست تا بدین وسیله اید( 4)در مجموعۀ یوسف  راوی بیشترین شیوة مورد استفادة نویسندگان زن

 .های خود را نشان دهندمایۀ داستاندرون

یافت همچون  توان به مضمون دست کند که با بررسی معنایی آن می چنان در عنصر داستانی رسوخ می مایه آن گاهی نیز درون    

در این داستان شخصیت کانون و مرکز . گشای دریافت الگوی فکری نویسنده است که راه« دریاقلی»عنصر شخصیت در داستان 

های فرعی و ها، شخصیتشخصیت و دیالوگ، کنش. ها در ارتباط است پیوند عناصر با همدیگر است چرا که به نوعی با همۀ آن

 .شود موجب ایجاد التذاذ هنری می

داستان از مجموعۀ یوسف  5ای که در  گونه  ان شخصیت محوری داستان مطرح هستند بهعنو ها زنان بهدر بعضی از این داستان ـ9

شود که  که مورد تحلیل قرار گرفته است نقش و حضور پررنگی از زن چه در عرصۀ دفاع مقدّس و چه پس از آن مشاهده می( 4)

و « ماه عسل قطبی»، «طواف»، «قرارپرستوهای بی»، «لباس نو برای پیرزن»، «قهرمان»، «آدام»، «درد:مادر»های توان داستان می

 .را نام برد« دختران کارون»

 :منابع

 .مرکز: ترجمۀ فرزانه طاهری، چاپ دوم، تهران عناصر داستان،(. 4959. )ا اسکولز، رابرت 4
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 .کودکانکانون پرورش فکری و : چاپ اول، تهران داستان، تعاریف، ابزارها و عناصر،(. 4961. )ایرانی، ناصرا  2

های زن  های مرتبط با زنان در داستان هیما ای موضوعات و درون سهیبررسی مقا»(. 4931. )ا بشیری، محمود و محمودی، معصومه9

 .34ا51، صص16سال پانزدهم، شمارة  ،(زبان و ادب پارسی)متن پژوهی ادبی ، «4951تا  4911سینو محور زنان داستان

 .افراز: چاپ دوم، تهران رآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی،د(. 4955. )بی نیاز، فتح اهللا 1

 .صریر: چاپ اول، تهران جنگی داشتیم داستانی داشتیم،(. 4951. )نژاد، کامران ا پارسی3
 .سورة مهر: ترجمۀ محسن سلیمانی، چاپ هفتم، تهران تأملی دیگر در باب داستان،(. 4956. )پرین، الرنس ا6

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه  پایان ش،.ه 4936تا  4911های معاصر فارسی از سال مایۀ داستاندرون(. 4959) .پیروز، غالمرضا ا6

 .شیراز

 .رسش: لوفر اربابی، چاپ اول، اهوازیترجمۀ ن سبک و لحن در داستان،(. 4953. )ن، جانییا  پ5

 . رسش: طالئی، چاپ اول، اهوازترجمۀ مهرنوش  مایه در داستان،درون(. 4953. )توبیاس، رونالدا  3
 .دیمروار: چاپ دوم، تهران فرهنگ اصطالحات ادبی،(. 4959. )مایا داد، س41
سال دوم،  نشریۀ ادبیات پایداری،، «کارکردهای روایی کشمکش در سه داستان کوتاه جنگ تحمیلی»(. 4931. )ا رنجبر، محمود44

 .299-233شمارة چهارم، صص 

 .پیام آزادی: چاپ اول، تهران در مسیر تندباد،(. 4954. )ا سرشار، محمدرضا42

نامۀ  پایان های کوتاه از پیروزی انقالب اسالمی تا پایان دفاع مقدّس،تحوّل مضامین در داستان(. 4966. )خواه، لیال ا سلیمانی49

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

نشریۀ ، «(2)و ( 4)های مقاومت زنان در دو مجموعۀ یوسف  بررسی جلوه»(. 4932. )اهلل و لشکری، فاطمه پور، عنایت ا شریف41
 . 469-453سال پنجم، شمارة نهم، صص  ادبیات پایداری،

نامۀ کارشناسی  پایان ران،یساز معاصر ا ۀ ده رمان شاخص دورانیما نقد و بررسی تم و درون. (4956. )سایزاده فروتن، پر ا صفت43

 . ارشد، رودهن

 .صریر: ، چاپ اول، تهرانهای کوتاه دفاع مقدّس، مجموعه داستان4یوسف(. 4953. )امیرحسین فردی،ا  46

 .هرمس: ترجمۀ محمّد شهبا، چاپ پنجم، تهران ت،یهای روا هینظر(. 4934. )ن، واالسیا مارت 46

 .مرکز: چاپ پنجم، تهران مبانی داستان کوتاه،(. 4934. )مستور، مصطفی -45
 .ققنوس: چاپ اول، تهران ،(نو های داستان ها، شگردها و فرم سازه)ارواح شهرزاد (. 4959. )اریرپور، شه ا مندنی43
 .سخن: چاپ پنجم، تهرانعناصر داستان، (. 4953. )ر صادقی، جمالیا م21
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 هاای تقابل پدر و پسر درحماسهتحلیل مقایسه

 (رستم و سهراب؛ ارجَنَ و ببرباهن هندی)

 فاطمه پاکرو

 ر دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمساراستادیا

 چکیده

ایرانیان و هندیان از زمان جدا شدن از هند و . بخش مهم فرهنگ ایرانی منشأ گرفته از هند و ایرانی و در نهایت، هند و اروپایی است

های فرهنگی باید از مقولهاند؛ از این رو، برای بررسی و شناخت هر یک اروپاییان در حدود سه سده با یکدیگر زندگی مشترک داشته

اند، در هایی پذیرفتهاساطیر این دو تیره اگرچه پس از انشعاب، در روساخت، تفاوت. این بعد مهم مدنیت ایرانی را در نظر داشت

ر مجموعه فرهنگ و اساطی .توان به هستۀ مشترک آنها پی بردهای تاریخی میهایی دارند که با شکافتن الیهساخت، همانندی ژرف

ترین گنجینۀ فرهنگ و اساطیر ایرانی، های حماسی مانند رامایا و مهابهاراتا  آمده است و مهمها و منظومه«ودا»هندی در کتاب 

های رستم و ارجنَ  اشاره توان به شباهتاز وجوه مشترک اساطیر ایرانی کهن با اساطیر هند باستان، می. شاهنامۀ فردوسی است

تر اینکه او نیز چون ناپذیر است و نکتۀ مهم ستکم فرزند شخصی زال و از خاندان دستان و پهلوانی شارجنَ نیز چون رست. کرد

آور مبادرت ای مرگشناخت، به نبرد تن به تن و مبارزهه در دیار غربت داشت و او را نمیکرستم، با فرزند چهارده سالۀ خود، 

که این دو روایت، دارای خاستگاه دهد نشان می های آن با یکدیگر،ا و تفاوتهو بررسی شباهت نقد تطبیقی این دو داستان .ندک می

 .واحد هند و اروپایی هستند

 .حماسه، الگوی تقابل پدر و پسر، رستم و سهراب، ارجنَ و ببرباهن: هاکلیدواژه

 همقدم

  ین نوع  ادبیز حماسه نخستیونان نیدر ظاهراً . رده استکها ظهور ان ملتیه در مکدانست  ین نوع ادبیتوان نخستیحماسه را م

ن گونه اشعار سروده یه از اکشناسم یرا نم یچ شاعریش از هُمر هیپ»د یگویقا میااه ارسطو در بوطکل ین دلیاد بدیشا. بوده است

 (36: 4996ارسطو)«.باشد

ن یدرا. دهدیم لکیها تشیها وپهلوانژرف ساخت حماسه را جنگ. اصوال سخن از شاهان و بزرگان و اشراف است یدرحماسه و تراژد

ان یبا خدا یه به نوعکن یندارد اما شاهان و سران وسالط یتیستند و مرگ آنان اهمیش نیب یرکلش یاهیس یان مردم عادیم

 .دهندیل مکیحماسه را تش یهاتیشخص یاند، محور اصلوابسته

ه کن نوع شعر یا. دارد یاشراف یحماسه خاستگاه یونانیادب  در. رده نوع حماسه استکونان ظهور یه در ادب ک ین نوعینخست»

ر و دار نبرد است تا یگان خود درگیه با همساک( فئودال)جامعه اقطاع دار  یکاست از یر درستینبرد است، تعب یهاموضوع آن صحنه

 یه راهبرکرومند هستند یردگان نکاز سر یندارد فقط بعض یمشخص ن اجتماع فرد وجودیدرا. حوزه تسلط خود را گسترش دهد

ز ین یارانیدرادب ا. ندکیر میات تصویجاامعه را در برابر ح یک یداریب  ن نوع شعر حالتیا. شان استیبا ا یجنگ ها و جنگبارگ

 یر حالت سازندگیسم ندارد و تصویدر نظام فئودال یاد تجاوز طلبیدر شاهنامه بن یقوم یهایریدرگ هکن تفااوت ین است با ایچن

 (6 :4932،ینکدک یعیشف)« .جامعه است یک

ت یتوان ژرف ساخت حماسه را واقع می قتیدرحق. شود می دیدهعصر  یی از عصیان علیه نظام موجود آنها هنشان  ها هحماسگاه در

زمان به  گر انسان با افزودنیان دیبه ب. افته استیخ دست یتار کبه در کینون اندکه اک یله انسانیه به وسک یتیدانست اما واقع

د یا ها شایقت آن اغراق ها و رؤیدرحق. ش استیه خوین و اولیشف در دوران نخستکن یرده است اما اکشف کخ را یعت تاریطب

 که خورد می چشم به ییها همای بن و الگوها ادبی، نوع این در. افتن استیاو درحال توسعه ۀ شینون اندکه اکاست  یانسان یآرزوها

 .دارد  متعددی یها هنمون جهان ادبیات در که یی است الگوها جمله از نیز «پسر و پدر تقابل» .اند شده تکرار بارها

 پسـر و پـدر تقابل الگـوی کلی چارچوب
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ة دهند شکل کلی خطوط. ی اقوام  جهان آمده استها هحماسی و افسانهای  ی مختلف در روایتها هموضوع نبرد پدر و پسر به گون

 و آید می دنیا به پدر حضو بدون او فرزند و کند می ازدواج خویش سرزمین یا شهر از بیرون جایی در پهلوانی که است چنین الگو این

 رویا این که شود می روبرو خویش پدر با نادانسته شکلی به موارد اغلب در و خیزد می بر پدر جستجوی به ها سال از و پس بالد می

 . است همراه باجنگ ودرگیری رویی

 .رود می جهان به شمار ادبیّات در نبرد به مربوط داستانیِ یها همای بن مشهورترین از ،طرح این

 تقابل پدر وپسر یالگو یریل گکخاستگاه ش

 :ل باشدیتواند موارد ذ می ن تشابهیل ایدال. ندک می یرویپ یواحد یش از الگویم و بکات جهان، یداستان نبرد پدر و پسر در ادب

 خدایان نبرد ة اسطور از ـ تقلید4

 معتقد دانستند، می اسطوره سپسین تکامل را پهلوانی روایات تمام که رمانتیک عصر در» :مطلق معتقد است خالقی جالل دکتر

  پهلوان، اسطوره نبرد خاستگاه  اصوالً پسر، و پدر نبرد یها هافسانۀ هم خاستگاه  که بودند

 روایات و اسطوره. گزارد به راجع رمانتیکة دور نظریات از کم کم زدهمنوة سد در که آن از پس ولی. است بوده خدایان نبرد

 این در نیز پاتر (62: 4962 مطلق، خالقی) «.آمد وجود به دیگری نظریات نیز پسر و پدر نبرد موضوع توجیه در برگشتند، حماسی

 گیاهان قدیم و جدید خدایان بین مبارزه از رؤیایی نمایش یک ما پسر و پدرة مبارز در که زده حدس وستون خانم»: نویسد می باره

 (444: 4951 پاتر،)« .شود می دریافت آن عبادی و آیینی عبارات بهارانه، و خرمنیهای  جشن بیشتر در که داریم

ه ه بیشب یآنان عواملهای  ه انسان ها دارند و جنگکگر دارند یدیک را با یالتکان همان مشیر، خدایه دراساطکد  توجه داشت یبا

خواهند و با وجود  می شیع خویه همگان را مطکاند جنگجو یمردان، یونانیان یخدا»:به عنوان مثال.دارد یانسانهای  یریعوامل درگ

  یاورانوس با تالش  برا. از پسرانشان باشد،وحشت دارند یکیست  خوردن توسط کرشان شیه تقدکن یه دارند، از اک یاقتدارۀ هم

ل بردن یا تحلیدن یبا بلع، رونوسک. ندکل یشرفت زایبالقوه فرزندانش را در جهت رشد و پ یرویاد نیوشکدفن  فرزندانش 

 :کر)« .ادیرد و بلعک کوچکب داد، یهمسر بااردار خود را فر، ند و زئوسکاز خود  ید آنان را بخشیوشک فرزندانش،

   (4931:11،13بولن،

در  ین حالتیچن. ندک می پدر را نابود  یندارد و فرزند به راحت یعمود یونان، قدرت، ساختاریر یشود دراساط می دهیه دکچنان  

 .ردیاو را بگ  یند و جاکام یتواند بر پدرش ق می ا مردوخ،ی کمثال مردو. شود می دهیز دین نین النهریر بیاساط

سه گانه اند و های  یمنج، امشاسپندان و زرتشت، اهورامزدا. ر استیوخدشه ناپذ یعمود، ، ساختار قدرتیر زرتشتیدر اساط» 

اندن کدرهم ش یطبقه برا یکدال بر تالش  یچ داستانیه هکآن یگر قرارگرفته اند، بیدیکدر پس  یان به صورت سلسله مراتبیپارسا

 (245:  4956،ینیثم)«..ورود به طبقه باالتر وجود داشته باشد یمرزها

 یعمود یسلسله مراتب قدرت، صورت، ان به وجود آمده استیرانیا یستتاپریکران در روزگار یر ایه چون اساطکد بتوان گفت یشا 

 . ز،هستیو داور مطلق ن یل و قاضک یباز هورمزد دانا، یر زرتشتیه دراساطکم ینیب می .دارد

و ت کیت و مالیمکحا یر سلسله مراتبکتف». اندات خود ادامه دادهیاسالم به ح پس از یگریدهای  به صورت یرانیا یها هاسطور

 (نیشیپ) «.ره بوده استیران چیغالب در اهای  ومتکح ها برز تا مدتیقدرت، پس از اسالم ن

 (عشق پسر به مادر)ـپ یاودة ـ عقـد1

 به شاگردانش و او آثار در نیز پسر و پدر نبرد موضوع، کرد پیدا فروید شناسیروان مکتب در پسر و پدر روابط که اهمیتی به توجه با

، جهان ادب در پدر با پسر نبرد مضمونة دارند بر در آثارۀ هم، رانک شاگردش و فرویدة عقید به. یافت خاصی جایگاه، اُتورانک ویژه

 به را اوۀ کین رفته رفته یابد، می مادر و خود میان حائلی را پدر که پسر .است ریشه گرفته مادر به پسر ناخودآگاه و نامشروع عشق از

 .دهد می لکیپ را تشیاودة و تنفر، عقد ین دلبستگیا .خیزد می بر او با نبرد به و گیرد می دل

ۀ ز از افسانیر نکفوق الذة ن رو در مورد عقدیاز ا. داند می یعیانسان طب ینیجهان ب یتمام نماۀ نییرا آ ها هر و افسانید اساطیفرو»

 (411 :4936ن پور،ایآر)« .دیجو ین شده است، سودمیل، تدوکسوفۀ لیه به وسک( oedipe)پیاود یونانی
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غیبگویان به شاه گفته بودند که ادیپ پدر خود را خواهد . ان تب، بودیاسته، یکی از  فرمانرواکویه  کادیپ پسر شاه الیوس و مل    

اما . ندکوهستان نابود کسپرد تا در یفرزندش را به چوپان ین سرنوشت شومیم چنیوس ازبیال. ردکشت و با مادرش ازدواج خواهد ک

 .سازد می وهستان، به حال خود رهاکشد و او رادر کپ را بیتواند اد نمی ان مهربانچوپ

ورنت کپادشاه  یقیادیپ همچون فرزند حق. برد می ابد و او را نزد شاهی ی، نوزاد رام(Corinthe)ورنتکاز چوپانان پادشاه  یکی 

شد و با مادرش ک می ه پدرش راکه در سرنوشت اوست کد یگو می به او ییبگویغ یروز. گردد می برومند یشود و جوان می بزرگ

 .ندک می ازدواج 

از دیار آنان ز یفاجعه آمسرنوشت ن یاپندارد، برای گریز از  اش را پدر و مادر حقیقی خود می چون پدر خوانده و مادر خواندهپ یاد 

کشد و به سوی شهر  می( که پدر واقعی او بوده)را مختصر، پیرمرد  ییرسد و پس از گفتگو پیرمردی می  در راه به گردونه. گریزد می

 .ندک می مادر خود، ازدواج یعنیتب، ۀ کد و با ملیگشا می شهر را .شود می روان تب

پرسد،  می آپولومعبد آید و چون ادیب سبب این فاجعه را از کاهنان  بر این شهر فرود می طاعونمرگ و  ،ییها فرمانروا پس از سال  

ادیپ در جستجوی . است بستر شده  مادر، هم شنود که گناهکار باید از میانه برخیزد، گناهکاری که پدر خود را کشته و با پاسخ می

ه هم خود را در کند و ملک یخود را برمهای  پس، از خشم چشم. ه قاتل خود اوستکابد ی یدراز درم یپس از زمان این گناهکار پلید

 .ندک می زیقصر حلق آو

جز  یزیرد، چکوصلت ...شت و با مادر خودکرا به زجر ... ه پدر خودکپ پادشاه یاود» :دیگو می نین داستان چنیاة د در باریفرو

 (  414همان،ص) «.کودک یریام گک. ستین یریام گکاز  یشینما

 قبیل این از مواردی یا و پدر از او نفرت و مادر به پسر عشق موضوع با را پسر و پدر نبرد یها هافسانۀ هم توان نمی ،گمان بی، البته

 ازای  هنشان ترین کوچک تنها نه پدر، جستجوی در سهرابة درانگیز. سهراب و رستم یرنظ روایاتی درآن دسته ویژه به» .کرد توجیه

 بی) رستم با شدن روبرو محض به سهراب که بزرگ استای  هبه   انداز مهر این و پدراست به مهر اوة زیانگ بلکه ست،ین پدر به نفرت

 که آن از پس که است مهر همین به خاطر واقع در و گیرد می دل به را او مهر اختیار بی، (است رستم او که باشد مطمئن که آن

ة آماد ه گوییکچنان . کند می رها را او و خورد می را فیرنگ حریب و نیزود فر یلیخ رساند، می خاک به یشتکرستم را در  پشت

 «.بدو کینه و نفرت راه در نه  بازد و می پدر به مهر در راه را خود جان سهراب گر،یسخن د به. است بوده کار این برایای  هبهان یافتن

 (.69، 62: 4962 مطلق، خالقی)

 یاسیان پدر و پسر بر سر قدرت سیـ نبرد م9

این . برخوردار است، نبرد بر سر تصاحب قدرت سیاسی استای  هژیت ویاز اهم، ه درباب نبرد میان پدران و پسرانک یگریته دکن   

به . ژه داده استیو یلکش، زیان ملل و اقوام  نیدر م یاسیسهای  به نظام، یشاوندیخو. تشاوندان اسیان خویمعموالً، درم، جدال

ه سلطنت کن جهت است یبه هم( 62:  4961ه،یباالند)« .شوند می انیب یشاوندیبا اصطالحات خو یاسیروابط س»ه همواره ک یطور

 . بوده است یهمواره موروث یسنتهای  ومتکها و ح

ااه در کن روست یازا. است ینیخود، عامل رقابت بر سر سلطه و جانش یگردد ول می ندان اگرچه موجب اقتدارتعدد زنان و فرز    

 یان براین میدر ا، مادران نیز، گاه. خواهند سلطنت را از دست یکدیگر بربایند می م که پدر و پسر، آگاهانه،یده ایخ دیطول تار

 یتیبه صورت حما    matrilaterale ییمادرسو یشاوندیخو». رده اندکفا یا یاساس ییدن فاارزندان خااود نقش هااایشکبار

 (64: همان) «.شود می د، رقابت سخت تریان دشوارتر به دست آکن امیمربوط به تصرف قدرت است، هرچه ا یارهاک یبرا

 یـیهنـد و اروپا کـ خاستگـاه مشتـر1

دکتر . جهان آمده است اقوام یها و افسانه یات حماسیگوناگون در روا یها ختیچنان که گفته شد، موضوع نبرد پدر و پسر به ر

گر سخت یدیکات داستان به یزه و ساخت و جزئیه از نگاه موضوع انگکت است یان آنها تنها چهار روایاز م» :خالقی معتقد است

 یژرمن ین نمونه شعر پهلوانیتر هنکه فعالً کح باستان یفص یلده براند و  هادو براند به زبان آلمانیه یت آلمانیروا یکی: اند یکنزد

ث و یا مورمیلیا یت روسیگر رواید. یالدیباستان از سده نهم م یرلندیبه زبان ا ینالکن و یوهولک یرلندیت ایگر رواید. است

http://wapedia.mobi/fa/%D8%AA%D8%A8
http://wapedia.mobi/fa/%D8%AA%D8%A8
http://wapedia.mobi/fa/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86
http://wapedia.mobi/fa/%D8%A2%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88
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 (یارم هجرچه) یالدیدهم م هسد از  یت فردوسین صورت موجود آن روایتر هنکه کرستم و سهراب  یرانیت ایگر روای، دیکلنکسُ

 (39: 4962مطلق، یخالق. )«است

 برخی و هستند اروپایی و هند واحد خاستگاه های نبرد پدر و پسر در ادبیات جهان، دارایروایت که معتقدند پژوهشگران از گروهی

 اند که این گرفته اند و نتیجهکرده بازسازی  را آن اروپایی و هند روایت کلیِ خطوط و اصلی صورت روایت ها، اینۀ مقایس با نیز

چه از نظر ساختهای زیربنایی  هر یک در محیط جدید، ها هو این افسان اند برده خود با را شده یادۀ افسان، کوچیدن هنگام به، اقوام

ی آن اند و با شرایط فکری و اجتماعگرفته تند، در معرض تحول و تغییر قرار روبنایی، هرچند گاه آرام و گاههای  وچه از نظر نهاد

   . اندمحیط، تطبیق یافته

 نبـرد پـدر و پسـر در ادبیـات ایران وهنـد

 است شاهنامه در سهراب و رستم روایت ایرانی، قوم پردازی داستان و حماسی سنّت در مضمون اینۀ نمون ترینشده شناخته ظاهراً

ایران سرزمینی است که در یک چهار راه »ه، کچرا . افتیتوان  می آن برای مشابه داستان ده چند دیگر، ملل میان اقوام و ه درک

از پیش از تاریخ، انواع  اقوام  از شمال و جنوب و شرق و غرب وارد نجد ایران شده، خارج ، از قدیم. عظیم فرهنگی قرار گرفته است

« .است رهنگ این اقوامشگل گرفته مرهون ترکیب فشده، یا اینجا ماندگار شده و فرهنگی که در ایران ضمن چندین هزار سال 

 ( 294: 4966بهار،)

از این رو برای بررسی و شناخت هریک از . هند و اروپایی است، در نهایتایرانی و  گرفته از هند وأ بخش مهم فرهنگ ایرانی منش

با یکدیگر . م. ا سوم پدر حدود هزاره دوم ی که هند و اروپاییان .را در نظر داشتی فرهنگی باید این بعد مهم مدنیت ایرانی ها همقول

یی تقسیم شده و هریک به سویی ها هبه شاخعوامل دیگر، ایگاه سکونت وجپس از مدتی به سبب تنگی  ،زندگی مشترکی داشتند

ایرانیان و هندیان از زمان جداشدن از هند و اروپاییان در . ان بودندهند و ایرانی، جنوب آمدند سمت بهکه  ای هشاخ. سفر کردند

. راث فرهنگی مشترک آنها در این دوره توجه بسیار داشتیباید به م ن،یبر ا، بنااندسده با یکدیگر زندگی مشترک داشتهحدود سه 

که با ند دارد  هایی همانندی، اما در ژرف ساخت اند،هایی پذیرفته ساخت تفاوتدر رو، اساطیر این دو تیره اگرچه پس از انشعاب

ی ها همنظوم و "هاودا  "در کتاب  مجموعه فرهنگ و اساطیر هندی. بردرک آنها پی تبه هسته مش توان می ی تاریخیها هشکافتن الی

از وجوه مشترک . است یفردوسۀ ، شاهنامیرانیر ایفرهنگ و اساطۀ نین گنجیترآمده است و مهم حماسی مانند رامایا و مهابهاراتا

کیخسرو و جدهشتر، اسفندیار و کرن، سیاوش و ، رستم و ارجنَهای  هتتوان به شبا می ،اساطیر ایرانی کهن با اساطیر هند باستان

  .اشاره کرد. ..راما و

به . ن در منطقه شوراسنه بودندکسا، وااادپله یآنها از قب. است یتنکبه نام  یو زن پاندخواجه سومین فرزند  ارجنَ، تاابر اساس مهابهار

ده شده بود و نسب یرنگ بودن پوست بدن، زال، نام یل زرد بودن و بیام تولد به دلپاند پدر ارجنَ در هنگ، موجب دفتر اول مهابهارتا

ز چون ین بنابر این ارجنَ. دیرس یآریاورته م یان نامین پسر بهارَت از فرمانرواینخست( دستان یت به معنایرکدر سانس)نَ یاو به هست

ارجنَ نیز چون رستم با فرزند ، تر اینکه و نکته مهم. است ریناپذ ستکش یپهلوانو رستم فرزند شخصی زال و از خاندان دستان 

اینک به . ندک می مرگ آور مبادرتای  هبه نبرد تن به تن و مبارز، شناخت نمی ار غربت داشت و او رایه در دک، چهارده ساله خود

 :پردازیم می دو روایتانطباق این 

 رابم و سهرست

ه درآنجا کرستم . ان بودکتر یسمنگان ازشهرها. نه دختر شاه سمنگان استیتهم محصول عشق رستم و، سهراب، قهرمان جوانمرگ

، انکچند از تر یتن. نهد می سر به خواب، یند و خود از فرط خستگک می ار اسبش را به چرا رهاکار رفته است، پس از شکبه ش

پی . شود می او روان یبیند، به جست و جو نمی شود و رخش را می داریرستم چون ب. برند می شند و با خودک می رخش او را به بند

 :رسد می گیرد و به شهر سمنگان می را اسب

 ادیخبار زو  به شااه  بزرگاان  رس دیسمناگان  رس شهار  کایچو نزد

 ده ست رخشیرگه،زو رمیباه نخج تااج  بخاااش  اده گااویه  آمد پک

 (421  : 2ج:4956مطلق، یخالق) االهک یاااو  به سار برنهادک یسک        ره  شادنادش  بازرگان و  شااه                 یپذ
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 رساند و به رستم می ه رستم  مست از بزم شبانه در خواب است، دخت شاه سمنگان خود را خرامان به بالین ویک یشبانگاه، هنگام

که اگر پهلوان کام او را برآورد، رخش را یافته  دهد می گوید که همیشه در دل آرزوی داشتن پسری از او را، پرورانده است و قول می

 . دهد می تهمینه تنۀ رستم به خواست. بدو باز گرداند

 ییو شناسا ینشان یه به آن برایشب یزیا چیشه بازوبند و یرد، همیگ می ان پدران و پسران صورتیه معموال نبرد مک ییهایدر تراژد

 .ن عنصر وجود داردیز ایرستم و سهراب ن در داستان. شود می پدر به همسر داده یاز سو

 مندکناد رخشان کخواست اف ید تاباان ز چارخ  بلند               همایچاو خورش 

 اه آن مهره انادر جهان  شهره بودک    ماهره  باود یکیرستم  یباه باازو 

 ران را بادار           گرت دختار آرد تااو را روزگااایه اکبادو داد و گفتاش  

 فروز  یتیاختار و فاال   گ یکبه ن       او   بار بادوز یساویار و به  گیباگ 

 ..ببناادش  باه   بااازو نشان  پدر    د زاختار   پسار        یه آکاادون  یور ا                     

 اادیاار ید بسرکن داستاان یوز          ران چاو بااد یشهار ا یاامد ساویب                     

 (423،421: پیشین)                                                                                     

 ییاگرچه مهره بازوبند به عنوان شناسا. ردیگ می لکش ین عنصر به عنوان عامل ناشناسینخست. شود می بسته یتراژدۀ ن جا نطفیازا

ه کاست  ییعامل شناسا، ن مهره پس از رخ دادن فاجعهیا، قا اشاره داردیه ارسطو هم در بوطکطور همانوجود دارد، اما همواره 

 .ار گذشته استکار ازکگر ید

 مردان آن سرزمین را به خاکۀ سهراب در ده سالگی پشت هم. نهد می زاید که نام او را سهراب می نه ماه پس از آن تهمینه پسری

به سرداری سپاهی که افراسیاب در اختیار او گذاشته است، در جست و جوی او، به ، تن نام و نشان پدروی پس از دانس. آورد می

کند که پس از  می افراسیاب این است که پدر و پسر یکدیگر را نشناسند و به جاسوسان خود سفارشۀ نقش. کشد می ایران لشکر

یی ها هسهراب پس از کرد. سهراب تازند و وی را از پای در آورنداینکه رستم به دست سهراب کشته شد، شبانه در خواب به سر 

تازد و سر  می دختر مرزبان ایران، به ایران، چند، از جمله گرفتار کردن هجیر، پهلوان ایرانی و نگهبان دژ سپید و نبرد با گرد آفرید

هجیر از گفتن حقیقت به . پدر بیهوده استکوشش سهراب برای شناسایی . شود می انجام در نبردی تن به تن با رستم رو در رو

هنگام رویارویی با رستم نیز با آن که در برخورد نخست مهر او را به دل گرفته است، ولی هر چه از رستم نام . زند می سهراب سر باز

رستم ، او را بکشد رساند ولی پیش از آن که می در دومین نبرد، سهراب پشت رستم را به خاک. شنود نمی پرسد، پاسخی می و نشان

سهراب این . کشند می گوید که آیین پهلوانی چنین است که هماورد را پس از آن که پشت او را بار دوم به خاک رساندند، می بدو

در سومین نبرد، رستم پشت سهراب . برد می رستم با این نیرنگ، جان از چنگ سهراب به در. کند می پذیرد و رستم را رها می باید را

شناسد  می در واپسین دم، رستم پسر خود را از گفتار او و از بازو بندش. درد می درنگ، جگرگاه پور جوان راافکند و بی می ه خاکرا ب

زند و سهراب در آغوش پدر  می کاووس از دادن نوشدارو تن. کوشد برای درمان زخم او از کیکاووس نوشدارو به دست آورد می و 

 . سپارد می جان

ت رستم در دربار یموقع یبقا یقت برایه نبرد رستم با سهراب درحقکن باورند یاز نقادان برا یبرخ، داستان رستم و سهرابدرباب    

البته سهراب را . ن است سهراب فرزند او باشدکم ممکه دست کاورد یخود ن یخواهد به رو یدر سراسر داستان رستم م»: ران استیا

ن یا یبرا ،نهیرستم از تهم ییش از جدای، پارکدر همان آغاز . خواهد پسر را نشناسد یم، هکت اس کیهمه قراین حا یشناسد ول ینم

گر ید یاما نشان. نده ببنددیفرزند آ یا بازوی یه به موکدهد  ینه میبه تهم یا ، رستم مهرهداشته باشد ینده از پدر نشانیه فرزند آک

 :اگر فرزند پسر باشد هکند ک یم ینیب شیرستم پ: ار استکارتر در ک، آشهم

 مااان بودیرک یو خاو یباه مارد   مااان باود                 یسااام نار یبااه باااال

  :میخوان یرستم م کیودکان یدر ب. ار بوده استکز با سام از آغاز آشیرستم است و شباهت خود رستم ن یایسام پدر زال و ن

 ادار و فرهنگ  و رای                                               یبه باال و د                  یبه جا یالستیه ساام ک یتاو گفتا

 (226: 4963،یمیرح)« است مسلم خواهد شد یعیطب یه امرکه سام شود شباهت رستم و سهراب یز شبیپس، اگر فرزند رستم ن
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 او به دشمنان. بر سر راه دارد ییها هه قدرت چه عقبکنیازاغافل ، ابدی می ریست ناپذکچون رستم خود را ش یسهراب با داشتن پدر 

 . شود می ران آمادهیحمله به ا یاست که  براای  هشین اندین با چنیبنابرا، آورد نمی شد و آنان را  به حسابیاند نمی

هم در . باور است و خوش یزیغر ،ساده. ندک یبر او غلبه م یاحساس به زود. و دل به مهر است یعاطف یسهراب پهلوان»، در حقیقت

، یاجیوکۀ به گفت( 261.:4965،یمختار)« .شود یاب زود رام میافراس یزبان آشوبد هم از چرب  یمادر زود بر م یارک برابر پنهان

 داستان تا آخرین دم، تنفر تلخ و طعنه آمیزی نسبت به شاه کاووس نشانۀ پدیدار شدن در صحنۀ سهراب از نخستین لحظ»

کوشد تاا آن شاه خاودکامه را سارنگون سازد و از این  می دهد و با تمام  نیارو می در آغاز جوانی به کاووس اعاالم جنگاو . دهد می

 (443 :4963،یاجیوک)« .خواهد پدرش را بیابد و برای انداختن کاووس با خود همداستان سازد می گوید  که می رو آشکارا

 :ته اشاره داردکن نیز به ایخود ن یفردوس، در آغاز داستان. ن، آزمندی استیعه آفراز اصول فاج یکیرستم و سهراب ۀ درغمنام

 اان در آز باازیاس وا ناشد اکباه                 هامااه تااا  در آز  رفتااه  فااراز   

 (446 :2ج:4956مطلق، یخالق)                                                                               

سخت خسته و  یه هردو پس از نبردکآنجا . دیگو می غمگنانه با روزگار سخن یفردوس، ن در بخش رزم رستم با سهرابیهمچن

 :شوند می وفتهک

 کچا  کچا   یزبان گشته از تشنگ             کپرآب و دهان پرزخا یتن از خو   

 پر ازدرد باب و پر      از تاب پاور   ستاادناد   دور            یگران     ایاز د یک   

 سته  هم از تو درساتکهم از تو ش ردار  توستکه  کجهانا     شگفتا      

 د  مهار                 خاااارد دور بد، مهر ننامود چهاریرا  نجنب  یایکان دو یاز  ا   

 ا چه در دشت گوریدر به یبچه  را   بااااز داند ستااور                  چه ماه  یهم   

 را ز فرزند باز یدشمن یااااااایک           مردم   از  رناج    و آز      ینداناد  هما                 

 (462،464: پیشین)                                                                                              

ان یرانیآرمان ا. شدند وآن عشق به وطن است یفراتر از اقتدار شخص یاقتدار یوسهراب هردو قربان ه رستمکد توجه داشت یبا  

 یزندگ»س وِبِرکماۀ به گفت. ان برودید ازمیند باکن اقتدار را خدشه دار یه بخواهد اکس کن است هریران زمیحفظ عظمت و اقتدار ا

 ین مبانیبنابرا. رود می به شمار یر عقالنیغ، یاجتماع یاز رفتارها یاریاست و بس یر عقالنیو غ یعقالن یروهایانسان دستخوش ن

ق یعالۀ برحسب محاسب یعنیست ین ییر عقالیغ یسره رفتاریک یاسیرفتار س. رومند اندیز نین یاسیس یرفتار در زندگ یر عقالنیغ

 یر عقالنیغ     یق و زندگیعال، قین عالیاز ا ریده  به غیچیپ یه انسان به عنوان موجودکبل، ردیگ نمی صورت یو اجتماع یاقتصاد

 (33: 4961ه،یریبش)« .شوند می ، مؤثر واقعیاسیس یاو و ازجمله بر رفتارها یگوناگون زندگ یها هه طبعا برحوزکز دارد ین یقیعم

م یتوان می ردند،کهان ه سهراب فرزند رستم است و آن را پنکدانستند  می ،از سرداران رستم یه برخکم یریقت چنانچه بپذیدرحق  

ت یحفظ هو یعنیفه حفظ وطن و عظمت آن، یه وظکم یبدان یازآن جهت عقالن، را یر عقالنین عمل به ظاهر غیبرابر با نظر وِباِر، ا

 یاریبرخورد با قدرت است، دربس یه به نوعکرا  یاجتماع ین نوع رفتارهایا. ر تر از رستم و فرزند او بوده استی، مهم تر و خطیمل

 .نندک می یخود قربان یاسیزانشان را در راه آرمان سیه همه خانواده و عزکم ینکم مشاهده یتوان می یاسیان مبارزان سیاز جوامع درم

 ارجـنَ و ببـربـاهـن

به  یهند یها هوحماس ها هه افزون بر اسطورکان است یبزرگ، اثر جاودانه و بزرگ هند یا بهاراتای( Mahabaharata)مهابهاراتا

نسل  یکار کشود،  می ت بال یست هزار بیصدوبیکه برحدود کبزرگ ۀ ن منظومیا. ز شهرت داردیالمعارف فرهنگ هندو نعنوان دایرة

ات ین آثار در ادبیترن و بزرگیتریکی از مهم، نونکه اکبه آن افزوده شده است تا آنجا  یمطالب، مختلف یها هه، در دورکبل ستین

ل کمهابهاراتا در ش. میشو می رو به رو یحماسهای  ز داستانیو ن یو آداب و سنن محل نیتاب با قوانکن یراد. رود می جهان به شمار

. ونتاال استکش ینته و خانم پریبزرگ پسر شاه دوسه یبهاراتا. ندک می را نقل ها هبهارات یات پادشاهی باستانکخود اعمال و حرۀ یاول

 .ن اثر گرفته شده استیا هند از یداس شاعر باستانیالکونتاال اثر کش یمشهور انگشرۀ شنامینما
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تنظیم  یا بیاس نه تنها سراینده و« ویاس»براساس اساطیر هندو . ها است«کورو»ها و «پاندو»نواده به نام مهابهاراتا، داستان دو خا  

 و پاندوها و کوروها انیجنگ م حماسه، نیا  یهسته اصل. شود می الهام بخش قهرمانان هندو نیز شناخته کننده مهابهاراتاست، بلکه

 .است ارجنَ و شنایکر فتوحات

ان عدالت برپا یبربن یگردند و سلطنت می روزیشوند و سرانجام پاندوان پ می شتهکاز دوطاارف  یادین جنگ هجده روزه شمار زیدرا

م را درحماسه هندی دارد و به که درحقیقت جایگاه رستاست (Arguna)ن جنگ ارجنَیپهلوان مشهور پاندوها درا. نندکیم

 .گردد می سرنوشتی شوم دچار

قرار بر این است که دروپدی هر هفتاد روز به نوبت در خانه یکی از . آتش است و دختر آفتابة دروپدی همسر پنج برادر پاندوان، زاد

از قضا شبی دزدان به . عید دوازده ساله استبرادران به سر برد، و اگر در آن ایام برادر دیگری به سرای دروپدی گام نهد، مجازاتش تب

هایش  را باز نگرداند، وی را کند که چنانچه گاو می برهمن ارجنَ را تهدید. ربایند می او راهای  زنند و گاو می برهمنی دستبردۀ خان

م ارجنَ از بیم نفرین سرانجا. دروپدی و جدهشتر استۀ ماند که چه کند، تیر و کمانش در خان می ارجنَ در. نفرین خواهد کرد

-خانواده، گرداند و خود به حکم قرارداد می دارد و گاوهای برهمن را به وی باز می رود و سالحش را بر می به سرای دروپدی، برهمن

 ییهانیارجنَ سرزم. نندک می یارجنَ را همراه  انیاز برهمنان و دانا یریثک جمع. دیگو می کاش را به قصد رفتن به جنگل تر

 . رسد می (manipura) "منی پور"ند و به شهر ک می ریرا س. ..جاپورین، بکپنجاب، بهار، بنگاله، د، وه هماچلکنند ما

ارجنَ و چترا . ر استینظیب ییبایدارد که در ز( citrangada)به نام چترانگدا  یه دخترکچترباهن نام ، استای  هدر آن شهر راج

 :دهد می راجه پاسخ. ندک می یرود و دختر را از او خواستگار می ارجنَ نزد پدر دختر. بندند می نند و به هم دلیب می گر رایدیکنگدا 

او را به من دهد تا پس از من بر تخت ، شود یه اگر از او صاحب پسرکدهم  می یسکن دختر را به یو ا. ندارم یمن فرزند پسر

چترانگدا، ه کماند تا آن  می سه سال در آنجا و. بندد می ن زناشوییپذیرد و با دختر پیما مین شرط را یارجنَ اه زند کیسلطنت ت

گوید و پس از دوازده  می آنجا را ترک، ارجنَ پس از تولد ببرباهن. گذارند می (babhruvahana)و نام او را ببرباهن  زاید می یپسر

 (211، 433 :4ج : پیشین کر. )گردد می به وطن باز، سال غربت

 .شود می (manipura)ببرباهن، راجه منی پور، چترباهن، دخترزاده اش پس از مرگ راجه   

بنابر این . اما جنگ و کشتار او را افسرده و مضطرب کرده بود، پس از پیروزی پاندوان در جنگ، جدهشتر حکومت را به دست گرفت

کند،  می ولی بیاس به او توصیه. تر شود در این اندیشه شد که به جنگل برود و به عبادت و ریاضت بپردازد تا بار گناهانش سبک

 . را بر پای دارد (اشمیده جگ)مراسم قربانی اسب ، برای پاک شدن از گناه

کریشنا ارجنَ مأمور نگاهبانی اسب ۀ سپس به توصی. آورد می بهیم سین، همراه با پسر کریشنا، اسب قربانی را از بدراوتی به هستناپور

کردند تا شهر به شهر سیر  می کی ار مراسم مشهور عهد وداهاست که در آن اسب مورد نظر را رهای قربانی اسب،)شود  می قربانی

نگهبانان اسب مکلف بودند با هر . کشید، هیچکس حق در بند کردن او را نداشت می کند وتا روز بازگشت که باید یک سال به درازا

 .(    به کارزار بپردازند، که اسب را در بند کند

رسد، چترانگدا، مادر ببرباهن، پسر را به نزد  می فرمانروایی ببرباهن یعنی شهر منی پورة جنَ به دنبال اسب قربان به حوزوقتی ار

. باید که با تشریفات خاص از او استقبال کنی و به او احترام بگذاری. گوید که ارجنَ پدرتوست می فرستد و به او می شوهرش ارجنَ

است که ای  هبه گون، اینجا در، رفتار ارجنَ. کند می رود و خود را معرفی می به نزد پدر ، ن و امرای منی پورببرباهن شادمانه با بزرگا

مقدر شده بود  چون خداوند تعالی بالیی به ارجنَ تقدیر کرده بود و» :کند می گویی از اختیار او خارج است و برابر تقدیری شوم عمل

پای خود را برسر ببرباهن چنان محکم زد که روی  خت که ازسخن آن بزرگان، درغضب آمد وکه او کشته شود، درخاطر ارجنَ اندا

زنم  می ازآن جهت: زنی؟ ارجنَ گفت می ای پدر گناه من چیست که مرا :ببرباهن سر اززمین برداشت و گفت. آن جوان برزمین خورد

. تو شغالی!..شاید تو را از بقالی زاییده باشد. ازمن نزاییده است چترانگدا تورا. ترسیدی نمی ،بودی می اگر پسر من. که پسر من نیستی

؟ مادر تو ای هجنگ آمده این چنین درخاک افتادباعث ترس چه بود که بی. اینخورده ازمردم تو کسی کشته نشده است و تو زخمی

گردیده  می میان لولیان انداخته در را هم مناسب آن است که تیر و کمان بگذاری و دهل درگردن تو. کرده است می سماع رقص و

 (913:1پیشین،ج)« ..باشی
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در نبرد سر ارجنَ با تیری که ببرباهن به . انجامد می شود که به مرگ خودش می بدین ترتیب ارجنَ با تحقیر ببرباهن، باعث جنگی 

 .گردد می زند، ازتن جدا می گردنش

 نداستان رستم و سهراب و ارجنَ و ببرباه یقـینقـد تطب

اسبی است که در مهابهارات اسب قربانی و ة نخستین همانندی میان این روایت هندی از نبرد پدر و پسر  و داستان شاهنامه در جلو

ارجنَ به دنبال اسب قربانی، پس از . رسند می هر دو پهلوان  در پی یافتن اسب به سرزمین بیگانه. در رستم و سهراب رخش نام دارد

 یکی مهابهارات و شاهنامه در گانهیب از موجود یتلق نماند ناگفته. پیش از تولد سهراب، ستم در پی یافتن رخشو ر، تولد ببر باهن

 و یکین انیم نبرد، ها لیتأو یبرخ برخالف حماسه نیدرا جنگ اساس یحت. ندارد وجود یا گانهیب معنا یک به مهابهارات در. ستین

 از یبرخ سکبرع و شود یم ینابخشودن گناهان بکمرت گاه ندرایا .هستند خطا ضمعر در مهابهارات در انیخدا. ستین هم یبد

 :کر) .رسد یم انیخدا از یبرخ به آنها از یبعض نسبت یحت. اند انیخدا تیعنا مورد (هند نه ران،یا در مصطلح یمعنا در وید)وان ید

 آنجا از را پاندوان وروها،ک هک ینیسرزم است، هستناپور جز ینیسرزم مردم گانه،یب از مقصود نیبنابرا( 959: 4 ج ،4951 مهابهارات،

  .جنگند یم پسر عموها با  آن تصرف یبرا ساله دوازده یآوارگ یط از پس زین پاندوان و رانده

 با یرانیا زنان یمورد چیه در رو نیا از شود، یم میتقس بد و یکن د ویسف و اهیس قطب دو به عالم شاهنامه در مهابهارات، برخالف

 قرار کضحا زنان شمار در ناخواست به دیجمش زنان هک، کضحا داستان چون ییها داستان در مگر نندک ینم ازدواج گانگانیب

 و نهیتهم با رستم. افتد یم اتفاق گرید یها نیسرزم زنان با ازدواج زین بحث مورد قهرمان دو به مربوطهای   داستان در. رندیگ یم

 و رسد یم پور من شهر به سفر هنگام به ارجنَ. هستند هاازدواج نیا حاصل ببرباهن و سهراب. ندک یم جازدوا چترانگدا با ارجنَ

 بگذارد، یباق او نزد در را ازدواج نیا از حاصل فرزند ارجنَ، هک شرط نیا به دختر پدر. شود یم شهر آن راجه دختر با ازدواج خواهان

 ارجنَ اقامت شود، یم ستانیس یراه رده وک رها را نهیتهم، ازدواج از پس یفردا هک م،رست برخالف. ندک یم موافقت اش خواسته با

 . دهد یم ادامه خود سفر به و ردهک کتر را شهر وعده به عمل با آن از پس و ابدی یم ادامه فرزند آمدن ایدن به تا پور من راجه اخک در

 یکخواهد پدر را به عنوان  یم، بر هم زدن نظام موجود ید و در پیآ یمران ین ایگانه به سرزمیب یکسهراب در مقام ، در شاهنامه

 به نام یاز اسب مراسم ینگهبان یرد، اما در مهابهارات ارجنَ برایگ ین رستم در مقابل او قرار میبنابرا  بنشاند؛ یپهلوان بر مسند شاه
 یبرا یرا نزد خود نگاه دارد و حت یاسب قربان، ق سنتببرباهن مطابشود و انتظار دارد  ین پسر وارد میبه سرزم، اسب  یقربان

 یر شده، ویدلگ ه ارجنَ از او کن سبب است یند و به اک می و احترام از پدر استقبال  یبه گرم ببرباهن اما تصاحب اسب با او بجنگد 

 .سوزد می ه خود در آنک یآتش. افروزد یبرم خواند و آتش جنگ را  یرا ترسو م

رستم . زدیانگ یجنگ بر م ند و او را بهک ین میارجنَ به علت غرور خود به پسر توه. هر دو مسبب جنگ با پسر هستندرستم و ارجنَ 

. ورزند می دن ندارند و پدران به آن اصراریجنگ به یلیتمادر هر دو داستان پسران . ندک می یخود به سهراب خوددار یز از معرفین

 . ندک یاست، در شاهنامه رستم در ادامه داستان مقصر جلوه م یآتش جنگ مقصر اصل تنارجنَ در برافروخ اگر در مهابهارات

 داند نمی هکفشارد از آن رو  یم یدن پایبر جنگ، اعتنا یب، سو نهند یکخواهد جنگ را به  یه از او مکرستم در برابر خواسته سهراب 

                                            . ردیگ یف فرزند اوست، اما ارجنَ آگاهانه در برابر پسر قرار میحر

مادر ببرباهن . به دنبال نوشدارو رفتن است، سهراب و ارجنَ و ببرباهن وجود دارد که میان رستم و دیگریهای  یکی از شباهت 

اما همسر دیگر . اندخواهد خود را بسوز می دهد و می شود و پسر را دشنام می ازکشته شدن شوهرش ارجنَ بسیار غمگین وناراحت

آنجا جوهری است که » :گوید می دهد و می کند، او را دلداری می ارجنَ که الوپی نام دارد و پدرش مار است و در قعر زمین زندگی

رود و با  می ببر باهن با سپاهی عظیم به قعر زمین« سازد می گویند و تأثیر آن جوهر آن است که مرده زنده می آن را سنجیونی

   . کند می کرشنَ  با آن جوهر ارجنَ را زنده سپس. آورد می جنگد و سنجیونی را به دست می ماران

 نتیـجـه گیــری

شاهنامه  ، حال آن که، گویند می ماجراهایی محدود و اغلب محلی سخن ة بیشتر روایاتی محلی اند و در بار، ی هندیها هحماس

از این رو داستان ارجنَ و ببر . طوری وسیعی است که ادعای جهانی بودن داردسخن از امپرا، تاریخ حماسی یک قوم است و در آن

شود و انتظار  ین پسر وارد میبه سرزم، اسب  یقربان به نام یاز اسب مراسم ینگهبان یارجنَ برا .هدفی چندان قومی ندارد، باهن
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به . سر پیکار ندارد ببرباهن اما احب اسب با او بجنگد تص یبرا یرا نزد خود نگاه دارد و حت یاسب قربان، ببرباهن مطابق سنتدارد 

افروزد این داستان بیشتر بر سر مسایل یبرم خواند و آتش جنگ را  یرا ترسو م یر شده، ویدلگ ه ارجنَ از او کن سبب است یا

 به، با سپاهی از توران، گانهیب یکسهراب در مقام . هدفی قومی دارد ، اما  رستم و سهراب. شخصی و غیر قومی پدید آمده است

چنین . باید واپس نشیند نیبنابرا  ؛بنشاند یپدر را بر مسند شاه نظم موجود را بر هم زند و خواهد یو متاخته است ران یا مرزهای 

جنَ به ار. ورزند می دن ندارند و پدران به آن اصراریبه جنگ یلیتمادر هر دو داستان پسران . شود می با او در جنگرستم  است که 

رستم  .زند می سر بازخود به سهراب  کردن یز از معرفیرستم ن و زدیانگ یجنگ بر م  ند و او را بهک ین میعلت غرور خود به پسر توه

ف یحر داند نمی هکاز آن رو  کوبد می طبل جنگبر ، اعتنا یب، سو نهند یکخواهد جنگ را به  یه از او مکدر برابر خواسته سهراب 

   . ردیگ یاما ارجنَ آگاهانه در برابر پسر قرار م، فرزند اوست

در داستان ارجنَ و  .به دنبال نوشدارو رفتن است، سهراب و ارجنَ و ببرباهن وجود دارد که میان رستم و دیگریهای  یکی از شباهت

کیکاووس از دادن نوشددارو به  ،شود ولی در داستان رستم و سهراب می زنده، آید و ارجنَ می به دست (نوشدارو)سنجیونی ، ببر باهن

                          . بازد می کند و سهراب جان می رستم امتناع

که پدری را در مقابل فرزندش ، انگیز سرنوشتعظمت و قدرت هراس ،داستان رستم و سهرابة اندازک از آثار ادبی جهان بهیدر هیچ

 . یک شاهکار عظیم تلقی شده استۀ ت که این داستان نزد اکثر منتقدان به مثابروساز همین. بارز و نمایان نیست، دهد می قرار

 منابع و مـآخـذ

 .ریبکر ی، تهران، امسمیدیفرو، 4936ن،یر حسیان پور، امیا آر

 . شهیبنگاه نشر اند، ، تهرانیی، ترجمه فتح اهلل مجتبایهنرشاعر، 4996ا ارسطو،

 .یتهران، نشر ن، ، چاپ دومیاسیس یجامعه شناس، 4961ن،یه، حسیریا بش

 .ان، تهران، نشر آرانیوه چیترجمه فاطمه گ، یاسیس یانسان شناسه، ژرژ، یا باالند

  ، انیانتشارات آش. ، تهرانیانینو پرنی، ترجمه ممردان یشناسروانای  هاسطور ینمادها، 4931نودا،ین شیا بولن، ج

  چاپ دوم،، تهران نشر چشمه، ،ازاسطوره تا تاریخ، 4966بهار،مهرداد،ا 

 دونینشرا، تهران، کمالی محمودۀ ترجم ،جهان ادبیات در پسر و پدر نبرد ،(4951) آنتونی ا پاتر، 

  ینشر ن، تهران، ریتماشاخانه اساط، 4956، نغمه، ینیا ثم

 ،یانتشارات طهور، تهران، ب خان،ا چاپ دومیترجمه نق، مهابهارت، 4951،محمدرضا،ینینائ یا جالل

 زکمرنشر، تهران، (یدة مقاالت دربارة شاهنامه فردوسیبرگز)هنک یها گل رنج ،4962،، جاللمطلق یا خالق

 ایرانی اسالمی های  نشر مرکز پژوهش، تهران، شاهنامه فردوسی، 4956، ----------- 

 لوفرین، تهران، قدرت در شاهنامه یتراژد، 4963،یمصطف ،یمیا رح

 راز یدانشگاه ش. وششکمجله خرد و ، یوشعر فارس یع ادبانوا4932، محمدرضا، ینکدک یعیا شف

 (خالقی مطلق :رک) شاهنامه، ا فردوسی 

 .قطره، تهران ،یحماسه در رمز و راز ملّ، 4965محمد،  ،یا مختار

 (جاللی نایینی:رک)ا مهابهارات 

  یو فرهنگ یانتشارات علم، ه، تهرانل دوستخوایترجمه جل، ن باستانیران و چیا یها هن هاو افسانییآ،4963، .ک.،جیاجیوکا  
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 نقش و هنر موبدان و پیشگویی آنان در شاهنامه

 نهاد محمد پاک

 مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس همدان

 اکبر شاملو  

 علمی دانشگاه پیام نور  تهیأعضو 

 چکیده 

واژة موبد نیز چنین . اندهایی بودهرگونیتاریخی همواره دستخوش تحوالت و دگ -های اساطیریموبدان یا مغان همچون سایر انگاره

ها و علوم، آرایش بزم شاهان، تیزهوشی، بینادلی، روان پاک، گفتن سخنان حکیمانه، آگاهی از همه دانش. سرنوشتی داشته است

از جمله ... واب وداری، راهنمایی مردم، همراهی با سپاه، تشویق به امور نیک و نهی از منکر، کارآگهی و خبر جستن، تعبیر خخزانه

همیشه به صورت مشاورانی که در امور مختلف بینا . صفات و خصوصیاتی است که در شاهنامه به آنان نسبت داده شده است

. اندشدهای از درگاه دور نمیاند و برای پیشبرد اوامر شاهی، لحظهکردههستند، دوشادوش پادشاه و اطرافیان وی حرکت می

موبدان که سرگذشت آنان در اوایل شاهنامه با . انددادهیی از اوقات خود را به گذراندن با موبدان اختصاص میهاپادشاهان نیز بهره

اسطوره آمیخته است و بدون ذکر و نشان در وقایع مختلف با اختیارات گوناگون حضور دارند، اندک اندک؛ یعنی در جایی که 

هایی است که در شاهنامه غرض از ذکر طبقۀ موبدان، پیشگویی. شوند م و نشان میپذیرند، دارای نااساطیر شاهنامه رنگ تاریخ می

و گاه بر « اخترشماری»خصوص های گوناگون خود بهپیشوایان و مشاورانی که گاه بر اثر بینش و دانش. به این طبقه منسوب است

 .اندزده اثر روان پاک و دل بینای خود دست به پیشگویی می

 .وبد، پیشگویی، اخترشماری، بینادلی، شاهنامه، شاهانم :ها کلیدواژه

 آمد در

امروزه بر ارباب ادب و فرهنگ پوشیده نیست که سخن سرایی فردوسی نشان دهنده عظمت زبان فارسی و یادگاری ماندگار از شکوه 

ستادی، هنرمندی و رنج سی ساله ایست جاودانه که با اشاهنامه نامه. ر اعصار پیشین استو واالیی فرهنگ و تمدن ایران زمین د

خود را در کنار های  سترگ برای ایرانیان به یادگار مانده تا پیشینه درخشان و دنیای قهرمانیای  هشاعر ِداد و خرد در قالب منظوم

 . نسپارند  اخالق و حکمت و ادب همواره ببینند، بدانند و هیچگاه به فراموشی

اوشِ یکی از کردارهای فراطبیعی در شاهنامه فردوسی است که از آن با عنوان پیشگویی آنچه در محور این پژوهش قرار دارد ک

جهان  ؛این نامه ارجمند  به عنوان یک اثر حماسی از دو جهان واقعیت و جهان فرا واقعیت نقش پذیرفته است. موبدان نام برده ایم

شاهنامه تثبیت نموده های  حاکمیت خود را در تمامی داستانآنچه که . واقعیت جهان تدبیر است و جهان فرا واقعیت جهان تقدیر

دست ای  همجموع، در شاهنامه  فرزانه توس. باشد که از این فرا واقعیتی به نام پیشگویی زاده شده است می است همین جهان تقدیر

انان، فرشته سروش، سیمرغ، دانایان، گشایی نمایند؛ اختر شناسان، شاهان، پهلوحماسی را گرههای  اند تا داستانبر دست هم نهاده

. باشند می از این زمره ها و غیرها و رؤیاها و فالاسرافیل، راهبان، مردگان، و بسیاری دیگر از عناصر فراواقعی؛ مثل درخت گوی

خت آینده نیز همچنین موبدانی هستند که عالوه بر آنکه منجمند و هنرهای فراوانی دارند دارنده دلی پاک هستند که از عهده شنا

 . آیند می بر

 نماید هنرهای فراوانی که در سراسر شاهنامه به این قوم منتسب است به دقت می این پژوهش جدای از اینکه این طبقه را روشنگری

نها توان گفت که حاصل این مقاله نشان دادن  سیمای کامل آ می جرئتبه . شمارد می آنان را در شاهنامه برهای  کاود؛ پیشگویی می

توان یافت که به  می از شخص و شمایل آنها راای  هبا این وضع  کمتر گوش. در شاهنامه در حد رعایت و گنجایش  قالب مقاله است

 .آن پرداخته  نشده است؛ چرا که تمامی ابیات و  دفترهای شاهنامه به این قصد، بررسی و مطالعه شده است

 مقدمه
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واژه  موبد  . اند تاریخی  همواره دستخوش  تحوالت و دگرگونی هایی   بوده –ی اساطیریها هرموبدان یا مغان نیز همچون سایر انگا

 . نیز چنین سرنوشتی داشته است

جزء اول آن همان م  است و جزء دوم پسوند »: اندگفته -است  (magupat)تر  و پهلوی آن مغوپتکه هیئت کهن-« موبد»ة دربار

این کلمه را به ، مفسران اروپاییِ اوستا. «(4،253ج تعلیقات، :4962 معین،)اوستایی است « Paiti»(=هیربد، در سپهبد)« بد»

نیم و به که به معنی ثروت و پاداش و دهش است مربوط بدا Maghaاگر این کلمه را با لغت سانسکریت ». اندمعنایی مختلف گرفته

که مقسم « مگهون»توای »درباره این کلمه آمده است که « اریگ ود»در ( همان. )«تر به صواب استمعنی بخشش بگیریم مقرون

شود که بار معنایی دهش و  می مشاهده (4962:63جاللی نایینی،). «...بیش ثروت هستی و هر دو دست تو مملو از گنج است و کم و

 .بخشش را با خود به همراه دارد

در اوستایی این واژه مگا . شود می دیده (ها از اوستاگات)یرانی اۀ ترین نوشتدر کهن، است (Magi)که برابر التین آن ، واژه م »

(Maga)  است که در پهلوی به مگوگ(Magag) برگرفته از همین مگوگ پهلوی است دگرگون شده واژه مجوس در زبان تازی» 

 (.46: 4966پرتو،)

، موبد، از زمان بسیار قدیم تا به امروز، ن کلمهموگو در پهلوی و م  در فارسی و هیئت دیگر ای، موغو در اوستا»باری به هر جهت 

 (.4964:316خزائلی،) «اسمی است که به پیشوایان دین زرتشتی داده شده ومی شود

واژه : نویسد می در جلد دوم« هاسرزمینۀ و در هم ها هدورۀ رازگونه در همهای  سازمان»در ، «چارلز ویلیام هکتورن»، مضاف بر این

برهمن ، ی هندیها هیا جامی که برابر افسان، ماجا همان آینه است. در سانسکریت است (Maga)ژه مجوس برگرفته از وا

(Brahma) واژه انگلیسی جادو . کند می را در آن نگاهداری( معجزات)هایش و ورجها  یبیند و همگی نیروها و توانای می در آن خود

(Magic) پیکره ،(Image) ، پندار(Imagination) با همه نیروها و ، یابند می هماهنگی نزدیک به هم دارندای ه که چم

آن جادوگری  (Magus). اندکرده می در کنار هم زندگیای  ههیچ گونه سازمان ویژنخستین فرهیختگانی که بی، رازگونههای  توانایی

داد که  می ا کارهای دینی را سامانم  که نام موبد دیرینه ایرانی است نه تنه (Magi)مجی . است که به دنبال زندگی جاوید است

 (.پرتو،همان)«فرمانروایی مغان از مادها دیرینه تر است، پایگاهی نه کمتر از شاه داشته

از روحانیون ای  همغان را طبق، در زمینه اساطیر ایرانی و فرهنگ ایرانی داشته اندای  هبسیار و ارزندهای  استاد مهرداد بهار که تالش

بنابراین »(. 4966:319بهار، )داند  نمی داند و آنها را منحصر به اداره کنندگان امور دینی زرتشت می تاریخ مادهاحاضر در درگاه و 

یعنی هر پیشوای دینی م  بود ولی هر مغی . شدند می از مادها بودند که پیشوایان دینی از میان این قبیله برگزیدهای  همغان قبیل

در کتبیه بیستون به معنی صاحبان حرفه یا قشری از « مغان»کند که کلمه  می وئوف هم اشارهدیاک. الزم نبود پیشوای دینی شود

مؤذن )«به نظر او دین زرتشتی در میان قبیله مغان زودتر از سایر قبایل مادی نفوذ کرد. داردای  همردم نیست و معنای نژادی و قبیل

 (.53-51 :4963جامی،

از ای  هدر اصل قبیل»بر آنند که ای  هعد. و پیشینه تاریخی موبدان نیز  نظرات مختلف است آنچنانکه روشن است، درباره خاستگاه

 از مادهاای  هدیگر به کلی آن را تیرای  هو عد( 4963یاحقی، ) «منحصراً به آنان تعلق داشت، قوم عاد هستند که مقام روحانیت

هردوت چون از . نمایانند می نام مغان و م  را به ما، مادها به تاریخ ورود» :خوانیم که می در همان کتاب ادب پهلوانی. دانستند می

استروخت ها  (Parataceni)ها  یپرتکین (Busae)ها  یبوس، مادها :برد می کند قبایل تحت حکومت او را چنین نام می دیااکو یاد

(Struchates) ها  یاریه زنت(Arizanti)  بودی(Budii) (.51 :همان، مؤذن جامی)«و م  ها 

مغانِ ایرانی کسانی هستند که به فلسفه و »ایرانی تقسیم شده اند که های  کلدانی و م های  که آنان به دو دسته م  :باید افزود  

کار مغان ایران همان ، در ضمن تعلیم دینی خود از جادو و طلسم و شعبده نیز بهره دارند، تعلیم زرتشت آشنا هستند و مغانِ کلده

در جایی . از این مراسم خواهیم پرداختای  هکه به ذکر اجمالی دست(ذیل مغان:4964، اوشیدری) «دینی بوده است اجرای مراسم 

که »م  هایی بوده اند « م  مردان»یا « مغان پارسا»پارسا و کج اندیش سخن رفته که گروه نخست یعنی ۀ دیگر از آنها به دو دست

مردم را به سوی روشنی و پاکی و دور داشتن از ، آن نیروها ۀ بوده که در سایای  هازگونخاستگاه نیروهای ر، دانش آنها و شناختشان

این آموزگاران کج اندیش پیش از زرتشت . گرفته اند می ی نادرست بهرهها هکشانده اند و موبدان دیگر از دانش خود در را ها می یبد
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مغان آموزگاران »که این عقیده را دارد  (William Jackson)جاکسن  ویلیام(. 26:همان، پرتو). «و پس از زرتشت در کار بوده اند

توان نماینده برجسته آن  می اند و زرتشت راپرداخته می اند که در روزگاران دیرینه به راهنمایی و روشنگری مردمارجمندی بوده

 (.46:همان)«یراسته و آراسته استمغان پیش از خویش را پس از بررسی و بازنگری پهای  زرتشت همان آموزش. گروه دانست

شود که یکی مگوک  می دیگر از اوستا دیده( لقب)دو برنام »: ی مربوط به آن باید گفتها هدر نگاهی دیگر درباره موبدان ورد

 Magopatan)است و دیگری مگوپتان مگوپت ( مشاور)یا م  اندرزگوی یا رایزن  (Magog handarzpat)هندرزیت 

magopat) توان پذیرفت که انجمن مغان دارای یک ساالر بوده به نام  می با این. موبدان که ساالر انجمن مغان بوده است یا موبد

ی سه گانه ها هاند که گروایین تر از سه موبد یا سرور بودهی پها هموبد موبدان و او رایزنانی داشته  که همان مغان اندرزگویند و در رد

 (.21 :همان)«اندداده آموزش می کرده و به آنها می را سرپرستی

به ، رساند و اینکه امور دین و رسوم مربوط به آن می جنبه دینی و روحانی بودن این طبقه را، نماید می آنچه در این میان جلب نظر

امور . بوده اند چه در زمان زرتشت و چه بعد از او  چه پیش از زرتشت، موبدان از اداره کنندگان این امور. این طبقه محول شده بود

که ظاهراً رسمی بوده است از رسم کسپیان که بعدها جزو رسوم رایج در دین ، ها همربوط به چگونگی سوزاندن مردگان در دخم

سبز را که ای  هآنان   در اجرای مراسم دینی شاخ( 319 :همان، بهار. )یافته است می به وسیله همین مغان انجام، زرتشت گردید

اند نوشیده می ،را که سکرآور بوده (hom)گرفته و افشرده گیاه مقدسی به نام هوم  می شد در دست می خوانده (Barsam)بَرسم 

در کتاب تاریخ  بخارا آمده است که مغان قبر سیاوش را . اندسوم ایران باستان توجه خاص داشتهمغان به سنن و ر(. 411 :همان)

ف است و ها معرواین کار در همه والیت ؛پیش از برآمدن آفتاب در نوروز. جا بکشدیکی خروس آن، عزیز دارند و هر سال هر مردی

 .(همان :یاحقی)«گریند و قواالن آن را گریستن مغان خوانند می اند ومطربان آن را سرود ساخته

ها و برپایی مراسم مذهبی   آنچه که در دین زرتشت درباره موبدان آمده و رایج بوده بیشتر امور مربوط به آتشکده و دعا و نیایش 

موبدان بطور موروثی رهبری دینی را بر : موبدی خود داستانی استۀ شیوه رسیدن به مرتب. اندداده می بوده است که به دقت انجام

، یشوند و با مسائل مربوط به دین از جمله نیایش به زبان اوستای می در هفت سالگی به جامعه دینی فرا خوانده. گیرند می عهده

 آموزند و اجرا می گیرند می گونه که فراشوند و آن می آشنا. ..و( نخ از پشم گوسفندان هفتاد و دو رشته)ن و بستن کستی پیچید

 (.4915:413، آسموس و بویس)نمایند  می

، مانند مغبچه و مغبچگانو لوازمات آن « پیر مغان»یی یافته است که صورتی از آن تعبیر ها هجلو عرفان ۀ اما نام و آیین مغان در آین

هرگونه محرکی »اصوالً آن . توان مشاهده نمود می مثل خواجه شیراز، شواهد آن را در دیوان شاعرانِ عارف ما ؛است. ..و  می شراب و

است که در تهذیب دل عارف ودور کردن او از ریا و نفاق و تشویق او به مستی و عشق و استغراق در محبت درست موثر باشد 

پیر مغان  را   ورود  اصطالحاتی مثل  مغان وای  هعد. و گاه مظهر کمال و نمودار اتصال به معشوق است. «((251: 4963، ضویمرت)

سبب  ایجاد سلسله   که( 36، 4ج: 4969، خرمشاهی)دانند تا ردپای تاریخی آن  می به  میفروشان زرتشتی مربوط ، به صحنه عرفان

هایی پذیرفته و حتی با ه دین زرتشت در گذر زمان دگرگونیهمچنان ک .عرای عرفانی ما شده استهایی در اشعار شمعانی و سمبل

د و تکامل خود را از آنجا هم در آن دین دارنای  هموبدان نیز که سرچشم. اختالط یافته است، مختلفی چون آیین مهرهای  آیین

 .نان  به تصویر کشیده شداند که اندکی از سیمای  آنصیب نماندهاز دگرگونی بی گرفته

 موبدان در شاهنامه

. منسوب است –که با اسطوره آمیخته است  –به این طبقه  هایی است که در شاهنامهموبدان، پیشگویی ۀغرض از ذکر طبق

بینای  و گاه بر اثر روان پاک و دل« اخترشماری»گوناگون خود به خصوص های  پیشوایان و مشاورانی که گاه بر اثر بینش و دانش

، از تعابیری است که این گروه در شاهنامه  بدان خوانده شده اند؛ در لغت نامه دهخدا «بینادلی». به پیشگویی شده اند خود دست

 :معنی شده است. ..به پاکدلی و دانادلی و هوشیاری و« موبد دل»

 سخنگوی و بینادل و یادگیر  گزیدند پس موبدی تیز ویر

است که  همین   هنرهای فراوانی به آنان  منسوب. منحصر نیست نگریهنامه به پیشگویی کردن و آیندهدان در شاوظایف موب    

 :.شده است می سبب حضور  همیشگی موبدان در دربار پادشاهان
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 همان موبدان فراوان هنر  چو رستم پدید آمد و زال زر

 (2331ب ، جنگ بزرگ، 3ج ) 

اند و برای پیشبرد اوامر کرده می مختلف بینا هستند دوشادوش پادشاه و اطرافیان وی حرکتهمیشه به صورت مشاورانی که در امور 

اند؛ مثالً داده می یی از اوقات خود را به گذراندن با موبدان اختصاصها هپادشاهان نیز بهر. شده اند نمی دور، از درگاهای  هلحظ، شاهی

تقسیم کرد  هشبانه روز و اوقات ماه خود را بر چهار بهر، مود و بر تخت نشستگیر نپرویز تمام بدخواهان خود را زمینوقتی خسرو

 :پرداخت می دانند به مشورت می و در امور نهانی و آنچه که آنها به صورت نهانی داد می که یکی از چهار بهر به موبدان اختصاص

 از آن چار یک بهر موبد نهاد

 ز کار سپاه و ز کار جاااهان

 

 های نیکو بیادکه دارد سخن 

 نهان آشکار و  باگفتی بشاه 

 (9413ب ، خسروپرویز، 3ج )  

اند و تحت سرپرستی یکی از پرداخته می اند که در گستره تعلیمات آن انجمن به فعالیتهایی داشتهها و سازمانان انجمنموبد

اند ن نیز این مقام را به عهده داشتهگاه بعضی از شاها. اندکرده می انجام وظیفه «موبد موبدان»و یا « سرِ موبدان»معروف به ، موبدان

 .چنانکه کیخسرو در شاهنامه دارای این مقام بود و با این صفت یاد شده است

 ساار موباادان شاااه نیکاای گمااان    

 

     نشسات از بار زیان ساپیده دم       

 (4264ب، جنگ بزرگ، 3ج )

اختیارات گوناگون  ون ذکر و نشان در وقایع مختلف بایخته است و بدموبدان که سرگذشت آنان در اوایل شاهنامه با اسطوره آم

 :شوند می پذیرند دارای نام و نشان می یعنی در جایی که اساطیر شاهنامه رنگ تاریخ ؛اندک اندک، حضور دارند

 یکااای موبااادی ناااام او ماهیاااار  

 

دگاااار ماااارد را نااااام جانوشاااایار          

 (942ب ، دارای داراب، 6ج )

راهنمایی ، داریخزانه، آرایش بزم شاهان، ها و علومآگاهی از همه دانش، گفتن سخنان حکیمانه، روان پاک، بینادلی، تیزهوشی

از جمله صفات و خصوصیاتی . ..تعبیر خواب و، کارآگهی و خبر جستن، تشویق به امور نیک و نهی از منکر، همراهی با سپاه، مردم

 .شده است است که در شاهنامه به آنان نسبت داده

به آنها    د که با استناد به ابیات شاهنامهانبسیار دیگری نیز داشتههای  نقش، عالوه بر پیشگویی و تعبیر رویا با این وصف آنان

 :شود می پرداخته

 گرداندن جلسات پرسش و پاسخ و آزمودن مردان. 4

 نشسااااااتند بیاااااادار دل بخااااااردان 

 بپرسااااااید ماااااار زال را موباااااادی  

 

 موباااادان همااااان زال بااااا نااااامور   

 ازیااان تیزهاااوش راه باااین بخاااردی  

 (4231-3منوچهر، ب ، 4ج )   

 انجام امور مربوط به عقد و ازدواج. 1

 بفرمااااود تااااا موباااادی پاااار هناااار   

 

 بیایاااااد بخواهاااااد ورا از پااااادر   

 (3ب ، سهراب، 2ج )         

 همسفری و همراهی با شاهان و شاهزادگان. 9

 فرا، موبدانی را جهت همراهی، ن پسران فریدون عزم کاخ سروشاه یمن را دارندچو. آنان حل و عقد امور را بر عهده داشتند

 :خوانند می

 برفتنااااد و هاااار سااااه بیاراسااااتند  

 

ابااااا خویشااااتن موباااادان خواسااااتن                         

 436ب ، فریدون، 4ج 

 باغبانی. 1

 که موباد چاو ایشاان صانوبر نکشات       سااه خورشید رخ را چو باغ باهشت
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 463ب ، مانه        

 خوابگزاری و یاوری شاهان در این امر. 0

 چاااو بیااادار شاااد موبااادان را بخواناااد

 

 بگفاات آن کجااا دیااد در خااواب شاااه  

 

 ازین در سخان چناد گونه براند 

 36ب ، منوچهر، 4ج   

باااادان موباااادان نماینااااده راه              

 363ب ، کسری، 5ج 

 انجام امور پزشکی. 6

 بیامااااد یکاااای موباااادی چربدساااات

 کافیاااد باااای رنااااج پهلااااوی ماااااه ب

 

 ماار آن ماااه رخ را بماای کاارد مساات  

 بتابیااااد ماااار بچااااه را ساااار ز را 

 

 4316-6ب ، منوچهر، 4ج  

 مومیایی کردن. 1

 از آن پاااس بکافیاااد موباااد بااارش  

 بیاکناااد یکسااار بکاااافور و مشاااک  

 

 میااااان تهیگاااااه و مغااااز ساااارش   

باااه دیباااا تااانش را بکردناااد خشاااک       

 966-65ب ، یزدگرد بزه گر، 6ج 

 هاکیمانه و کلمات قصار و ضرب المثلگفتن سخنان ح.3

 چنااین گفاات موبااد کااه مااردن بنااام    

 

 نبیناای کااه موبااد بااه خساارو چااه گفاات 

 سااخن گفتااه ناگفتااه چااون گوهرساات  

 

 بااه از زنااده دشاامن باادو شااادکام     

 694ب ، سهراب، 2ج         

 بدانگاااه کاااه بگشااااد راز از نهفااات  

 کجاااا نابساااوده بسااانگ اندرسااات  

 641-44ب ، نهما              

 

 اجرا نمودن دستورات شاه.3

 وزان پااااس بموبااااد بفرمااااود شاااااه  

 

 کاااه بااار چاااوب ریزناااد نفاااط سااایاه 

 155ب ، سیاوش، 9ج           

 تصدی امور دیوانی. 45

ر امور نمودند، د می که دستور او را اجراهمچنان، پرداختند می گیریودند که در کنار پادشاه به تصمیمموبدان معموالً مشاورانی ب 

طلبید، موبدان، حاضر و یاورانی قابل  می داری و همه مراتبی که علم و خرد و دوراندیشیتابت، سیاست و سایر قوانین مملکتک

 و شناساندن مرز و بوم ایران توسط موبدان از لشکریان و بزرگان ایران زمین آن را در دیدار کیخسروۀ نمون. اعتماد برای شاهان بودند

 .توان دید می

 بفرمااااود موبااااد بااااروزی دهااااان   

 نخساااتین ز خویشاااان کااااوس کااای 

 سااااازاوار بنوشااااات ناااااام گاااااوان

 

 کاااه گویناااد ناااام کهاااان ومهاااان  

 صاااد و ده ساااپهبد فکندناااد پااای  

چنااان چااون بااود درخااور پهلااوان              

 419-13ب ، کیخسرو، 1ج 

 مذهبیهای  و برپایی مراسم و نیایش ها هروشن کردن آتشکد. 44

این را در . پرداختند می رفتند و در آنجا تحت نظر و تعلیم موبدان به ستایش می ها هدعا و نیایش به آتشکدشاهان و بزرگان برای 

 :کردند می آتشکده گوهرافشانیتوان دیدکه چگونه بر سر موبد  می عزیمت کاووس و کیخسرو به آتشکده
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 جهاااان آفااارین را همااای خواندناااد  

 چااو خساارو بااآب مااژه رخ بشساات    

 

 ندواساااااتبفرمااااود تاااااا ناماااااه ز 

 

 شاااااندندباااادان موباااادان گااااوهر اف  

 برافشااااااند دیناااااار بااااار زنااااادواس

 

 2212-9ب ، جنگ بزرگ، 3ج 

باااااآواز برخواناااااد موباااااد درسااااات               

 349ب ، کسری، 5ج 

 امر به معروف و بازداشتن از منکر. 41

 چناااین گفااات موباااد ببهااارام تیاااز  

 چااو خااواهی کااه تاااج تااو مانااد بجااای

 ه گفات نگه کن که خود تاج باا سار چا   

 

 کاااه خاااون سااار بیگناهاااان مریاااز 

 مباااادی جاااز آهساااته و پااااک رای

که با مغزت ای سار خارد بااد جفات               

 2935-61ب ، جنگ بزرگ، 3ج 

 (شغل سرهنگی دیوان: )مجرمینة مجری حکم شاهان دربار. 49

 بفرماااااود کاااااز دختااااار اردوان  

 بشااد موبااد و پاایش او دخاات شاااه  

 

 چنااان کاان کااه هرگااز نبینااد روان 

 رفاات سااوزان و دل پرگناااه هماای 

 31-34ب ، اردشیر، 6ج      

 کارآگاهی و اطالع یافتن از حقیقت امور . 41

 یکاااااای موباااااادی را ز کارآگهااااااان

 ابااار هااار هااازاری یکااای کاااارجوی    

 

 کاااه باااودی خریااادار کاااار جهاااان  

 برفتاااای نگااااه داشااااتی کااااار وی 

 915-3ب ، همان              

 ستن شاهانبرپایی مراسم  تاج گذاری و بر تخت نش. 40

، بهرام که از سوگ پدر چهل روز از تاج و تخت و مسند قدرت دور شده بود، موبدان بر تخت نشستن وی را «پادشاهی بهرام»در 

 :مهیا ساختند

 وزان پاااس بشاااد موباااد پااااک رای   

 بیاااک هفتاااه باااا او بکوشاااید ساااخت

 باار تخااات داد ، چااو بنشساات بهاارام   

 

 کااه گیاارد مگاار شاااه باار گاااه جااای      

 نشساات او  بااه تخااتهماای بااود تااا باار 

برسااام کیاااان تااااج بااار سااار نهااااد                  

 1-6ب ، بهرامِ بهرام، همان

 نام گذاری فرزندان شاهان. 46

 ور ا موباااادش نااااام شاااااپور کاااارد   

 

باااران شاااادمانی یکااای ساااور کااارد        

 93ب ، اورمزد نرسی، همان

 تعلیم و تربیت. 41

که در فنون  و حِرَف گوناگون دست داشتند و کودکان شاهان و بزرگان در مواقع موبدان بود و آنان بودند ة ها بر عهدآموزشۀ هم

و با آبرو، برای آموزش راه و رسم  به « فرهنگ جوی»سه موبدِ ، منذر ؛یافتند می تعلیم ضروری در زیرِ دستِ زبردستِ آنانمناسب و 

 :بهرام برگزید

 سااه موبااد نگااه کاارد فرهنااگ جااوی     

 یکااااای تاااااا دبیاااااری بیااااااموزدش  

 ر آناااااک دانساااااتن باااااازویوز دگااااا

 و دیگااار کاااه چوگاااان و تیااار و کماااان 

 کااااه در شورسااااتان بودشااااان آب روی 

 بیفااااااروزدشهااااااا  یدل از تیرگاااااا

 بیااااااموزدش کاااااان باااااود دلفاااااروز

هماااان گاااردش رزم باااا باااد گماااان          
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 444-441ب ، یزدگرد بزه گر، همان 

 خزانه داری پادشاهان. 43

 کاااه دانناااده موباااد مااار آن را شااامار   

 دانجا ساااااوارفرساااااتاد موباااااد بااااا  

 

 ندانساااات کااااردن باااابس روزگااااار    

شااتر خواساات از دشاات جهاارم هاازار           

 296-95ب ، بهرام گور، همان

 با  سخنان حکیمانه و شگرف، آراستن بزم شاهان. 43

 :گرفت می به درخواست خودِ شاهان انجام، برپایی اینگونه مجالس  

 ز هااار موبااادی ناااو ساااخن خواساااتی 

 

 دلاااااش را بااااادانش بیاراساااااتی 

 4161ب ، کسری، 5ج      

 شاه با دیگرانة واسط. 15

مهتران از . با کسی دیدار ننمود« چندگه»تا . پناه برد و آرمیدای  هدل آزرده شد درِ  بار را بست و به گوش، چون خسرو از اختر فرزند

 :موبد خواستند تا راز این را جویا شود

 هماااه مهتاااران ساااوی موباااد شااادند  

 ابااادان تاااا چاااه باااد ناااامور شااااه ر    

 جاااو بشااانید موباااد بشاااد نااازد شااااه 

 

 داساااتانها زدنااااد ای  هز هااار گوناااا  

 کاااه بربسااات بااار کهتاااران راه را   

باااادو داد یکساااار پیااااام سااااپاه               

 4956-53ب ، خسرو، 3ج 

 برای گفت وگو از رازهای نهانی، همنشینی با شاهان. 14

 از آن چاااار یاااک بهااار موباااد نهااااد  

 ز کاااااار ساااااپاه وز کاااااار جهاااااان

 

 نیکاااو بیااااد  کاااه دارد ساااخنهای  

 بگفتاااای بشاااااه آشااااکار و نهااااان

 9413-16ب ، همان          

بودند که از هر ای  هکه گفته شد، موبدان طبقهمچنان. آنچه که به عنوان سیمای موبدان در شاهنامه، ذکر  شد مشتی بود از خروار

 اگر در شاهنامه نیک  بنگریم در .مند بودند رهگوناگون بههای  حیث بر مردم روزگار خود نوعی برجستگی داشتند و از رازها و دانش

ی که نگرش شاهان و زندگی آنان گوی ؛حضوری پررنگ دارند این اثر بزرگۀ و گوشه گوش ها هیابیم که این طبقه چگونه در صحن می

 .پذیرد می حتی فرمان ها و موازین آنان با سیطره همین موبدان نقشو 

آنان ای هاغلب آینده بینی. هایی است که در شاهنامه به این طبقه متعلق استیشگویینگارش این سطور  برشمردن پهدف اصلی 

آینده را خوب و عاری از هرگونه  با این وجود. گردد می به دانش اخترشماری این قوم و اندکی نیز به روان بینا و دل پاک آنان باز

به این دلیل که همه ستاره شناسان موبد نبودند، ولی موبدانی . دادند می دیدند و از آن به شاهان اطالع و آگاهی می شک و ریبی

اخترشماران جدا گردید که در های  ستاره شماری این طبقه از سایر پیشگوییهای  بودند که در این کار دستی داشتند، پیشگویی

 .اختصاص داردهایی است که در شاهنامه به این طبقه ناگفته نماند موارد زیر تمامی پیشگویی .آید می ذیل

 موبدانهای  پیشگویی

 سیاوشة گفتار موبدانِ ستاره شناس دربار. 4

 پدر با پسر راز خود را باز. رود می نماید به نزد پدر می دیدار« پرستندگان»پس از آنکه سیاوش، از پردگیان و خواهران و سایر 

از نام، ماندگار خواهم شد  از نژاد تو  شهریاری علم گردد تا گشتم و « تازه روی»که من از وجود تو که آرزو دارم همچنان: نماید می

 :نمایاند می گونه به اووی را بنا بر پیشگویی موبدان، اینة سپس آیند. دیدار و دل تو از آن شادمان شود

 چنااااین یااااافتم اختاااارت را نشااااان  

 کاااه از پشااات تاااو شاااهریاری باااود    

 ز گفاااات سااااتاره شاااامر موباااادان   

          کاااه انااادر جهاااان یادگااااری باااود     
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 294-92ب ، سیاوش، 9ج  

 گفتار موبدان درباره پیلسم. 1

یی ها هآباد را به ویرانهای  بر سر راه سرزمین. ایرانیان نای رویین را نواختند و راهی توران زمین شدند، در پیِ کین خواهی سیاوش

افراسیاب، پس از آنکه از حمله لشکریان . ختندرا از میان برداشتند و آتش در شهر و دیار او افرو« سپیجاب»مبدل ساختند؛ شاه 

 ؛را به کین خواهی سیاوش سر بریدند و بر دار کشیدند« سرخه»ایران آگاهی یافت، سپاه خود را به رزم ایرانیان بسیج نمود؛ ایرانیان 

او را پایان آمده « زمان»راه رسید و  رستم از، در گیرودار با گیو و زواره. نماید می ، برادر پیران، خود را آماده رزم با رستم«پیلسم»

 :دانست؛ چرا که از موبدان ِستاره شمر این را شنیده بود

 تهماااااتن ز قلاااااب ساااااپه بنگریاااااد  

 برآویختاااااه باااااا یکااااای شااااایرمرد   

 بدانساااات رسااااتم کااااه جااااز پیلساااام

 و دیگااااار کاااااه از ناااااامور بخاااااردان 

 ز اختاااار بااااد و نیااااک بشاااانوده بااااود

 کااااه گاااار پیلساااام از بااااد روزگااااار   

 ر بساااارنباااارده چنااااو در جهااااان ساااا

 هماناااااا کاااااه او را زماااااان آمدسااااات

 

 دو گاااارد دلیاااار و گرانمایااااه دیااااد 

 بااااا باااار اناااادر آورد از باااااد گاااارد

 ز ترکاااان نااادارد کاااس آن زور و دم  

 ز گفاااات سااااتاره شاااامر موباااادان 

 جهااان را چااپ و راساات پیمااوده بااود 

 خاااارد یااااا بااااد و بنااااد آموزگااااار

 بااااایران و تااااوران نبناااادد کماااار  

  کاااه ایااادر بچااانگم دماااان آمدسااات              

 2592-93ب ، همان

 پیشگویی موبدان درباره بیژن  . 9

گم »و امیدواری بر « خرسندی»شتابد تا داد او را از گرگین بستاند، کیخسرو او را به  می دادخواهانه به درگاه کیخسرو، چون گیو

 :دهد که می خواند و از موبدان خبر می فرا« بوده فرزند

 کااااه ایاااادون شنیدسااااتم از موباااادان  

 ساااواران ایاااران بجناااگ  کاااه مااان باااا 

 بکاااااین سااااایاوش کشااااام لشاااااکرا  

 بااااادان کیناااااه انااااادر باااااود بیژناااااا

 تاااو دل را بااادین کاااار غمگاااین مااادار  

 

 ز بیاااااادار دل نااااااامور بخااااااردان 

 سااوی شااهر تااوران شااوم باای درنااگ 

 بپااااایالن سااااار آرم از آن کشاااااورا

 هماااای رزم جویااااد چااااو آهرمنااااا 

 مااان ایااان را هماناااا بسااام خواساااتار

 

 314-13ب ، بیژن و منیژه، 3ج 

 سخن موبدان درباره گزند دیدن ترکان از ایران. 1

 :تازاند می زند و لشکر خویش را به مرز ایران می آشتی و صلح را بر هم، بار دیگر افراسیاب

 هماااه موبااادان رای هشااایار خاااویش 

 کااه مااا را ز جیحااون ببایااد گذشاات   

 

 نهادناااد باااا گفااات سااااالر خاااویش    

 زدن کااوس شاااهی باار آن پهاان داشاات

 91-93ب ، رخ دوازده، 3ج         

« شاه جهان»اما . رساندند« شاه جهان» این کینه و فتنه افراسیاب را به –رساندند می که خبرها را نهفته به درگاه شاه -«کارآگهان»

ن را دانست و گزند دید می ایرانیان« بهره»پیروزی را . یی کرده بودندپیشگو یرا موبدان پیروزی ایرانیان رااندکی بیم به دل راه نداد ز

 :بهره تورانیان

 بکاااار آگهاااان گفااات کاااای بخاااردان  

 کاااه چاااون مااااه ترکاااان برآیاااد بلناااد

 چاااو خسااارو ببیاااداد کاااارد درخااات  

 هماااه موبااادان را بااار خاااویش خواناااد

 مااان ایااادون شنیدساااتم از موبااادان   

 ز خورشااااید ایاااارانش آیااااد گزنااااد 

 بگااااردد باااارو پادشاااااهی و تخاااات 

 شااانیده ساااخن پااایش ایشاااان براناااد
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 611-63ب ، همان                

 در سرنوشت گشتاسب و راه رهایی او از کوهسار( 11)پیشگویی جاماسب .0

این که جاماسب را در زمره . قبل از اینکه این پیشگویی نقل شود، الزم است که اندکی درباره شخصیت جاماسب توضیح داده شود

موبد »مقام  ست تا ستاره شمر؛ حتی او دارایموبدان به حساب آوریم بدین خاطر بود که سیمای وی در شاهنامه بیشتر یک موبد ا

ها دست که بر همه دانش« ردان»و « سرموبدان»گشتاسب و « رهنمون»باشد و به عنوان  می ترین مقام دینیاست که عالی« موبدان

 :داشت نیز شناخته شده است؛ هرچند که منجمی بزرگ نیز هست

 بخواناااد آن گرانمایاااه جاماساااب را  

 ه ردانساااار موباااادان بااااود و شااااا

 چنااان پاااک تاان بااود و تابنااده جااان 

 ستاره شناس و گرانمایه بود

 کجااا رهنمااون بااود گشتاسااب را    

 چااااراغ بزرگااااان و اسااااپهبدان  

 کااه بااودی باار او آشااکارا نهاااان    

 اباااا او بااادانش کااارا پایاااه باااود  

 

 943-943ب ، گشتاسب، 6ج 

ه عنوان رهنمونی برای گشتاسب و سرموبدان و که بیشتر ب –شناسو ستاره جاماسب به عنوان یک پیشگو: شاهنامه جاماسب در

داماد ، جاماسب یا جاماسف». گردد می ظاهر، در پادشاهی گشتاسب و داستان رستم و اسفندیار –( همان، یاحقی)ردان است 

یم در ادبیات مزدیسنا به خرد و دانایی و هنر معروف است و گاه حک( همان) «زردشت و وزیر گشتاسب از شرفای دولتمند بود

افعال و کردار او چندان مقبول اهل خرد و دانش ، با این که خرد و دانایی و هنر او زبانزد است اما در شاهنامه(  همان. )خوانده شده

 شخصیتی بکلی متفاوت از روایت دینی به خود گرفته است در نابودی اسفندیار همدست پادشاه قرار»چرا که ، نیست

 (4962:426ندوشن، .)«گیرد می

پس »ی پیشگویی است؛ مثالً در کتابی از قول او آمده که ها هاند که مطالب آن بیشتر در زمینهایی نیز نسبت دادهجاماسب کتاب به

و کتاب پهلوی ( 311: 4932، بیرونی).«رسد  می از هزار و پانصد سال که از تاریخ زردشت بگذرد بار دیگر، سلطنت به ایرانیان

در ماجرای رستم و اسفندیار  (.یاحقی، همان).مزدیسنان« سنت»ت از علم و دانش منسوب به او در اسای  هنمون« جاماسب نامک»

گردد که او نیز  می در تراژدی هملت Klodiusوزیر کلودیوس  Poloniusشخصیت جاماسب تا حدی یادآور شخصیت پولونیوس 

 (425همان ، ندوشن) .شود می دست شاهزاده کشتهه جام بشود و به این خاطر مورد سوءِ ظن و نفرت هملت و سران می با شاه متحد

ی باران که بر زمین باریده ها هی قطرها هداند که شمار می :از حیث پیشگویی و دانایی، همچون شاهنامه است، یادگار زریران روایت

ماسب درست درمی آید، اما جاهای  در این کتاب تمامی پیشگویی. شکفد می است چند است و کدام گل امروز شکفته و کدام امشب

ادر گشتاسب و وی را بر، در جاهای دیگر. (همان) خواند می «سهمگین جادو»چون مطابق میل و خواسته گشتاسب نیست، وی را 

 (.462، 4ج :4962، خواند میر).اندند و سخنانی نیز به او نسبت دادهاشاگرد لقمان دانسته

ای  هاز راه ناشناخت. گریزد می خسته از جنگ و نبرد، از مقابل سپاه ارجاسپ، گشتاسب :اما پیشگویی وی در سرنوشت گشتاسب

شود و  می از جاماسب سرنوشت خود و چگونگی رهایی از این کوه پردرخت و گیاه را جویا. برد می بر کوهی در آن اطراف پناه

 ی اسفندیار از بند را تنها راه رهایی از آن کوهساررهای، جاماسب در پاسخ وی. که راز این را از ستارگان بیابد. نماید می درخواست

 :داند می

 بادو گفات جاماسااب کاای شااهریار   

 تااو داناای کااه فرزناادت اساافندیار  

 اگااار شااااه بگشااااید او را ز بناااد  

 

 سااخن بشاانو از ماان یکاای هوشاایار   

 وزگاااارهمااای بناااد سااااید بباااد ر 

 نمانااااد باااارین کوهسااااار بلنااااد  

 

 462-462ب ، گشتاسب، 6ج 

گشاید و تاج و تخت را در تنگناها نثار  می شود دست به بخشندگی می که در بند گرفتار، و تخت بار دیگر گشتاسب دوستدار تاج

دهد و اسفندیار که  می را سرلوحه کار خود قرارها  ییابد بهانه جوی می ولی چون از مخمصه نجات. نماید می فرزند خود اسفندیار

کامالً فرق دارد « تیره اسفندیاری فکر»فکری که خصوصیات آن با . شود می یم فکر اوتسل، بیند می نجات خود را در اطاعت از پادشاه
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وسیله دست ، چون هدف او پاکیزه نیست، داند می او ناهمسازند و دین را از بهر برخورداری از دنیا« وسیله و هدف»و اسفندیار که 

کسانی که باید خواست و خواهششان »شود « بی قلب ها»واسته گونه است که باید اسیر خیافتن به آن هدف نیز پاکیزه نیست و این

 (449 :همان، ندوشن.)«شده، بر کرسی نشانده شود از هر راه و به هر قیمت که شد

 گفتار جاماسب درباره نبرد ایران و چین. 6

. اخانه به ایران حمله ور شدندآنان در پی این گست. از جانب چینیان پذیرفته نشد ین بهی را پذیرفتند، اما این دینایرانیان، د

درفش همایون را به ، پس از افشاندن گنج و درم. خواند می نویسد و آنان را به درگاه فرا ای می هنام، گشتاسب نیز سوی مرزداران

شاه  و« سرِ موبدان»آنگاه . نشیند می «گاه»آورد و بر « فرود»رسند گشتاسب لشکر را  می به حیجون. کشند می سوی ارجاسپ پیش

شاه ردان تن و جانی پاک و تابنده دارد و از رموز اخترشناسی آگاه است وبه این خاطر نهان بر او . خواند می ردان را به پیش خود فرا

 . آشکار است

ی رزمی را که اتفاق خواهد ها هپذیرد و تمامی صحن می «با رویی دژم»جاماسب . پرسد می از وی آغاز و فرجام و چگونگی نبرد را

 :کند می فتاد برای وی پیشگوییا

 بدان ای نبرده کی نامجوی

 بدانگه کجا بانگ و ویله کنند

 نه پیش اندر آیند مردان مرد

 جهان را ببینی بگشته کبود

 وزان زخم آن گرزهای گران

 بگوش اندر آید ترنگاترنگ

 شکسته شود چرخ گردونها

 تو گویی هوا ابر دارد همی

 بسی بی پدر گشته بینی پسر

 تین کس نام دار اردشیرنخس

 بپیش افکند اسب تازان خویش

 پیاده کند ترک چندان سوار

 ولیکن سرانجام کشته شود

 دری   آنچنان  مرد  نام  آورا]

 پس آزاده شیدسپ فرزند شاه

 پس آنگاه مر  تی   را  برکشد

 بسی نامداران  و گردان چین

 سرانجام بختش کند خاکسار

 بیاید   پس  آنگاه فرزند من

 ابرکین شیدسپ  فرزند شاه

 بسی زنج بیند برزم  اندرون

 درفش     فروزنده    کاویان

 گرامی بگیرد بدندان درفش

 بیک دست شمیر و دیگر کاله

 برین سان همی افکند دشمنان

 سرانجام در جنگ کشته شود

 چو در رزم روی اندر آری بروی 

 را بر کنندتو گویی همی کوه 

 هوا تیره گردد ز گرد نبرد

 زمین پر ز آتش هوا پر ز دود

 چنان پتک پوالد آهنگران

 هوا پر شده نعره بور و خنگ

 زمین سرخ گردد از آن خونها

 وزان ابر الماس بارد همی

 بسی بی پسر گشته بینی پدر

 پس شهریار آن نبرده دلیر

 بخاک افکند هرک آیدش بیش

 ا شمارکز اختر نباشد مر آن ر

 نکو نامش اندر نوشته شود

 [ابا راد مردان همه سرو را

 چو رستم درآید بروی سپاه

 بتازد بسی اسب و دشمن کشد

 که آن شیر مرد افکند بر زمین

 برهنه کند آن سر تاجدار

 ببسته میان را جگر بند من

 بمیدان کند تیز اسب سیاه

 شه خسروان را بگویم که چون

 بیفکنده باشند ایرانیان

 دندان بدارد درفش بنفشب

 بدندان درفش فریدون شاه

 همی برکند جان اهرمنان

 نکو نامش اندر نوشته شود
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 پس  آزاده  بستور  پور  و زیر

 بسی دشمنان را کند ناپدید

 زچو آید سرانجام پیروز    با

 بیاید پس آن برگزیده  سوار

 ز اهرمنان بفکند شست گرد

 سرانجام ترکان بتیرش زنند

 بیاید پس از آن نره شیر دلیر

 بپیش  اندر  آید  گرفته کمند

 اباجوشن زرد رخشان چو ماه

 بگیرد  ز  گردان  لشکر   هزار

 بهر سو کجا بنهد آن شاه روی

 نه استد کس آن پهلوان شاه را

 بزرگ اردشیر پس افکنده بیند

 بگرید  برو  زار  و  گردد    نژند

 بخاقان نهد روی پر خشم و تیز

 چو اندر میان بیند ارجاسب را

 صف دشمنان سر بسر بر درد

 همی خواند او زند زردشت را

 سرانجام گردد برو تیره بخت

 بیاید  یکی  نام  او   بیدرفش

 بیارد شدن پیش  گرد  گزین

 ستباستد بران راه چون پیل م

 چو شاه جهان باز گردد ز رزم

 بیندازد آن ترک  تیری بروی

 پس از دست آن بیدرفش پلید

 بترکان  برد  باره  و زین  اوی

 پس  از  لشگر  نامدار  بزرگ

 همی تا زند این بر آن آن برین

 یالن را بباشد همی روی   زرد

 برآید  بخورشید  گرد     سپاه

 فروغ سر  نیزه  و تیر  و   تی 

 زنند می ان زخم مردان کجاوز

 همه خسته و کشته بر یکدگر

 وزان  ناله  و  زاری   خستگان

 شود کشته چندان ز هر سو سپاه

 پس آن بیدرفش پلید و سترگ

 همان تی  زهر آب داده بدست

 بپیش افکند اسب چون نره شیر

 شگفتی تراز کار او کس ندید

 ابر دشمنان دست کرده دراز

 پس شهریار جهان نامدار

 نماید یکی پهلوی دستبرد

 تن پیلوارش بخاک افکنند

 زریرسوار دالور که نامش 

 نشسته بر اسفندیاری سمند

 بدو اندرون خیره گشته سپاه

 ببندد فرستد بر شهریار

 همی راند از خون بدخواه جوی

 ستوه آورد شاه خرگاه را

 سیه گشته رخسار و تن چون زریر

 برانگیزد اسفندیاری سمند

 تو گویی ندیدست هرگز گریز

 ستایش کند شاه گشتاسب را

 ز گیتی سوی هیچ کس ننگرد

 دان نهاده کیی پشت رابیز

 بریده کندش آن نکو تاج و تخت

 بسر نیزه دارد درفش بنفش

 نشیند براه وی اندر کمین

 یکی تی  زهر آب داده بدست

 گرفته جهان را و کشته گرزم

 نیارد شدن آشکارا بروی

 شود شاه آزادگان ناپدید

 بخواهد پسرت آن زمان کین اوی

 بدشمن درافتد چو شیر سترگ

 سرخ گردد زمین ز خون یالن

 چو لرزد برافتد بمردان مرد

 نبیند کس از گرد تاریک راه

 بتابد چنان چون ستاره ز می 

 و بر یکدگر بر همی افکنند

 پسر بر پدر بر پدر بر پسر

 ببیند اندر آیند نابستگان

 که از خونشان پر شود رزمگاه

 بپیش اندر آید چو ارغنده گرگ

 همی تازد او باره چون پیل مست
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 بدست وی اندر فراوان سپاه

 بیاید پس آن فرخ اسفندیار

 ابر بیدرفش افکند اسب تیز

 ندمر او را یکی تی  هندی ز

 بگیرد پس آن آهنین گرز را

 بیک حمله از جایشان بگسلد

 بنوک  سر  نیزه  شاه  برچند

 گریزد سرانجام ساالر   چین

 بترکان نهد  روی  بگریخته

 بیابان گذارد  باندک   سپاه

 بدان ای گزیده شه  خسروان

 نباشد ازین یک سخن بیش و کم

 

 گردد از بر گزینان شاه تبه

 سپاه از پس پشت و یزدانش یار

 برو جامه پرخون و دل پرستیز

 ز بر نیمه تنش زیر افکند

 بتاباند آن فره و برز را

 چو بگسستشام بر زمین کی هلد

 کندشان تبه پاک و بپراکند

 از اسفندیار آن گوبافرین

 شکسته سپر نیزها ریخته

 شود شاه پیروز و دشمن تباه

 هرچه گفتم نباشد جز آنکه من 

 تو زین پس مکن روی بر من دژم

 991-115ب ، همان               

، گشتاسب که قبل از این. وی اتفاق افتادهای  بینیم  همه پیشگویی می نبرد را پیشگویی نمود و چنانکهلحظه جاماسب، لحظه 

وی تأییدی شد های  همه تصمیم. و آنچه که تقدیر است برآید« بودنی»نتوانست بر کارِ، تصمیم داشت  تا این رخدادها پیش نیایند

 .آنها را از پیش دیده بود، برای  تحقق گفتار جاماسب که با روان پاک و تابان خود

پیشگویی رستم فرخزاد درباره زوال حکومت ساسانیان از بلندترین و دقیق ترین  ماسب درباره نبرد ایران و چین وجا پیشگویی

 .اند است که تمامی جزئیات را با ظرافت نشان داده اهنانههای شپیشگویی

 گفتار جاماسب درباره زندگی اسفندیار و سرانجام وی. 1

شود که فرزند،  می نوشند، گشتاسب چون آگاه می نشیند، دو روز و دو شب باده می اسفندیار، تنگدل از مادر، به پیش پدر

جاماسب پس از آنکه، . آگاه نماید« کهنهای  رنح»شاه را  از زندگی و فرجام فرزند، با خواند تا  می است، جاماسب را فرا«گاه»جوینده

 :شود اما نمی اسفندیار با اینکه در رزم و نبرد همتایی برای او یافت: پر از تاب کرد و گفت« بروها»زیج ها را نگاه کرد و برانداخت، 

 ازین پس غم او بباید کشید

 پسندیده مردای  هبدو گفت شا

 هال زود بشتاب و با من بگوی

 گر او چون زریر سپهبد بود

 ورا در جهان هوش بر دست کیست

 بدو گفت جاماسب کای شهریار

 ورا هوش در زاولستان بود

 

 بسی شور و تلخی بباید چشید 

 سخن گوی وز راه دانش مگرد

 کزین پرسشم تلخی آمد بروی

 مرا زیستن زین سپس بد بود

 ریستکزان درد ما را بباید گ

 تو این روز را خوار مایه مدار

 بدست تهم پور دستان بود

 13-19ب ، رستم و اسفندیار، 6ج 

خواهد و هم  می هم فرزند را ؛است« بر سر قدرت، لرزان»اما گشتاسب که بر سر دو راهی قرار گرفته است و مانند افراسیاب، همیشه 

اینجاست که راز این را نیز . ج و تخت را از دست دهد اما پسر زنده ه باشدخواهان اینست که تا، تاج و تخت را؛ علیرغم میل درونی

 آیا اگر تخت را واگذار نماید، اسفندیار باز مرگش در زاولستان خواهد بود؟. کند می از جاماسب جست و جو

 :شمرد مری محال میداند و رخنه بر صفحه تقدیر را ا می «بودنی»را کاری ها  یجاماسب در پاسخ به وی، همه این پیشگوی

 چناااین داد پاساااخ ساااتار شااامر   

 ازیاان باار شااده تیااره چنااگ اژدهااا  

 بباشاااد هماااه باااودنی بااای گماااان 

 کااه باار چاارخ گااردان نیابااد گااذر   

 بمااردی و دانااش کااه آمااد رهااا   

 نجسااات ازو مااارد داناااا زماااان   
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 31-36ب ، همان             

 آموزگار بدی وی باشد و اندیشه بد را در سر او بپروراند؟ آیا تقدیر اینگونه آراسته شده بود تا گردش روزگار و چرخش افالک،

 سرنوشت فرزند اوة تذکر جاماسب به اسفندیار دربار. 3

 از زبان جاماسب، و رامش و زخم چوگان به وی بیاموزد می بپروراند و، سپارد تا وی را پدر وار می چون اسفندیار بهمن را به رستم

 :گوید می

 ناام  چنین گفت جاماساب گام باوده   

 کاااه بهمااان ز مااان یادگااااری باااود

 

 کاااه هرگاااز بگیتااای مبیااااد کاااام 

 سااااارافرازتر شاااااهریاری باااااود 

 4166-6ب ، همان              

نماید و پشوتن را نیز بر  می یاد، نگارد و بی گناهی خود را  نسبت به  مرگ اسفندیار ای می هبه درگاه پادشاه نام، یا زمانی که رستم

ۀ پاسخ نام. گردد به خصوص که بهمن را نیز چیزها آموخته بود می گشتاسب دلش بر رستم خوش، ردگی می این داعیه به شهادت

 داند پادشاهی به بهمن خواهد رسید، او را بر بازگرداندن بهمن ترغیب و تشویق می جاماسب که. نویسد می «هم اندر زمان»وی را 

 :نماید می

 بدانساات جاماسااب آن نیااک و بااد   

 

 همن رساادکااه آن پادشاااهی بااب  

 4619ب ، همان               

 پیشگویی موبدان درباره سرنوشت یزدگرد بزه گر و مرگ وی. 3

چندی ازین زمان گذشت . بار دیگر راه یمن را در پیش گرفت و عزم سفر نمود، بهرام گور که از پدر آزرده و رنجیده خاطر گشته بود

موبدان را از هر کشوری  گرد کرد و فرمان داد تا اختر پادشاهی و . فرد برد و زمانه یزدگرد را از شاهی و آینده آن در اندیشه

شده بود، بروی « نبشته»موبدان چون اختران را برشمردند و اندازه گرفتند، آنچه را که . چگونگی مرگ وی را بر او آشکار نمایند

 :برخواندند

 چااو بخاات شهنشاااه بااد رو شااود  

 فااراز آورد لشااکر و بااوق و کااوس  

 جایگاااه باار بااود هااوش اویباار آن 

 

 از ایاادر سااوی چشاامه سااو شااود    

 بشااادی نظاااره شااود سااوی طااوس 

چو این روز بگذشات بار گاوش اوی          

 923-29ب ، بزدگرد بزه گر، 6ج 

وی را برای درمان خون ، ولی زمانه که از خون شاه بجوش آمد. به آن سامان رو ننماید ، شاه سوگند خورد که در شادی و خشم

 .برآمد و وی را از پای درآورد« سو»آب آن چشمه درمان درد وی گردید اما قبل از درمان  اسبی از دریای آن . آنجا کشاندبینی به 

 روان نوشیندختر خاقان چین در پیوند با کسری آینده ة شناس دربار گفتار موبدانِ ستاره. 45

، در نامه ای. درآورد« شهنشه»فت تا دختر خود را به عقد مربوط به آن تصمیم گرهای  برای زدودن جنگ و گرفتاری، خاقان چین

 ، قبل از عزیمت. را مأمور این کار نمود« مهران ستاد»پاکیزه نغز به نام ، پیری، این میل را به گوش نوشین روان رساند و وی نیز

برگزیده را از میان پردگیان خاقان  مهران ستاد دختری نیک و. از دختران خاقان را به وی یادآوری نمود« به گزینی»نوشین روان 

بر خالف خواسته و نظر « مهران ستاد»به خصوص که گزینش ، اما چون این همه. برگزید و با خواسته و نثار فراوان، به درگاه آورد

موبدان اختران  چون. شمار سپهر را بر آن کار بجویند، خاقان بود، برای تسکین دل غم گرفته، دستور داد تا ستاره شناسان و موبدان

 :شاه را برین مژده دادند، را اندازه گرفتند

 همااای کااارد موباااد باااه اختااار نگااااه  

 چناااین گفااات فرجاااام کاااای شاااهریار

 چنینسااااااات راز ساااااااپهر بلناااااااد

 کااازین دخااات خاقاااان وز پشااات شااااه

 بااااارو شاااااهریاران کنناااااد آفااااارین

 ز کااااردار خاقااااان و پیونااااد شاااااه 

 دلااات را بباااد هااایچ رنجاااه مااادار  

 بباااد رای دشااامن جهاااان نساااپرد  

ببایاااد یکااای شااااه زیباااای گااااه         

 هماااان پااار هنااار سااارفرازان چاااین
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 2453-31ب ، کسری، 5ج      

او ، ارتنگ وارای  هآنگاه با گنجی آراسته و سرشار از درم و دینار و با هدایای شاهانه، به همراه نام ؛خاتون بخندید ؛دل خاقان شاد شد

 .را برِ شاه ایران فرستاد

 منابع
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 . وست: تهران. مکتب حافظ. (4963). منوچهر، مرتضوی

  . نشر چشمه: تهران. از اسطوره تا تاریخ. (4966). مهرداد، مهرداد بهار

 . قطره: تهران. ادب پهلوانی. (4963). محمد مهدی ، مؤذن جامی

 . سروش: تهران. فرهنگ اساطیر. (4963). محمد جعفر ، یاحقی
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 احمدعبدالمعطی حجازی منوچهرآتشی و اشعار اندیشه آرمان شهری در

 هانمینا پژو

 کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی

 دکتر شهریار گیتی

 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

 چکیده

دنیای . طلب بوده استکمالهای  ی ذهنی انسانها همشغل ترین آرزوها واساسی از (Utopia)آرمانی ای  هداشتن جامع گرایی وآرمان

عربی  فارسی و شاعران کالسیک شعر. داده است نویسندگان قرار اختیار شاعران و رح این اندیشه دربرای طای  هادبیات عرصه گسترد

یی ها هنمون و اندمطلوب خود پرداخته شهری گوناگون به روایت آرمانها هزاوی از و انداین موضوع غفلت نکرده خویش از اشعار در

جهان های  ویژگی به خوبی مشاهده کرد و جهان آرمانی را تصور گرایی وآرمانپای  توان رد می مدرن نیز شعر در. اندای نهادهجبر

 ادب فارسی و نوپرداز شاعر احمدعبدالمعطی حجازی دو آتشی و منوچهر. به دست آورد شاعران معاصر الی شعرالبه مطلوب را از

 دیدگاه این دو به بررسی جهان آرمانی از حاضر مقاله. اندپرداخته شهرخویش به موضوع آرمان شعر روند که در می عربی به شمار

 .پردازد می شاعر

 آرمان شهر، ادبیات طبیقی، شعرمعاصر، منوچهرآتشی، احمدعبدالمعطی حجازی: هاکلیدواژه

 مقدمه

به ها تمامی تمدن زندگانی بشر، در یی است که درها هجمله اندیش زرین از و رؤیای بازگشت به عصر( Uopia)نظریه آرمان شهر

کره  نخست دوره حضور انسان در: کنند می ها تاریخ حیات خویش را به دو دوره اساسی تقسیماین نظرگاه انسان از. آید می چشم

ناروایی به  هرگونه زشتی و از فراموش نشدنی است که آدمی به دور ی آرمانی وها هدوم دور طبیعت؛ و با آمیختگی او خاکی و

 .برده استسرمی

. افالطون بررسی کرد "جمهوریت "و "قوانین"های  کتاب بویژه در، ی فالسفهها هاندیش توان در می را "اوتوپیایی تفکر"پیشینه 

 چه بهتر آرزوهای سیاسی خود را برای مدیریت هر راهکارها و، اداره جامعه توجه به ضعف آدمیان در کتاب قوانین با افالطون در

را  "جمهوریت  "عملی شدن راهکارهای خود مأیوس گردید کتاب  از جامه عمل نپوشید و جامعه ارائه نمود، اما چون آرزوهای او

 .طالیی برد عالم واقعیت به جهان خیاالت خوش و نوشت؛ مکتوبی که او را از

  ورام عین این که از در -ها هخودش اید به تعبیر یا -عدالت شود که زیبایی و می خود متذکر "جمهوریت"کتاب  افالطون در    

آن ها . ذهنی انگاشتن آن ها نیست ها وجود دارند، به معنای انتزاعی و آن از عالمی فراتر در هستند و متمابز محسوس، متفاوت و

 را نمایندگی کردن است بهترین چیز محسوس بودن و امور از ذهنی، بلکه به معنای فراتر ایده آل هستند ولی نه به معنای امر

 در دیگر مند فلسفه یونانی به فراموشی سپرده شده بود، باراز دوران شکوه مسئله مدینه فاضله که بعد .(441 :ش4954افالطون،)

این زمینه  در. برگزیده خدا ارائه نمود شهر مدلی معنوی از "شهرخدا "کتاب آگوست کنت در. گرفت قرون وسطا مورد توجه قرار

 افالطون به شمار "جمهوری "نوشته شد که تقلیدی از... توماس مور وهای  آتالنتید فرانسیس بیکن،اوتوپی: دیگری چونهای  کتاب

 .(53 -441:ش4966اوری اردکانی،د) روند می

 دیگر از. ریاست آن به بحث پرداخت اسالمی و درباره آرمان شهر "آراء اهل مدینه فاضله "کتاب عالم اسالم، فارابی در در    

حسینی ) اشاره کرد ابن خلدون نیز توان به ابن سینا و می ح نظریه پرداخته انداین زمینه به طر متفکران مسلمان که در

توان موضوعاتی همچون عدالت،  می پرداخته اند، ن زمینه به ارائه نظریا متفکرانی که در با نگاه به آثار .(53:ش4956کوهساری،

مهم ترین  را از... زن،و رفاه، برابری میان مرد و جنگ، آزادی، آرامش، از پرهیز دوستی، صلح و رهبری صالح، امنیت، اتحاد و

 .ی آرمان شهری برشمردها هخصیص
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ئه نظریه آرمان ای ارها همهم ترین عرص به یکی از عرصه ادبیات را نویسندگان نیز فالسفه، شاعران و آرای متفکران و کنار در    

حاضر به ۀ مقال .کرد ی مطرح شده برای مدینه فاضله را مشاهدهها هتوان شاخص می ادبی آثار بسیاری از در شهری تبدیل نموده اند و

ی جهان آرمانی از دیدگاه دو شاعر نو پرداز ادب فارسی و عربی منوچهر آتشی و احمد عبدالمعطی ها هو مؤلفها  یبررسی ویژگ

آرمان ۀ ن این دو شاعر در عرصی مشترک میاها همؤ لف: پردازد و در پی این است که به این سوال اصلی پاسخ دهد که می حجازی

 شهر چیست؟

 پیشینه پژوهش

آرمان شهر در اشعار حجازی و آتشی یافت نشد؛ اما مقاالت و تحقیقات ۀ با بررسی منابع موجود پژوهش مستقلّی در زمین    

 :بسیاری در مورد شخصیت و زوایای ادبی این دو شاعر صورت گرفته که برخی از آن ها به قرار زیر است

ساختاری و یا حتی مضمونی شعر معاصر به های  در اثبات ویژگی« عن بناء القصیده العربیه الحدیثه»عشری زاید در کتاب     

ی فراوانی از اشعار احمد عبدالمعطی حجازی اشاره و آن ها را به خوبی شرح داده است، عزالدین اسماعیل نیز در کتاب ها هنمون

شعر معاصر از جمله موسیقی، های  همچون عشری زاید برای بیان ویژگی« ظواهره الفنیه و المعنویه الشعر العربی المعاصر، قضایاه و»

 . از اشعار حجازی بسیار بهره برده و آن ها را به خوبی در راستای این هدف شرح و بسط داده است

تشی، نیمای جنوب؛ ماهنامه حافظ، منوچهر آ: )آن هاۀ همچنین درمورد منوچهرآتشی پژوهش هایی انجام شده است از جمل    

شعر زمان ما منوچهر )از محمد زرقانی؛ ( چشم انداز شعر معاصر ایران، چاپ اول، انتشارات نگاه)از محمد رضا تاجدینی؛ ( 22ش

 .از محمد مختاری( توس: ، مشهد«منوچهر آتشی»شاعر معاصر ایران )از فیض شریفی؛ ( آتشی، چاپ اول، انتشارات نگاه

 هرآرمان ش

یا مدینه  وجود آرمان شهر. بوده است مشکالت روزگار وها  یسخت برابر در ی دفاعی بشرها هاندیش از وجود آرمان شهرۀ اندیش 

 خیرۀ نمون افق بشر آن همواره در جایی است دست نیافتنی که تصوّر آرمان شهر». به قدمت تمدّن بشری داردای  هفاضله، پیشین

دانش دست  پرتو آرزوهای خود را در رَست و ها هبند اسطور از هنگامی که بشر. ویش را تحقق بخشدرستگاری خ زیبایی و برین و

 .(4954:45اصیل،)« به قلمرو خود آورد ها هاسطور دیار آرمانی را از شهر یافتنی دانست، تصور

 جامعه و اقتصادی حاکم بر جتماعی وذهن انسان ها، مستقیماً با اوضاع سیاسی، ا پرداخته شدن آن در ساخته و و شهر طرح آرمان

دفاعی ۀ پناه بردن به دوران کودکی، اندیش گرایی ومانند اسطوره نیز آرمان شهر. ارتباط دارد هاروحیات انسان جهان، همچنین با

. دارد قرار دلتنگی برای گذشته مقابل اسطوره گرایی وۀ نقط فرایند، در جهت شکل گیری و برای گریز ازحال است؛ ولی از، انسان

 .پناه بردن به گذشته آن دو واقع پناه بردن به آینده است و در آرمان شهر

 اوضاع سیاسی، اجتماعی و که از طراح آرمان شهر آرمان شهرها بازتاب شرایط عینی جامعه اند، نویسنده یا» برخی معتقدند    

مجرد خویش های  آرمان تصورات ذهنی و یط عینی را باشرا است ود جهان ناخرسن اوضاع حاکم بر خویش یا ازۀ اقتصادی جامع

بازآفرینی ذهنی  این صورت آرمان شهر در. آن را انکارکندهای  ارزش کوشد با طرحی آرمانی وضع موجود را نفی و می یابد، می ناساز

« ناروایی هایش وها  یساختن نارسای آشکار محکی است برای سنجش وضع موجود و و نظام مستقر جامعه است به قصد انتقاد از

 (4954:26اصیل،)

 نسبت با دانند که در می تمدن مظاهر مظهری از و تفکرای  هبسط نحوۀ را نتیج آرمان شهر رفته اند و فراتر این نیز اما برخی از    

 .(4936:36داوری،) است دوره قابل تفسیر غالب هر تفکر

 مشترک آرمان شهرهای  ویژگی

اساس به  علت وجودی خویش، در هم دارند، به دلیل یکسان بودن ماهیت و ظاهری که باهای  وجود تفاوتآرمان شهرها با ۀ هم   

 :توان برشمرد که عبارتند از می چه با منشأ شرقی آن، کلی پنج ویژگی برای آرمان شهر، چه با منشأ غربی و به طور. هم شبیه اند

های  همان حال، محصول فرهنگ در و نظام مستقر ازای  هواژگون تصویر ان شهرطرح آرم: احوال اجتماعی اوضاع و پذیری از تأثیر-4

 .گوناگون است
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چنین خطری است که بسیاری  از برای پرهیز. آرمانی خویش است شهر بر جوامع دیگر معموال نگران تأثیر طراح آرمان شهر: انزوا-2

دهند،  می دست قرار مکانی دور گیرند یا جایگاه آن را در می نظر در کوچکی آرمانی را با ابعاد شهر طراحان آرمان شهر، جامعه یا از

 .کنند می شد باشندگان را با بیگانگان محدود یا آمدو

دولت » این رو، از. دیدگاه منطق ناشدنی است کامل به کامل از حرکت از کمال مطلق است و تصویری از آرمان شهر: ایستایی-9

 .شدن است بپذیرد، این دگرگونی به سوی بدترر اگ پذیرد و نمی دگرگونی« آرمانی

 .رفته است شهرهای آرمانی، برابری اصلی عمده به شمار بیشتر در: برابری-1

ۀ هم همانند با رفتاری طبق قانون یا سنت باید هماهنگ و و کار هماهنگی است، هر نظم و آرمانی شهر شهر: هماهنگی-3

 (.4954:26اصیل،) شهروندان صورت گیرد

 :عبارتند ازها  یاین ویژگ. ویژگی خاص خود را دارند غربی چهارهای  این حال، اتوپیبا 

عجز ذاتی  و خدا غایب اند، چرا که این دو، فقر اتوپی که بهشت خاکی طراحی شده برای آسایش این جهانی است، دین و در -4

 .ستیک زندگی آرمانی نی این موضوع خوشایند انسان در دهند و می بشر را نشان

مدینه جای  ضرورت عقلی در. معاف است اختیار و تفکر امان بماند، از عواقب آن در گناه و اتوپی برای اینکه انسان از در -2

 .گیرد می دینی را تفکر و اختیار خودآگاهی و

 .امان باشد جهت در هر از است که با خارج تماس نداشته وای  هموقعیت جغرافیایی آن به گون -9

 طرفی نیز از. آورد، تا اصل برابری رعایت شود می انسان ها به وجودۀ برابری را برای هم نیز، شرایط یکسان وها  یاتوپ معماری -1

 .اهل آن هیچ نیازی به دنیای خارج ندارند کل عالم است وۀ خالص آن نمونه و لحاظ شکل ظاهر اتوپی از

مبتنی بودن اتوپی » شود، نمی مورد قبل ذکر گیرد، اما جزء چهار می قرارغربی مورد اشاره های  بین اتوپی ویژگی دیگری که در    

 (.4936:93داوری،)« شرط فیلسوف بودن رئیس اتوپی نیز برعقل حکمت است و

 :سازد می  غربی متمایزهای  اتوپی آرمان شهرهای متعلق به فرهنگ ایران نیز، چند ویژگی خاص مطرح است که آن را از در

آرماان شاهرها صاادق     ۀهما ه همان انزوا که دربار دورافتادگی یا برابری و ایرانی، به جزۀ اندیش در کتاب آرمان شهر آقای اصیل در  

نبود حکومت یا آنارشیسم، پارسایی اهال آرماان   : شمارد که عبارتند از می است، برای آرمان شهرهای ایرانی خصوصیات دیگری را بر

 (.4954:33اصیل،)سامان دادن به زندگی خداوند درۀ مداخل یعت، فراوانی نعمت وآمیختگی اهل آن با طب شهر، سازگاری و

 نگاهی به دنیای شعرآتشی وحجازی
ۀ مجموعا دفتار   49.به دنیا آماد  توابع دشتستان استان بوشهر روستای دهرود از در4942قولی و به  4941در سال : آتشی منوچهر  

 شاکل گیاری و   است کاه در  مهم ترین شاعران معاصر آتشی از. بست جهان بر ازتهران دیده  در4951سال  وی در. شعرهای اوست

آتشی  شعر» :نامید« تماشاگرا»آتشی را  چهل، شعرۀ ده اسماعیل نوری عالء در. نقش مؤثری داشته است« شعرناب»رهبری جریان 

تمثیلای بارای بیاان حرفای      هآن را بهانا  توان می بعیدی سطح بسیار به همین دلیل در به معنی دقیق کلمه شعری تماشاگرا است و

عین حال ذهن عالقاه مناد را باه معناای      در زنده بودنش شدیداً القا کننده است و آفریند که به خاطر می فضایی دقیق را او. دانست

است، حرف  هرکجا که جزء آن تمثیل عاری بوده و سمبل و فریبندگی ظاهر، ازۀ آتشی با هم شعر. کند می خود آن رهبری ثانوی در

 (.4915:226نوری عالء،)« است آشکار روشن و

 مرکز از 4333سال  وی در(. 4366:6 حجازی،) حومه منوفیه زاده شد روستای تال در در4393به سال : عبدالمعطی حجازی احمد

چند به سان  هر ودآور غربت به سر زندگی اش را درهای  بهترین سال زمانی از دیر. تربیت معلم قاهره فارغ التحصیل گردید

-4354:243فهمی،)روان ناخودآگاهش برجای بود ناپدید گردید، یاد روستا همچنان در فراسوی دریای خروشان شهر درای  هخیزاب

 ی اصلی تکرارها هساز دهد؛ به بیان روشن تر می روستا شکل  طبیعت رازآمیز ازای  هی او را نگارها هسرود پس زمینه بیشتر(. 241

 از(. 43-4333:41ی،ابوغال)ادبیات رمانتیک است بدالمعطی حجازی که قالب موتیف به خود گرفته همان عناصرع شعر شده در

توان به مدینۀ بال قلب، لم یبقَ إال االعتراف، اوراس، مرثیۀ  می بند ستم آزاده در برجسته ترین دفترهای شعری این شاعر

 (.4339:3،حجازی) رداألسمنت وکائنات اللیل اشاره ک للعمرالجمیل، أشجار
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 به ساختن جهانی دیگر نیاز
 برای ظهور ها همهم ترین عرص یکی از عرصه شعر رنگ داشته است و حضوری پر ذهن بشر دیرباز در آرزوی جهانی آرمانی داشتن از

 از باه دور  یباایی و ز آکناده از  است و دیگرای  هجهانی هستند که به گون خویش همواره روایتگر شعر شاعران در. چنین آرزویی است

نشان دهنده آرمان گرایی اوسات؛   گیرد می ی خویش بهرهها هبرای بیان اندیش زبان شعر از همین که شاعر. ناروایی گونه زشتی و هر

 .راوی آن است آن چیزی باشد که او تواند بیانگر نمی است که زبان عادی یعنی معتقد

جهات کماال رسااندن     ی خاود را در هاا  هآشناسات دغدغا   دیگرهای  افق که با به عنوان کسی به عنوان یک مصلح اجتماعی و شاعر

همگناان را باه سااختن مدیناه      پی افکندن طرحی تازه است و در به جهانی که موجود است اعتراض دارد و او. کند می آدمیان بیان

 (:4934:63حاج بابایی ویوسفی زاده،)کند می دعوت جهانی دیگر فاضله و

 (4352:362حجازی،...)تمنحناالرغیف والخمرة والوجه الجدید/ تمنحنا األمان ثُ عن مدینۀٍحنَب

/ وروح اساتوارم / مزد حقیرعمری افاالس وبردگای باود   / باهایهوی وکبکبه اش/ درروسپی سرای دیاری که زندگی/ چه یاوه بود ماندن

آن /... آنجاا !/ چه ماهیاان رنگاین چااالکی   / رآبد!/ چه آسمان نزدیکی با آب!/ چه آسمان پاکی/ فرسود می /مثل غرورشیری درزنجیر

 (55:ب4959آتشی،) ی بکریها هچه جلگ/ سوی سواحل نامکشوف

 ی حجازی وآتشیها هسرود سفر در آرمان سیاحت و-4
رمانتیاک اسات؛ نویسانده     ی آثاار هاا  هشاخص خیال ازهای  روی بال بر سفر واقعی یا دعوت به سفر مکان موجود و زمان و آزردگی از

 دست هاا در  به دور گریزن آرماای  ههمواره گون این رو از دهد و می پرواز دورهای  نتیست پرنده خیال خویش را به سوی سرزمینرما

 (.454-4951:452 سیدحسینی،) خورد می رمانتیک به چشم آثار

آرماان شاهر، شاکل     حضاور  دارد، سار  سااختن دنیاایی ایاده آل را در    جهان، آرمان خواهی و عربی، که همپای شعر معاصر شعر در

به ویژه باه بسایاری    به کشورهای گوناگون و او. عبدالمعطی حجازی برجسته است اشعار این رویکرد در. گیرد می به خودای  هبرجست

دفترهای شعرش سایه افکنده اسات؛   بیشتر هجرت بر سفرهای واقعی، اندیشه سفر، حرکت و افزون بر و کرد کشورهای عربی سفر از

گردد که تمام لحظات زندگی برایش معادل سافری اسات    می مهاجری پدیدار و هیئت مسافر ی خویش درها هسرود سیاری ازب در او

 خیاالی خاویش از   سافر  در« سافر » شعر پی آرمان شهر، که در در است خیال پرداز وای  هحجازی سرایند. درون خویشتن به ژرفا و

 بی درناگ  پیوسته و جنس ترنم باران است و زمانی که از» و« خطوط جاده» از گوید، می سخن« دیگرگونی رنگ درختان وگیاهان»

راستای آفرینش بهشت گمشده یا به بااور   در رؤیای آفریننده حجازی به معنی تالش رمانتیکی شاعر این فضای برخاسته از« بارد می

 (:4953:466رجائی،)تبرخی صاحب نظران به معنی به کارگیری سیستم فرازمانی یا بی زمانی اسطوره اس

ویتصال البحارِ   / أوتتوازی/ عالقاً بالخیوطِ التی تتقاطعٌ فی خضره السهل/ یتوغل طیرُ المسافاتِ فی بحرهدأتهِ / بیننا یَتَغَیّرُ لون الشجر

! ان هاذا النصار؟  تُاری کا  / أ فای اللیال أم فای النهاارِ    / یساحُّ بغیرانقطااعِ   / مان رذاذٍ رتیابٍ  / زمنٌ من مطر!/باللیل، ینقص وجهٌ القمر

 (.4339:314حجازی،)

کنناد و در   می را درستای  هو در آسمان یک رشت/ روند می پرندگان در دریای آرامش آن فرو/ بازد می میان ما درخت رنگ»: ترجمه

/ کاهاد  مای  شاود و از روشانی مااه    می و دریا به شب متصل/ گیرند می یا در موازی هم قرار/ کنند می سبزی دشت با همدیگر برخورد

 «!آیا این سفر بود؟/ یا در شب یا در روز/ شود می یکسره جاری/ زمانی از باران از نم نم باران یکنواخت

 واقعیت صنعتی دنیای مدرن به گذشته واقعی آرمانی شده روستا، درحالتی شبیه بی خاودی و  خویش را از این سروده سفر در شاعر

قالاب نوساتالژی    پیوناد اسات در   پاک در زمانی بارانی و و سبزهای  دشت با درختان و گذشته روستا را که کرده است و خلسه، آغاز

. توجاه دارد  خود شعر در آتشی به آرمان شهر منوچهر فارسی نیز شعر در .نموده است دست رفته دیرین تصویر از فردوس گمشده و

دسات   و دلخواه است باا طبیعتای بکار    نی، ایده آل وباشد، روستایی آرما آن که یک شهر همچون حجازی پیش از نیز او آرمان شهر

عصرجدید قربانی شدن طبیعات   ی آتشی درها همهم ترین دغدغ یکی از. ی ژرف نشنیده بانگ زنگها هسرزمینی است با تنگ. نخورده

باه جاای    اناد و  بَن ریشه کن شده بلوط و روستای کودکیش، دهرود، درختان بید و اینکه با کشف نفت در از پای صنعت است او در

سرب باه  های  صدای مهیب سم اسب چابک خوشبانگ ازهای  اینکه کبک نفت روییده اند، ازهای  جنس دکل از ها درختانی دیگر آن
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رؤیاهای خود به دنبال  این اوضاع ناخوشایند در از برای فرار و(. 41:ب4959آتشی،) است کرده اند، سخت دلگیر ی غربت پروازها هدر

 :کوچ جاودان است در برای دست یافتن به آن، کولی وار گردد و می اهسرزمینی دلخو

 از/ ی دست نخاورده ها هگوش از/ به کوچ جاودانم /دوش سیاهم بر چادر با/ عاشق تمام بیابان ها و/ تمام بیابان هاۀ سرگشت/ من کولیم

 (.95-93:ج4959آتشی،)خوانم  می ی تازهها هافسان/ سراب سنگ از از/ ی ژرف نشنیده بانگ زنگها هتنگ

 ی دسات نخاورده و  هاا  هجساتجوی ساواحل نامکشاوف، جلگا     میاراث ناوح، در  ة این شکسته پاار ، خواهد با قایقی شکسته می آتشی

 :بکارد "این خشکی موعود "دشت های وسعت مشاع بکارت، در بی بدیل خورجینش را در بذر اقیانوس بگذرد و ی سیراب ازها هپشت

 و/ ی سایراب هاا  هبا پشات / ی دست نخوردهها هبا جلگ/ آن سوی سواحل نامکشوف و/ اقیانوس خواهم گذشت از/ گفتم/ با این شکسته

 (55:ب4959آتشی،) وسعت مشاع بکارت خواهم ریخت در/ بی بدیل خورجینم را بذر و/ خواهم آمیخت/ برکت ی وحشی پرها هدر

ایان   مانادن در . داناد  مای  بیهوده، بردگی است عمری افالس و آن، مزد حقیر روسپی سرای دیاری را که زندگی در آتشی، ماندن در

 و رود می به سوی خشکی موعود پیش راند و می هم چنان پس او. فرسوده است زنجیر شیری در را همچون غرور او دیار، روح استوار

 :کند می زنان با خویش زمزمه پارو

روح  و/ بردگای باود   عماری افاالس و   مازد حقیار  / هوی وکبکباه اش هاای  با/ روسپی سرای دیاری که زندگی در/ چه یاوه بود ماندن

!/ چه ماهیاان رنگاین چااالکی   / آب در!/ چه آسمان نزدیکی با آب!/ چه آسمان پاکی/ فرسود می /زنجیر شیری در مثل غرور/ استوارم

 (.34-31:همان،ب)ی بکریها هچه جلگ/ آن سوی سواحل نامکشوف/... آنجا

حاال وزیادن    سابک در  و آنجا بادی سبز به سرزمینی است که در آرزوی سفر در« قطارالجنوب»شعر احمد عبدالمعطی حجازی در

 :کنند می باران نور آسمانش را ستارگان روشن و پرحرارت است و است، تابستانش، داغ و

وکانات  . ../والصیفُ أشقر/ حُ خضراءَکانتِ الری/ رکض الغزال/ یومها کانت الشمس تشرقُ، والنهریرکض فی الصیفِ/ یومَ شدَّ إلیها الرِّحال

 (.629-621:همان)وأهراؤها بالغالل / سماءُ المدینه عامره بالنجومِ

باادی سابز   / تنهایی تازید/ تازاند می درخشید و رودخانه در تابستان می روزش خورشید/ روزی که به سوی او بار سفر بست»: ترجمه

 «.سرشار از غالت بود ها هو انبار غل/ ده از ستارگان بودو آسمان شهر آکن. ../و تابستان پر حرارت/ بود

 جانس لبخناد، و   ی لطیاف گال هاایش از   ها هشده است؛ باغی زرین که ساق سرزمینی دور باغی زرین درۀ دلبست آتشی نیز منوچهر

 :مردمانش، جویباری است که با نسیم نوازش ها متالطم استۀ پنج جنس آشتی است و یش ازها هشکوف

مان  / مرا فرسوده کارده اسات   / سفری مقدس  شگفتا اینک توقفی نامیمون پس از/ زاده شده ام  من با سفر/ زیسته ام  فرس من در

نوازش هاا   نسیم نفس ها و که از/  ها هپنج آشتی ها، جویبارۀ ی لطیف لبخندها، شکوفها هباغی زرین با ساقۀ دلبست/ دلبسته شده ام 

 (.31: همان،الف) متالطم است

ی بااران  هاا  هپشات  ی دسات نخاورده و  هاا  هجلگ و است با طبیعت بکر سرزمین طالیی رؤیاهای او، سرزمینی دور آتشی و ان شهرآرم

 .آشتی لبخندو شادی و دوستی و صلح و سرزمینی سراسر. سیراب خورده و

 درخشانای  هآرمان آیند-1
درخشاان   خاوش و ای  هگاردد، آرزوی آیناد   مای  حسرتی جانکاه دچار سراید و می دلتنگی هایش برای گذشته اینکه از عالوه بر شاعر

 .جوید می منجی نجات بخشی را مدد کند و می مردم شهرش برای خود و

 :                                                                                           گوید می «خَمسُ أغنیات للشئَ المنسِیّ»ة سرود حجازی در 

هاا، وَنَااءَ   إلبنِهاا الَّتای ذَوِی جَمالِ  / یدتَمنَحُ وقتَهاا السَّاع  / تَمنَحُنَا الرَّغیفَ وَ الخَمرةَ وَ الوَجهَ الجَدید / نَبحثُ عن مدینۀٍ تَمنَحُنا األمانَ »

 (4352:362حجازی،)« !بالصِّبغۀِ وَجَهَا المُهَان

وقات خوشابختی اش را باه    ( شاهری کاه  / )جدید ببخشااید ة چهر شراب و ما را نان،/ جوییم که ما را امنیت ببخشاید می شهری را»

 «!کند آن، کامال دور را از ناخوشایند شهرة چهر هست، و فرزندی که زیبایی بخش شهر/ فرزندش ببخشاید

 :دهد که سرنوشت امت به دست اوست می امید آمدن منجی نجات بخشی را نوید« الرِّحلَۀ ابتدأت»ة سرود همچنین در شاعر
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یاأتی  / وَ یجعلُ مِن مَنازلُنا حُسونَه / وَ یَجعَلُنا له جنداً وحاشیۀ/ یأتی غداً فینا/ وَ یکمِلُ فِی مَسیرةِ شعبِنا المَقهُور دینَه! یَأتی غداً فینا»

 (4352:135همان،!...)غداً فینا

ماا را   و/ آیاد  مای  فردا، پایش ماا   او/ کند می ما کاملة روند سرنوشت مردم شکست خورد دین خود را در و! آید می فردا، پیش ما او»

 «!...آید می فردا، پیش ما او/ دهد می ی ما را دژهای خویش قرارها هخان و/ دهد می حامی خویش قرار و سرباز

همین سروده نهایت اشاتیاقش را بارای آمادن چناین      سپس در. مردم شهرش دارد اندوه خود و تسکین غم و بدین گونه سعی در و

 :کند می ی با جمالتی سوالی مطرحنجات بخش

« ...نَحیاا وَ نَساعِدُ بِالحیااة   / وَ مَان الّاذی سَانعودُ تَحاتَ جَناحاهِ لِبیوتناا؟       / مَن الّذی سَایُقیمُ للفُقَاراءِ مملکاۀ وَ تبقای ألافَ عاامٍ؟       »

 (4352:136همان،)

ماان  ۀ هاایش باه خانا    باال  کسی است که، زیار چه  و/ ماند؟  می سال باقی هزار نهد؟ و می چه کسی برای مستمندان، حکومتی بنا»

 «...زندگی کنیم وخوشبخت زندگی کنیم/ بازگردیم؟ 

 یاغی یک الگوی نجاات بخاش  ( عبدوی جط ِ)یک شتربان دشستانی  زمان خود از با توانایی بیانی معجزه آسا دست کم در آتشی نیز

 یک براعت ِ استهالل ِ شاگفت آور، در  در شاعر. کند می باوری خلق قهرمان ِ قابل ِ« میرمهنا»یک شورشی بیابانی به نام  از سازد و می

انتظارش بود،  باید در ، یعنی آمده و«آید می دوباره»گوید که  می سخن...( یا عبداهلل یا عبدالعلی) قهرمانی به نام عبدو از« ظهور»شعر

 :  روح اش زنده است نیستی پرتاب شده است و ولی اکنون جسم اش به دیار

 آید می دوباره« جَط»دوی عب -

- سینه اش هنوزمدارِ عقیق ِ زخم با -

 (                                                             31-4954:33فیض شریفی،. )..خواهد آمد ی آن سوی گزدانها هتپ از -

 اصل خویش  ی دیرین وها هاندیشه بازگشت به گذشت آرمان و-9
 وهاا   یحسرت بازگشت به جهان روشانای  آن، در مسافر، در اشتیاق زمان ازلی و است به سوی آرامش و اساطیری گریزی خیالی سفر

 .آورد می یاد تاریخ فرا فرود انسان را به تاریکی اندوهبار نور، پیوسته هبوط و

عبااراتی، کاه باه     قالاب  در عبدالمعطی حجاازی باه زیباایی و   ( طبیعی یک چشم انداز تفسیر)= « تعلیق علی منظرطبیعی»شعر در

 در ناخودآگاه ذهن خواننده هستند، نمود یافتاه اسات شااعر    اساطیری در وای  همعنایی افسان یک بار بهترین شکل ممکن تداعی گر

آرزوی  اعمااق وجاودش در    هیئت کودکی روساتایی از  در را ترسیم کرده و حرکت به سوی شهر روستا و این سروده، لحظه کوچ از

 -زماان ازلای  »،«دروازه روشانایی »، «قصری جادویی»است با به کارگیری عباراتی مانند  جهان اساطیر ی دور وها هبازگشت به گذشت

 و به زمان آرماانی اسااطیر   خویش را از زمان تاریخی دنیای امروز  سفر... و« دنیای سبز»،«افق گلگون»،«رنگین کمان»،«اسطوره ای

 : شود می سروده اش حاکم کودکانه بر ی ساده ولحن کند و می معصومیت یادبودهای کودکی آغاز

/ طااووسٌ یساعد فای الجاوزاء     / کفّ ٌ خصِبت بالحناء / تفضی لزمان ٍ أسطوری/ بَوابَه نور/ قصرٌ مسحور/ شمسٌ تسقط فی أُ فق شتوی

ویارشّ ُ  / ل ُ فی األفاق الاوردیّ  یتجوَّ/ فی هیئه بستانیّ / یظهرلی حین تغیب الشمس/ فی الماضی کان اهلل !/ بالذیل القزَحیِّ المنشور

 (113-4339:141حجازی،)!طحنته األیام / لکنّ الطفلَ الرسام / الصوره ماثله/ الحاءَ علی الدنیا الخضراء 

/ یافات  مای  ساوق ای  هاسطور -به زمان ازلی/ دروازه اش روشنایی/ قصری جادویی/ کند می خورشید در افق زمستانی غروب»: ترجمه

هنگاامی کاه خورشاید    / در گذشته خدا بود!/ با دم رنگین گسترده شده/ کند می طاووس به آسمان صعود/ ه بودکف دستانش حنا زد

نقاشای نمایاان   / پاشید می و آب را بر دنیای سبز/ گشت می که در افق گلگون/ به شکل باغبان/ شد می کرد برای من آشکار می غروب

 «!ستروزگار او را ازبین برده ا/ اما کودک نقاش/ است

ۀ طلیعا » ساروده خاویش، آن را باه    عبدالمعطی حجازی، هنگام توصایف چکاماه و   نیز( چکامه مرد و= )« الرجل والقصیده»شعر در

آن جاماه رؤیاهاای    بار  ساپارد و  مای  سات ره ها همانند کرده که به همراه سراینده تا بادانجا کاه رود آینا   « درخشان رؤیایی تابناک و

 بی آالیش، به دنیای روشن اسااطیر  ی پاک وها هجهان آلوده کنونی به گذشت از دیگر بار این سروده  در پوشاند، شاعر می نخستین را

 بی مکاانی ازلیات و   -رهیافت سراینده را به بی زمانی« الشروق»و« الزمن الفتی»،«أحالمنا األولی»،«نهرالمرایا»کند؛ عبارات  می سفر
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عربای   معاصر رسد این فرایند معادل همان نگرشی است که صاحب نظران شعر می به نظر. سازد می سرچشمه دوران مینوی ملموس

 (:4953:463رجائی،)یاد کرده اند« احساس مشترک فرازمانی»آن تحت عنوان  از

ی أن نبلا َ  إلا / نرتادی أحالمَناا األولای    / فأدعوها إلی کأس ٍ وأتبعُها إلی نهرالمرایاا / وتطلّ ُ مثل الحلم زاهیه!/... کانت لها کُلّ ُ الوجوه

 (.4339:641حجازی،). ..حتی یداهمنا الشروق/ فال نخوض ُ وننتهی / الزمن َ النقی

کردم و او را به رودخاناه   می پس او را به جام شرابی دعوت/ شد می و مثل رویایی شکوهمند ظاهر/ ی زیادی داشتها هچهر»: ترجمه

مگار اینکاه   / داشاتیم  نمی از این حالت دست بر/ ین که به زمان پاک برسیمتا ا/ پوشیدیم می رویاهای نخستینمان را/ بردم می ها هآین

 «...صبح شود

 .آرزوی بازگشت به اصل خویش است کند در اما آتشی به جای اینکه به جهان اساطیری سفر

به  شهرة چراغانی شدی ها میدان از او. کند می بازگشت به وطن مألوف را آرزو است و رنجیده خاطر دل آرزده و غوغای شهر از نیز او

خودش برگردد، کوچه باغی که اولاین سایب   های  خواهد به کوچه باغ می او. خواهد می جنس سیب روشنی ازهای  چراغ تنگ آمده و

 :غزل آدم بخواند پایانی بیتی از ی مقدرها هلحظ در درخت سیبی بایستد و خواهد به زیر می او. درختانش چید سرخ را آدم از

چاراغ سایبی    زیار / کانم  سافر / نیلاوفر  راستای الدن و در/ باغ خود بگذارید، تا –مرا به کوچه !/ ارزانی تان/ چراغانی تان میدان ها و

 (.4956:611آتشی،)رد شوم و/ بینی هوا بتکانم بر/ بایستم

 بایاد از  سایر ایان م  در نااگزیر  پایش اسات و   باغ سیب راهای دراز در  ی خویش است اما تا "بهشت گمشده  "جستجوی  آتشی در

 :تلخ، عبوری اندوهناک داشتهای  باغ

سایب وگنادم وگمراهای     آواز و/ هوهاو  کند به هی های و  می طی/ جغرافیای سنگی چوپانان را/ آید می شابورة مغار گذشته از رود از

/ تاا بااغ سایب   /... گاردم  مای   بهشت گمشده بر من از. ../آید می روح، آب وة مغار گذشته، از رود از/ دهد می ی آتش تحریرها هدرکوچ

 (.421-4961:423آتشی،) عبوری اندوهناک خواهم داشت/ تلخهای  باغ از/ پیش است پنهان در راهی دراز و

 :روید نمی خاک آنجا گذاشته که در خواهد به بهشت برگردد زیرا گندمی را جا می او

 (.4956:4653همان،)روید نمی که درخاک آنجاگذاشته ام  آخرگندمی جا/ برگردم بروم به بهشت و/ پانزده دقیقه بمانی

 دوران کودکی آرمان بازگشت به طبیعت روستا و -1
، «سیرا»، میهمان اصلی کنفرانس4962سال  در»وی . کرد می ایران مخصوصا ً به امریکا مسافرت هفتاد به بعد مرتب ازۀ ده آتشی از

مواناع   دموکراسای و »بود موضوع اصلی کنفرانس  UCLAا لس آنجلس دانشگاه کالیفرنی نزدیک در تحقیقاتی خاور وابسته به مرکز

« آن حارف زد  فقدان یاا حضاور   ارتباط با دموکراسی و ادبیات در و کنفرانس را رعایت کرد، به شعر هم عنوان اصلی کار او. بود« آن

 .تمدن غرب بود فرهنگ و حاصل این سفرها آشنایی مستقیم با(. 4965:931تمیمی،)

صامیمیت   آتشای بازگشات باه هویات انساانی، صافا و      . رود می انسانیت انسان، بزرگترین قربانی آن به شمار ی، ارزش وآتش نظر در

 :داند می ملی را بهترین راه مقابله با پی آمدهای تمدن بشری، وهای  کودکی، ارزش

عارض جنگال    در/ اسات  که هنوز هنوز/ انتهای گردنۀ کابوس به جرعۀ گس چای صبح در/ ی خاکی خودمان برگردیمها هبه لحظ بیا

 (.4956:4262آتشی، )/...جویم  می طول فرارهای کودکیم را/ نفت و فلز

درختای  / گذاشاته ام  آبادی کودکیم جاا  اندیشم که در می زیرا االن به درختی /کنم می عبور/ باشد چه ماوراء سبز چه سبز/ هرگز.../ 

لیزریتاان  هاای   -چشام  خودتاان و  بااد بار   آوار!/ به جهانم ./ ..!/نده عقب خواهم رفتپس من د /.../دهد می پناه گنجشکان را که هنوز

 (.4966:همان)...به پیالۀ شیرخام/ چشم سیاه برگردم زن بزبور خواهم به درخت سبز می من/ ترافیکتان

مدرنیتاه،   برابر در رد که شاعراین واقعیت دا آتشی نشان از شعر ها در معادل آن و« بازگشت»، «برگشت»بسامد باالی واژگانی مانند 

آرزوی بازگشت به دامان زندگی ابتدایی، برگشت باه  . اندیشد می نفع آن است، به برگشت از بیشتر بسیار شاعر نظر که عوارض آن در

 اجتمااعی انساان را تشاکیل    بازگشت به تمام آنچه هویات فاردی و   انسانی وهای  فرهنگی، بازگشت به ارزش صیمیت قومی و صفا و

 (.4465، 4262، 4269، 4966: 4956 آتشی:رک)دهد می
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عواطف، احساساات  ، فرهنگ اصالت و نوردیده و در زندگی شهری مرزهای روستای کودکی آتشی را نیز عناصر تکنولوژی و صنعت و

 :  زندگی در روستا ابتدای شیرین جهان آتشی است. دگرگون کرده است مردم را نیزهای  ارزش و

 کشاید و  مای  علف سیاه، که زنگوله بر سفید وای  هبر/ سبکخیزای  هبزغال/ ابتدای جهان بود/ بردم می که فرازای  هجاد انتهای/ روزگاری

 (.425-423:الف4954آتشی،)  دخمان می کرد وگوش، که می که، سرکه باال/ قصیل دیرمان اسبی خمیده بر/ دوید می سربه زیر

 روساتای کاودکی   کند اماا دلتناگ روزهاای شایرین گذشاته و      می ان به انتهای آن سفرابتدای جه شعاع نگاه اسب، از بر وی، سوار

 : کند می انتهای تلخ جهان قصد بازگشت از شود و می

 و/ انتهای تلخ جهاان  گردم از می اینک باز/ شوم تا به ابتدای شیرین آن فراز/ تا به انتهای جهان برسم/ رفتم/ شعاع نگاه اسب بر سوار

 (423-491:همان)قصیل خمیده بر اسب بور و/ زغالهاشتیاق دیدن ب

 ناه از  گلبااف زناان روساتایی خباری هسات و     هاای   لبااس  ناه از  دیگار . نیست "جست  می بهشتی که او "آن  اما این روستا، دیگر

ة فرساود  یهاا  هزیرکناد  ی خاکی روستا سیمانی شده اند، بلدوزری زرد همچون ورزویی مست، سار ها هها، جاد ی پرچین آنها هشلیت

 آتشای باا لبااس ایمنای و    ة نبیر  نفت عَلم شده و و روستا پاالیشگاه گاز ازای  هگوش اندازد، در می ها را به رودخانه درختان کرده وآن

 .کند می را به اتاق قرنطینه راهنمایی او غرّد و می اسالم به او کاله خود، پیش از

بای آالیاش    سااده و  راه بازگشت به ابتدای جهانش، هماان روساتای پااک و    روستای شهری شده، درمانده از آتشی ناامید، خسته و

 :گیرد می آسمان سراغ کودکی اش، را از

 از/ به ابتدای جهان/ یابم نمی /جایی ایمن/ نبیره امۀ قرنطین نه در/ شعاع نگاه اسب نه بر/ به ابتدای جهان بازگشته ام/ انتهای جهان از

 (494: همان)! مانای آس/ کدام راه کوره توان رفت

 :زیبای کودکی است پرشور صمیمی و روزهای ساده و چوپان، تنها یادگارهای زنده از "نی لبک "نوای  ترّنم زنگوله و

نه بامداد  دیگر/ نه علف نه سایه و دیگر. ../به این طرف وقت؟ ها هدوباره زنگول/ که هی شوند /کدام گیاه برآید/ متروکۀ این دقیق کنار

 (4956:695آتشی،)که منگ نی لبک بازگشت درهم چوپان هاست/ نه پسین غمگن پاییز و/ ولهنه زنگ و

ساالم را   بی عاطفه اند و هم گریزانند، سرد و روستای کودکی است؛ چرا که شهریان از به یادمانده ازای  هخاطر "بامشاد "و "درود "و

 :دارند می هم دری  از نیز

ماناده  / اسات ای  هخاطر "بامشاد "و "درود "و/ مد رؤیاها در شده اند و شب فرو در ها هچهر!/ ستنی/ دشتی آفتابی؟ روشن وای  هکوچ

 (.4956:633آتشی،)ی نوجوانی ها هخم کوچ در/ به روستای کودکی

حجازی باویژه  . شود می دیده ی عبدالمعطی حجازی نیزها هسرود دامان روستا در پناه جستن در چنین رویکردی نسبت به طبیعت و

زبانی  را با قرارگاه دیرین انسان، نوستالژی بازگشت به روستا، به عنوان وطن و( برای که نغمه سرایی کنیم؟= )« لمن نغنیّ؟»شعر در

ماتریالیساتی یاا    این سروده، مخاطب، به جای رویکرد مادی گرایاناه و  نموده است؛ در روستاییان، تصویر خطابی، خطاب به روستا و

طالیی جامعه بشری  شود که به عصر می بینش نوستالژیک روبه روای  هگون تاریخ باشد، با ی روایی که حکایتگردست کم به جای بیان

 :آرزوی سایه بیدی در بی رحم شهر حصار حجازی سرودن در. خواند می طبیعت فرا آشتی انسان با به روزگار و

أورقهاا فای   ! لوأننّی نایٌ بکفک تحات صفصاافه  / قریتنا هناک یحفه الصبارلکنّ قبرَ أبی ب/ ودّعتُ أهلی وارتحلتُ إلی هنا/ وأنا ابنُ ریف

 (92-4339:99حجازی،)خضراء هفهافه/ األفق مروحه

اما قبر پدرم در روستایمان آنجاست درخات انجیار آن را   / خانواده ام را وداع گفتم و به اینجا کوچ کردم/ من فرزند روستام»: ترجمه

سابز اسات و   / این بید در افق در اهتزاز هساتند های  برگ! یر درخت بید نی لبکی به دست تو بودمای کاش در ز/ احاطه کرده است

 .«بلند باال

شاهری   حالات کسای را دارد کاه در   ، ماتن  قراین موجاود در  این سروده، به اعتبار سراینده، یعنی همان روستازاده عاشق روستا، در

یاا أیّهاا اإلنساان فای     »سویی ترجیع ندایی  ه به روستا هوای گریه دارد، چرا که ازآرزوی بازگشت دوبار در شده و اسیر غریب آواره و

أنا الذی هرولتُ أیّامااً  »عباراتی نظیر کرده و این سروده تکرار سراسر را در« إنی أحبّک أیّها اإلنسان فی الریف البعید»و« الریف البعید

ساوی   از دارد، و به هنگام مهاجرت باه شاهر   آوارگی او حکایت از« إلی هنا وأنا ابن ریف ودّعتٌ أهلی وارتحلتٌ/ بال مأوی بدون رغیف



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
511 

اسایران گریاان    تصاویر « لوأننی نایّ بکفک تحات صفصاافه  »عبارت  در« تحت صفصافه»و« نایٌ بکفک»ترکیب  ودهم نشینی  دیگر

 .آورد می یاد فرا بابل را  یهود در

« الرحله إلی الریف»شعر وی در. داند می تندیس کودکی اشک و ادگاه شوق واصالت، میع نجابت و را سرچشمه پاکی و حجازی روستا

 :سراید می روستا چنین سرشارهای  پاکی وها  یستایش زیبای در

لاوأننی مشایتُ   / لاوأننی نزلتاک اآلن فَتَحاتِ لای الاذراع      !/ یا لقمه اإلنسان/ یا بیدرالطائریا مرعی البهیم/ أیتها الحقول یا نقیه األلوان

تغسل مافی صدرها من / تطوف فوق جوّک النبیل/ نفسی التی أعتقها من سجنها الرحیل. ../یا موطنی القدیم/ قف: دتُ من یقولماوج

وماان رفاااق الضااحک والبکاااء إخااوه / تلااتمس الااذی نمااامن الشااجر/ تلااتمس العمرالااذی انقضاای هنااا/ تلااتمس الحنااان/ الاادخان

 (.451-4339:456حجازی،)...الطفوله

آمادی و   مای  ای کاش االن پیش من!/ انسانۀ ای لقم/ ای سرزمین پرندگانی چراگاه حیوان/ پاکهای  ای رنگ ها همزرعای »: ترجمه

روح من کاه از  . ../ای اقامتگاه دیرین/ یافتم می را« بایست»گوید  می رفتم تا کسی را که می ای کاش/ گشودی می آغوشت را برای من

دوساتی ومهرباانی را   / بارد  مای  کند و ازباین  می زشتی سینه اش را پاک/ کت در حرکت استباالی آسمان پا/ کالبدم جدا شده است

عمری که نزد / گرفته بود نشئت عمری که از درخت/ کند که در آنجا سپری کرده است می عمری را جست وجو/ کند می جست وجو

 «...دوستان روزهای خوش و روزهای غم و دوستان کودکی سپری شده بود

 بی گناهی و نماد پاکی و _آن اقامت داشته در ی دورها هگذشت که درای  هجایگاه بهشت گمشد در _ طبیعت را روده، شاعراین س در

ذهان   در( ای اقامتگااه دیارین مان   )= « ماوطنی القادیم   یاا »ترکیاب   به ویژه به کارگیری مکرر این شعر در. داده است خلوص قرار

، یادبودهاای معصاومانه   ربازدی بی آالیش که به بیان حجازی انسان، از با آسمانی پاک ومخاطب تداعی کننده باغ بهشت است، باغی 

 .درختان سبزش به امانت نهاده است آغوش مهر کودکی خویش را در

 نتیجه
مکان قادرا  هر آن اند تا ها بر گویی آن. است فارسی، پرداختن به جزئیات آرمان شهر عربی و شاعران معاصر شعر نکته قابل توجه در

فضاای آن   شارایط و  بار  بوده اندو آن چنان به تعریف آن بپردازند که گویا بارها در را زدوده و انتزاعی آرمان شهر دارد وجه خیالی یا

 روحیاات انساان، موجاب شاده اسات تاا       جدید بر شرایط اجتماعی عصر ابن، غلبه هنجارهای زندگی شهری و عالوه بر. وقوف دارند

زباان   شااعران در . ضرورت یابدای  هدور هر حرکت کند، بیش ازها  یاین نابهنجار آن، فارغ از ی که انسان درگرایش به آفرینش فضای

 .پردازند می آرمانی خود به سوی تعالی دگرگونی ایجاد کنند، به آفرینش شهر حرکت شهر توانند در نمی آنگاه که

آن  زنادگی در  هنجارهاای حااکم بار    شاهری و های  فضای واقعیت شی مهم ترین چیز، دوری گزیدن ازآت حجازی و شعر بنابراین در

منازل   کنند یا فضایی را طرح افکنند کاه انساان باه سار     این فضا دور اساس آگاهی انسان، خود را از بر تالش اند تا ها در است، آن

اشتن طبیعتای دسات نخاورده،    همچنین روستا که با د .تواند فلسفه زیستن را تعریف کند می مقصود برسد که شکل بخشیدن به آن

بیش از هر چیز دیگر، تداعی گر نوستالژی بهشت گمشده خداسات باه دلیال پااکی، یاک رنگای و ساادگی اش، ماورد توجاه ایان           

 . سرایندگان قرار گرفته است

 ها یادداشت
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 بازتاب اساطیری کوه در شاهنامۀ فردوسی

 مریم پناهی         

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

 رحمان قربانی

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهاندانشجوی دکتری 

 چکیده

بسیاری از اعتقادات و اساطیر ایرانی در . کتاب ارجمند شاهنامه، سند فرهنگ و تمدن و نمودار باورهای ایرانیان عهد باستان است

ب آن در شاهنامۀ پژوهش حاضر دربارة بررسی اساطیر ایرانی دربارة کوه و بازتا. های شاهنامه انعکاس یافته است ضمن داستان

شیوة تحقیق بدین صورت است که مطالب اساطیری مربوط به کوه در کتاب اوستا و دیگر متون مذهبی پهلوی . باشد فردوسی می

. گردد ها تحلیل می های مشابه از اسطورة کوه در شاهنامۀ فردوسی استخراج و در نهایت، داده سپس نمونه. شود وجو می جست

 .شود بررسی می« قداست کوه و عبادت بر روی آن»و « بخشی کوه پناهندگی و آسایش»دو مبحث مطالب این پژوهش ذیل 

 .شاهنامه فردوسی، بازتاب اساطیری کوه، کارکرد اهورایی کوه، کارکرد اهریمنی کوه: هاکلیدواژه

 مقدمه .4

گان بشر به نظاره گذاشته و تارک دیش را در برابر دیخ، قامت باصالبت خویشۀ تاریکوه مظهری شکوهمند از خلقت است که هم

ن رازها و ین به آسمان است؛ به سرزمین نقطۀ زمیکتریکوه نزد. است ابرها پنهان کرده یو در فراسو یریاساط یبلندش را در خلوت

کان رخ ن میاست که در ا ییا ماجراهایاست که درباره کوه ساخته شده  ییها ر ملل مختلف مشحون از داستانیادیان و اساط. مازها

ای تقدس و الوهیت برای  ارتباط خدایان با کوه و نیز اقامت و زاد و ولد آنان در این محل باعث شده که بشر از دیرباز گونه. استداده 

  .آن متصور شود

 یاوانفر یها دارد و اسطوره یا ز نقش برجستهیران نیر ایکوه در اساط. مقرّ اساطیر خدایان در یونان باستان است« المپ» کوه

نش یدر اسطورة آفر. شود جایگاهی است که اهورامزدا به زرتشت پیغامبر الهام می« اوشیدرنه»کوه . است رامون آن ساخته شده یپ

ن را شکافت یدگان اورمزد، زمیهجوم به آفر یمن در پیبعدها اهر. دین را آفرینش، زمین مرحلۀ آفری، اهورمزدا در سومین زرتشتید

ان، نام کوه به صورت یزرتشت ینیدر اوستا، کتاب د( 33: 4951قرشی،).ده شدندییها رون کوهیدر اثر لرزش زم. و به درون آن رفت

از اوستا  یشتیدر ( 332: 4961، یفیعف.)آمده است Gar« گر»ا ی Kof« وفک» یو در پهلو Gari« یگر»و  Kaofa« کئوف»

، ین کوه در اوستا و متون پهلویمشهورتر. است ها ذکر شده از کوه یها تعلق دارد، نام بعض که به کوه« شتیادیزام»موسوم به 

وه و کهرا نام . است بوده « برز و بلند یهرا» ی، به معنHera berezaiti« یتیهربرزئ»با تلفظ  ییالبرز در اوستا. است« البرز»

ذیل : 4964سنا، یدانشنامه مزد).است افته یر ییت « البرز»و « هربورز»به  یو فارس یه در پهلوکصفت آن است  یتیبرزئ

وسته نگاه یاند و آن را به هم پ ن پراکندهیر زمیدر ز یهانین کوه کیا یها شهیر. ن کوه جهان استین و بزرگترینخستالبرز ( «البرز»

 (23: 4956نلز، یه).آورند یگر سر بر مید یها ها همۀ کوه شهین ریاز ا. دارند یم

= ) یران باستان در حماسۀ ملیا یهااسطوره. است یریاساط یهاشهیوارث باورها و اند ران،یا، حماسۀ بزرگ یشاهنامۀ فردوس

اتفاقات . ران در شاهنامه نیز بازتاب یافته استیر ایجایگاه واالی کوه در اساط. باشد آن نمودار می یریژه بخش اساطیو به و( شاهنامه

قباد را از یشود، رستم کیده میابند، ضحاک در دماوند به بند کشییپرورش م دون و زال در البرزیفر. دهدیدر کوه رخ م یفراوان

ن یاب و همچنیخسرو و افراسیشود، در دو جنگ بزرگ ک ید میخسرو در کوه ناپدیک. نشاندیم یآورد و بر تخت شاهیالبرز کوه م

ن ییها تعر داستانیر که نقش کوه در سگیاز حوادث د یاریبرند و بس یران به کوه پناه میان ایگشتاسب و ارجاسپ، سپاه

و  ینخست، پناهندگ. پردازدیو بازتاب آن در شاهنامه م یرانیر ایپژوهش حاضر در دو مورد به نقش کوه در اساط. است کننده

 .گر، قداست کوه و عبادت بر فراز آنیکوه و دو د یش بخشیآسا

 پیشینه پژوهش .4.4
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اهلل  اثر امانآب و کوه در اساطیر هند و ایرانی  کارکرد اساطیری کوه از جمله دو کتابتا کنون چند تحقیق دقیق درباره پیشینه و 

کتاب نخست، چنانکه از نامش پیداست، به بررسی پیشینه .تالیف میرچا الیاده صورت گرفته است و  اسطوره بازگشت جاودانهقرشی 

در اثر، در دومین . کند نی بازتاب کوه در شاهنامه ورود نمیپردازد و به مبحث مقاله یع اساطیری کوه در تمدن هند و ایرانی می

از فاطمه  «آن در شاهنامه یتجل کوه و»دیگر پژوهش مهم، مقاله . گردد ، کوه از دیدگاه نمادشناسی بررسی میصفحاتی معدود

ها به جنبه دوم پژوهش مقاله مزبور تن. باشد می( 2، ش یادب یچاپ شده در فصلنامه پژوهشها)جعفری کمانگر و محمود مدبری

شهرهای »اما این پژوهش در همین بُعد دوم نیز به مباحث دیگری چون . است پرداخته ها، آن هم در باب معابد و آتشکدهحاضر، 

 .است  و ساکنان مرموز و روحانی البرز توجه شده( کوه -آتش-پادشاه)گانۀ اساطیری  ، ساخت سه«آسمانی

 روش پژوهش  . 1.4

نخست در اوستا و متون مقدس پهلوی، . تحلیلی انجام شده است -ای و اسنادی و با رویکردی توصیفی ت کتابخانهپژوهش به صور

گشت و در نهایت  ی مشابه اساطیری در شاهنامه استخراجها هدرباره پیشینه و کارکرد اساطیری کوه جستجو شد و سپس نمون

در هر بخش و . ر دو بخش کلی پناهندگی و قداست کوه تنظیم شده استمطالب متن د. ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت داده

شود و سپس بازتاب آن در شاهنامه  ذیل هر مطلب، عمدتاً، پیشینه اساطیری آن در فرهنگ ایران و بعضاً هند باستان اشاره می

کو که به کوشش سعید حمیدیان در در مقاله حاضر به شاهنامه چاپ مس. گردد هایی، نقل و تحلیل می فردوسی، با ذکر مصداق

جهت حفظ اصالت، هنگام . باشد و در چهار مجلد انتشار یافته است منبع مذکور شامل نه دفتر می. شود انتشار یافته است، استناد می

 .عدد سمت چپ نیز شماره صفحه است. شود استفاده، به شماره دفتر ارجاع داده می

 هدف و ضرورت پژوهش   . 9.4

درباره پیشینۀ اساطیری کوه در شاهنامه فردوسی ( در حد و توان علمی نویسندگان)م این پژوهش تبیین دقیق و جامعهدف از انجا

های  هم پژوهشهای محققین و هم اشارات خود فردوسی تصریح بر آن دارد که شاهنامه وامدار بزرگ تاریخ اساطیری و نهادینه. است

در نوشتار حاضر، . ادعای درست تاکنون کمتر تحقیق جامع و مستقلی انجام شده استاما برای این . فرهنگی ایران باستان است

های اساطیری ایران باستان به متن شاهنامه فردوسی را، در یک  سعی مولفین بر آن بوده تا تصویری دقیق و روشن از انتقال گزاره

 . مورد خاص، نشان دهند

 هکارکردهای اساطیری کوه و بازتاب آن در شاهنام .1

و استخراج کارکردهای کوه در آن و همچنین، جستجو در اساطیر ایران در این ( بخصوص بخش اساطیری آن)با مطالعه شاهنامه

های مربوط به کوه در ایران باستان را عیناً در شاهنامه منعکس  موضوع خاص، برای نویسندگان محرز شد که فردوسی اسطوره

گیرد که در ادامه، به تفصیل از آنها سخن  در دو بخش پناهندگی و قداست کوه جای می بازتاب این اساطیر عموماً. ساخته است

 .خواهد رفت

 کوه یبخش شیو آسا یپناهندگ .4.1

ان به آسمان است، همواره در نظر ملل مختلف مقدس و محترم کن میتر یکن و نزدین نقطه زمیتر ه مرتفعکنیکوه به خاطر ا

-یت میر حمایاست، کوه از گروه خ افته یان یر و شر بنیخ یرویدو ن یز دائمیست یه بر مبناک یزرتشت ینیبدر جهان. شد یتصور م

به . ر بودندیو نمودار خ یتین مردمان گینان آن بهترکشد و سا ین محسوب میم زمین اقلیران بهتریبر مبنای متون زرتشتی، ا. کند

ن جمله یشت با ایادیزام. است اشاره شده  یدر اوستا و متون پهلو انیرانیش از ایکوه و نگهبان یش بخشین خاطر به موضوع آسایهم

در پاسخ « خرد ینویم» (156/ 4ج: 4961اوستا، )«.را[ یراست= ] ش اشهیدة بخشندة آسایکوه مزدا آفر یخشنود»: گردد یآغاز م

مینوی خرد، ) .داند یم« ان اورمزددگیبخش آفر یوان و نگاهدارنده و زندگیمن و دیزنندة اهر»از علل خلقت کوه را  یکی« دانا»

4931 :64) 

ی از یدمویبه جرم سپ یزال در کودک. باشد می لین قبیدون از ایزال و فر یهاداستان. استافته ین مسئله بارها در شاهنامه نمود یا

ش یبرد و چون بچگان خو یانش مند، به آشییب یمرغ او را میس. کنند یبرند و در آنجا رها م یاو را به البرز م. شود یپدر طرد م یسو

مرغ یس. دیجو ید، توبه نموده و فرزند را میآ یشود، به کنار البرز م یمتوجه اشتباه خود م ی، سام بر اثر خوابیپس از مدت. پرورد یم
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پهلوان ایران  زال پس از بازگشت، جهان. برد یرد و به نزد پدر میگ یکوه بر م یاست از باال  برومند شده یزال را که اکنون جوان

 .شود یم

در تعبیر آن خواب، موبدان به وی . ندیب یترسناک م یخواب یضحاک، پادشاه ستمکار، شب. ن گونه استیز از همیدون نیداستان فر

شود و تو را به بند یم یتاج و تخت پادشاه یاید، جویآ یتو م یگاو سر سو یدون با گرزیبه نام فر ینده دالوریند که در آیگو یم

ه، یدون و برماین، پدر فریآبت. دهد که سراسر جهان را جستجو کنند یضحاک فرمان م. است  دون هنوز متولد نشدهیکشد اما فریم

را  یانکگر در جهان میدون، که دیفرانک، مادر فر. شوند یان ضحاک نابود میخورد، به دست سپاه یر میکه نوزاد از آن ش یگاو

 :رد که کودک را به البرز کوه ببردیگ یم میا از شر ضحاک مصون بدارد، تصمشناسد که در آن جا فرزند ر ینم

 ان گروهید از میشوم ناپد

 نوند چون را فرزناد اوردیب

 

 رخ را به البرز کوه برم خوب 

 بلند کوه  یت بران مرغان چو

 (33/ 4ج :4952فردوسی، )            

 .کند ینگهدار یرد که از ویپذ یبرد و مرد م یم یفرزند را نزد وفرانک . کند یم یزندگ یروحان یکوه مرد یدر باال

خواست که فرزند دیوسارش  یسام م. دور از دسترس آدمیان است ینکه البرز مکانینخست ا. ن دو داستان وجود داردیب ییها شباهت

در واقع . رسندیز به هدف خود میدون از شر سپاه ضحاک در امان باشد و هر دو نیخواهد که فریز میند و فرانک نینب یرا کس

که سام از کردة خویش  یهنگام یحت. شود، بر عهدة کوه استیران محسوب میندة اید آیکه ام یزاده و کودکت از پهلوانیحما

 :تواند از کوه باال برودیران است، نمیپهلوان ا ابد، با آنکه خود جهانیرود تا کودک را ب می گردد و به البرز یمان میپش

 کاخ بد تارک اندر سماک یکی

 باود  راه یبر شدن جست  و ک ره

 

 نه از دسترنج و نه از آب و خاک 

 گاهیدد و دام را بر چنان جا

 (419/ 4ج: همان)             

 یدم زندگالبرز و دور از مر یکه در باال یدو موجود روحان. هستند یمرغ و مرد روحانیدون، سینکه پرورندگان زال و فریگر اینکتۀ د

 یهادهیدر گز. شودیم یمعرف« نیس»و با نام  یروحان یمرغ به عنوان مردی، سینکه در متون پهلویجالب ا. گذرانندیرا م یمرموز

( 62: 4953زادسپرم، )«.کصد شاگردیدرگذرد با داشتن  یست سالگید و در دوین زایس... یکصد سالگیدر »: است کهزادسپرم آمده 

ر کتب پیش از اسالم ین دوره هم تحت تاثیسندگان اید نویشا. دا کرده استیپ یانسان یاز چهرهین یرة اسالممرغ در متون دویس

مجمل )«.م زاهد برگشتیش حکیزال اندر عهد منوچهر بزاد و سام او را بنداخت و زال پ»: خ گفته شده کهیدر مجمل التوار. اندبوده

آن کوه  یمرغ بر باالیس یرین پرندة اساطیو همچن یفرد روحان یبودن البرز و زندگ حال اگر دور از دسترس( 12: 4946خ، یالتوار

ماورای  یهایژگیاست و و یکرة خاکهای  ر قسمتیمتفاوت با سا یشود که کوه مکان جه حاصل میین نتیدر کنار هم قرار گیرد، ا

 . ای دارد و اسطوره یزمین

-و نظام یک طرح و ساخت کلیتمام اجزا در  یریک مکان اساطیدر واقع، در . ستندیش نیخو یجدا از محتوا یریاساط یهامکان

 یروهایپناه در مقابل نیر هستند که از دو کودک بیخ یروهایمرغ نیو س یکوه، مرد روحان( 451: 4964گان، یشا.)ردیگیمند قرار م

نک یا. کنندیت میحما( شوند یزال محسوب م یابر یه خطرکعت ین جانوران درندة طبیو شد و همچنیفتۀ دیسام که فر)رسانانیز

، یمختار.)کند یند و آدم حماسه هبوط میآیدون از کوه فرو میرساند؛ زال و فر می انیش را به پایخو یو اله یت آسمانیکوه مأمور

عنوان پادشاه، دون به یپهلوان و فر است و زال در نقش جهانین دنین سرزمیران، بهتریاکنون، زمان خدمت به ا( 413: 4963

 . شوند یران میپاسداران ا

ران، یار ایپس از درگذشت زو، شهر. ش در البرز کوه اقامت داردیکار خو یاو در ابتدا. ران استیقباد، پادشاه ایمثال دیگر درباره ک

ا یرد یمیم ست که گرشاسبیمشخص ن. در شاهنامه وجود دارد ین پس ابهامیاز ا. زندیه میفرزندش گرشاسب بر تخت پدر تک

 ینابود یز در پیان نیتوران. شودین آشفته میزمرانیت ایبه هر حال وضع. دهدیدهد که تخت را از دست م رخ می یگریاتفاق د

 : شود یان میاز تخم ک یشاه یایجو یو. دیجویم یازال پهلوان چاره. ندیآیمملکت پارس بر م

 شاه با  فرّ و بخت جوان یکی  نشان داد موبد مرا در زمان
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 قبادیکل  یدون  یز تخم فر

 

 که با فرّ و برزست و با رای و داد

 (36/ 2ج: 4952، یفردوس)           

-نکته. شود تا دوباره اوضاع کشور را بسامان کندیران میا یدون که خود پروردة کوه است، نامزد پادشاهیگر از نژاد فرید ی، فردیآر

من یهمچون بندهش آمده است که در هر هزاره، اهر ینیدر متون د. د به آن توجه کردیه بانجا نهفته است کیدر ا یریاساط یا

د یپل یویاب که دیاره و در هزارة سوم توسط افراسیاست پت ییدر هزارة دوم توسط ضحاک که اژدها. کندیران وارد میبه ا یگزند

او  یریمشخصات اساط یمن و دارایاز اهر گرید یکردار نمود ن دو موجود زشتیا( 33: 4963، یفرنب  دادگ.)است

 .ندین گزندها بر آیمقابله با ا ید در پیهستند که با یقباد افرادیدون و کیحال، فر( 19: 4965، یسرکارات.)هستند

 :دهد که به البرز کوه برود، از کیقباد خواهش کند تا به پایتخت آید و پادشاهی را بپذیردیزال به فرزند پهلوانش فرمان م

 ان تا به البرز کوهیبرو تاز

 ش که لشکر ترا خواستند    یبگو

 ان تو کسیکه در خورد تاج ک

 

 لشکر همگروه یکین کن یگز 

 آراستند یتخت شاه یهم

 اد رسیم   شاها  تو   فرینینب

 (36/ 2ج: 4952، یفردوس)           

آورد و تاج یتخت میابد، او را به پای یقباد را میو دلکش کصفت  یبهشت یکوه و در باغ یلیک میرود و در یالبرز م یرستم به سو

 . نهدیبر سرش م یشاه

اب یافراس یعنیش یتوسط جد مادری خو کیودکخسرو در کی. کودکی و حفظ جان پادشاه دیگر ایران نیز با کوه پیوند خورده است

فرا رسد و در نقش  یارکشید تا زمان خویز یدر آنجا م یوشود؛  یم  برده« قال»وه کبه  یله چوپانیگردد اما به وس یوم مکبه مرگ مح

 .زدیبرخ یریو اساط ینیآئ یا و صفت، به مبارزهین موجود دیاب، ایه افراسیران علیپادشاه ا

ن موضوع یتامل در ا. شود یم یوندگاه الهوت و ناسوت معرفیپ ین نقطه به آسمان و به نوعیکتریادآور شد که کوه نزدید ینجا بایدر ا

-یآنها حاصل م یۀ درون برایابند و در واقع، تزکییپرورش م یسراسر معنو یگاهیکودکان در جا. کندیم یرا به ذهن تداع یا نکته

دن در ینکه بالیضمن ا. کند یتر میتر و غنیه را قوین تزکیز این یمرغ و مرد روحانیس یریهمچون پرندة اساط یانیوجود مرب. شود

 . رومند هستندین یجسم و روح یجه، قهرمانان داستان در هنگام فرود از کوه دارایدر نت. سازدیقدرتمند مز یدامان کوه جسم را ن

است، در شاهنامه  رار شده کر ملل مختلف تیان و اساطیه در ادکالگو  هنک یک. گر یاد نمودید یا تهکبه پیوست مطلب فوق باید از ن

 یان از اصالت خانوادگکودکن یا. خ را دارندیر تاریر مسییت تغیه قابلکنهند  یم یتیبه عرصه گ یپا یانکودک. یابد نیز ظهور می

اما عناصر . رندیگ یشر در معرض مرگ قرار م یروهایتوسط ن یش و نوزادیعمر خو یبرخوردارند و نژاده هستند؛ در ابتدا

رسد و آماده  یبه سن بزرگسال کودکتا رند یگ یاهورایی هستند، مراقبت آنان را بر عهده م یروهاینده نیه نماک یعیطب

 یا رها شده کودک»اصوالً . رندیگ یقرار م ییواال یت اجتماعیر موقعنده، معموالً، دین افراد در آیا. ش گرددیخو یخیفه تاریوظ

الیاده، رساله در : زبه نقل ا 444: 4953غالمزاده، )«شود قدّیس می یا، غالباً قهرمان، شاه کنند عناصر کیهانی از او پشتیبانی می که

گردند و زال، جهان  سه تن نخست، پادشاه ایران می. ن افراد هستندیخسرو و زال از جملۀ اکی  قباد،کیدون، یفر .(213: انیاد خیتار

 .شود یران میپهلوان ا

ط یران در شرایسپاه ا. است یار مناسبیز پناهگاه بسیران نیلشکر ا یدن قهرمانان است، برایگاه پرورش و بالینکه جایکوه عالوه بر ا

است که مکان  ین نکته ضروریذکر ا. برند یاست، به کوه پناه م یم مرگ و نابودیشود و بیکه نبرد بر آنها سخت م یدشوار و هنگام

رتباط با البرز در ا یها به نوع وهک یتمام یرانیا یریاساط یاما بر اساس باورها. ستیمربوط به کوه در البرز ن یهاهمۀ داستان

 یتین کوه در تمام گیشۀ ایر. البرز همۀ آنهاست. ستیش نیب یکین یزم یهاهمۀ قله. است یک کوه مثالیدر واقع البرز . هستند

ها نمونۀ کوچکتر از البرز و البته ر کوهین، سایبنابرا. شه سر بر آورده و چون او مقدس هستندین ریگر از اید یها و کوه افتهیگسترش 

 .آن هستند یهایژگیبا و

خاندان . دهدیخود را از دست م یروهایاز ن یبخش بزرگ یاپیپهای  ران بر اثر شکستیاب، سپاه ایخسرو با افراسیدر جنگ بزرگ ک

 یو نابود ییدانه شکست نهایان نومیرانیا. روند یان میشان از میا یچند، همگ یند و جز تنیبیب را مین آسیشتریمشهور گودرز ب
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طوس . افتندیران به فکر چاره میسران لشکر ا. ب آنان استیز در تعقیسپاه متحد دشمن ن. نندیبیخود م یوش ریکامل را پ

 :کند کهیشنهاد میسپهساالر پ

 دیتن      بر      یده     سویسران   بر

 م لشکر همه همگروهیبران

 

 دیکوه   هماون     بر    یبنه     سو 

 کوه یمه بر سویسراپرده و خ

 (419/ 1ج: 4952، یفردوس)         

فراوان به  یها یسرانجام، رستم پس از تحمل سخت. آنها روانه کند یاریخسرو، رستم را به ینکه کید ایفرستد به ام یم یکیطوس پ

 .دهدیکامل نجات م ید و سپاه را از شکست و نابودیآیران میکمک لشکر ا

بر اثر شدت جنگ . دهدیمشابه رخ م یز اتفاقیرد نیگیفرماندة ترکان در مران و ارجاسپ، ین گشتاسب، شاه ایکه ب یدر نبرد

کوه وجود دارد،  یرفتن به باال یکه برا یران از تنها راهیسپاه ا. رسدیاه میپر آب و گ یزد و به کوهیگریگشتاسب با سپاهش م

-یرسد، راه را نمیران به کوه میب سپاه ایه در تعقن راه تنها گشتاسب آگاه است و ارجاسپ کیاز ا. دهدیخود را از مهلکه نجات م

 : کندین خاطر به محاصره کوه اکتفا میداند و به هم

 دیچو  ارجاسپ  با  لشکر آنجا رس

 یگرفتند   گرد   اندرش  چهارسو

 

 دید و بر کوه راهی ندیبگرد 

 یچاره شد  شاه  آزاده خویچو ب

 (413/ 6ج: همان)                       

ر، شاهزاده را که یوز. فرستد یاست، م یدژ زندان ار که به فرمان پدر در گنبدانیر خردمندش جاماسپ را به نزد اسفندیشتاسب، وزگ

. ونددیپیران میرد و به سپاه ایپذ یز میار نیاسفند. ران رودیکند که به کمک پدر و لشکر ایباشد، متقاعد میز میتن ن نیروئ یپهلوان

 . شودیز کشته میابد و ارجاسپ نییان خاتمه میرانیسود ا تاً جنگ بهینها

ز از یاب نیکند تا لشکر افراسیران، سپهساالر توران، صبر میدر نبرد نخست، پ. گذاردیدر هر دو داستان سپاه دشمن پای به کوه نم

م کوه یبه هر حال، حر. ستیرود آگاه ن می کوه یکه به باال یراه برسد و سپس حمله را آغاز کند و در جنگ دوم، دشمن از راه پنهان

: رک.)است یزرتشت ینیر و شر که اساس جهان بیان خیم یز دائمیدر ست. شود یان  نمیچ گاه آلوده به حضور لشکر تورانیه

-ینم به آنها یخاطر باشند که در آنجا دشمن گزند توانند آسودهیم یرانیان ایاست که سپاه یگاهیکوه جا( 36: 4965، یسرکارات

 . رسانند

دة یمن بر جهان آفریکه اهر ییها و گزندهایبا همۀ آلودگ. استت شده یز رعایر نین مسئله نه تنها در حماسه که در اساطیا

من به یو یا اهرینیم انگره». مبرّا هستند« نویم انگره» یهستند که از تباه ییهاها و رودها تنها مکانکند، کوهیوارد م« اهورامزدا»

-من به کوهها و رودها سخن رفتهیم که از دستبرد اهریادهیند ییزده، اما در جایها دستبرد منها و شهرها و به انسانیسرزم

ه البرز را از لوث کند ک یرا مأمور م« چمروش»به نام  یمرغ« زد برزیا» کهاست  در بندهش آمده( 461: 4951، یقرش)«.باشد

ر و یخ یروهایبخش و نگهبان نشید کرد که کوه، آساید تاکیگر بایبار د( 433: 4963، یگدفرنب  دا.)نگاه دارد کران پایوجود ان

 .ر هستندیخ یروهاین نین مردمان، تجسم این و بهترین سرزمیان به عنوان ساکنان بهتریرانیکردار است و اکیموجودات ن

بود که در زمان  ینه پهلوانیبهرام چوب. فراوان است یو رمز یریاساط یهاجنبه یگر در شاهنامه وجود دارد که دارایک داستان دی

را که از  یهرمزد به پاداش این عمل، درفش. دهدیشاه را شکست م بهرام سپاه ساوه. وستیبه لشکرش پ یهرمزد و به درخواست و

ز یآم اهانت یاهیشود و هد یان مبعد به بهرام بدگم یاما مدت. دیستایاو را م یدهد و دالورینه میادگار مانده بود به چوبیرستم به 

ن یز، جانشین شورش در زمان خسرو پرویا. دارد یند، سر به شورش برمیبیه را در شأن خود نمیبهرام که هد. فرستدیم یو یبرا

خسرو  ن نبردها،یاز ا یکیدر . از آن بهرام است یروزیرد که پیگیدر م  نه چندین جنگین خسرو و چوبیابد و بییهرمزد، ادامه م

بهرام به . بردیرسد و بدانجا پناه میم یپادشاه سرانجام به غار. ب اوستیکه دشمن در تعق یافتد در حال اران خود جدا مییز از یپرو

و غار به اصطالح  مسدود شده یغار توسط کوه یشود که انتهایخسرو متوجه م. دیآیاو م یش در پیهمراه سه پهلوان بزرگ خو

 :بست است بن

 پس  اندر  بسان  پلنگ  یسه  جنگ  غار تنگ   یکیش  اندر  آمد  یبپ
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 بن  غار  هم  بسته آمد   ز   کوه 

 

 بماند آن   جهاندار  دور  از   گروه

 (421/ 3ج: 4952، یفردوس)          

 یناگاه از کوه خروش. دارد یم شود و دست به دعا بریگر بهرام را، درمانده مید ییش دارد و از سویک طرف کوه را در پیخسرو که از 

ن یبد. بردیکوه م یرد و به باالیگید، او را از آنجا بر میآیز میخسرو پرو یفرشته به سو. گرددیدار میپد یزد و سروشیخیبر م

 :ابدییم یار از دست بهرام خالصیب، شهریترت

 هم آنگه  چو  از  کوه  بر شد  خروش

 ریبز   یهمه   جامه اش     سبز  و خنگ

 ک  شد دست خسرو  گرفتیچو  نزد

 ش     بدخواه      برداشتشیچو   از    پ

 

 د  آمد  از  راه   فرخ   سروشیپد 

 ریدار  او   گشت  خسرو   دلیز  د

 ن  نباشد  شگفتیزدان پاک  ایز 

 آورد و بگذاشتش یبآسان

 (424/ 3ج: همان)                        

 .شودید میدگان او ناپدیپادشاه جهان خواهد شد و سپس از مقابل د یدهد که به زود ید میز نویسرو پروکوه، سروش به خ یدر باال

ن، ینماد یشناس بر اساس شکل. استن نهفته یو نماد یریاساط یدهد، نکاتیشاهنامه رخ م یخین داستان که در دورة تاریدر دل ا

قت، یکوچک در دل مثلث بزرگ و در حق یباشد و غار مثلثیسمان مآ یک مثلث بزرگ است که راس آن به سویکوه به صورت 

در درون کوه و به شکل غار  ییها خود مقبره یران باستان برایپادشاهان ا( 914/ 9ج: 4952ه، یشوال.)رودیقلب کوه به شمار م

به . عالم باالست یغار مرکز معنو. ن استیک رفتار نمادیانگر ینهادند، ب یکر فرد مرده را در غار و در دل کوه مینکه پیا. ساختند یم

ت صعود به آسمان را داشته باشد؛ به ینهادند تا قابل یاران را در کوه و غار مین خاطر است که اجساد مردگان و بخصوص شهریهم

ار محل والدت غ»: ونگ معتقد استی. ن انتقال شودیاست تا روح او دوباره آمادة ا یغار مکان. ان داردیجر یابد یکه زندگ ییجا

 یاران زمانیشهر( 53: 4963ونگ، ی)«.د شودیشود تا پرورده و تجدیکه انسان در آن محبوس م یآن گودال مخف یعنیمجدد است 

مونث است که به عنوان زهدان  ین، گفته شده که غار نمادیهمچن. ش باز گردندید به ملکوت خویاند و اکنون بااز آسمان آمده

همانطور که . غار نقش مادر را دارد. شود یم ین موضوع ناشیز از همیاو ن یدهندگ پناه یژگیو. شود تلقی مین و در حکم مادر یزم

 .دینمایز از انسان مراقبت میکند، غار ن یمادر از فرزند خود محافظت م

در همان . کند یرخواست کمک مخسرو از خداوند د. د گفت که غار با کوه در ارتباط استیم، بایبه داستان بنگر یرید اساطیاگر از د

او . است یزدی، سروش نام ایات زرتشتیدر ادب. مید سروش را بشناسیل بهتر بحث باین و تحلییتب یبرا. شود یهنگام سروش ظاهر م

اما ( 4116/ 2ج: 4961اوستا، .)گشود[ فرشتگان مقرب]= دگار و امشاسپندانیش آفریایش و نیاست که زبان به ستا ین کسینخست

، یفیعف)«.خوانده شده است ییو آورندة گفتار اهورا یزدیک ایان، سروش پیزرتشت ینیات دیدر ادب»ن است که یتۀ مورد نظر انک

 : دیگویحافظ م. ن کارکرد در متون دوره پس از اسالم حضور داردیقاً با همیک خداوند است و دقیاو پ( 333: 4961

 خانه دوش مست و خرابیمت که به میچه گو

  

 ها   دادستبم چه  مژدهیروش   عالم   غس 

 (365/ 4ج: 4962حافظ، )                

در . استجاد شده یا یرین موجود اساطیت و کارکرد ایدر ماه یراتیی، تغیخیدر مرحلۀ انتقال از اسطوره به حماسه و بعدها متون تار

. درماندگان است ین حامیدگان اورمزد و بهتریاو نگاهبان آفر. باشد یهزار ستون بر فراز البرز م یزد کاخین ایگاه ایجا یمتون باستان

 یاما در کارکردها. سروش یشود و گاهیم یمرغ معرفیس یاو گاه. ابدییت دوگانه میدر حماسه، سروش ماه( 91: 4956آموزگار، )

-کیدگان نیدرماندگان و آفر یهنامه هم حاماو در شا. ا سروش بر فراز البرز استیمرغ یگاه سیجا. شودیدا نمیپ یرییش تغیریاساط

که  ین زمانیهمچن. اوردیا بیتواند فرزندش را سالم به دن یمرغ است که رودابه میدر هنگام تولد رستم، تنها به کمک س.کردار است

 .بدشتایاو م یاریشود، پرنده به یدهد و خسته و نزار م یار را از دست میدر برابر اسفند یستادگیرستم توان ا

-یمرغ میا سین سروش یگزیل جاینجا جبرئیدر ا. استوارد شده  یدر متون اسالم یدگرگون یت از درماندگان با اندکیۀ حمایمابن

درمانده  یهادها همچون انسانیکودکان که در مقابل مشکالت و تهد. ابدییم یتریمصداق متفاوت و جزئ« درماندگان»لفظ . گردد

ا آنان را یببخشد  یتواند به کودکان زندگ یمرغ میس ین موجود همانند پرهایا یپرها. رندیگیل قرار میت جبرئیهستند، مورد حما
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 یسروش که در متون اسالم( 411: 4962، یگردفرامرز یسلطان.)حفظ کند یجهان ماد یدادهایب رویاز گزند دشمنان و آس

 ( 424/ 9ج :4961، یمقدس.)ل نام گرفته است، در کوه قاف آشیان داردیجبرئ

در حماسه . او از نهان جهان باخبر است. است ییو آورندة گفتار اهورا یزدیک ایپ یریشد، سروش اساطشتر گفته یهمانطور که پ

 : دیگویم یرا با و یدارد و راز یدون را از کشتن ضحاک باز مین سروش است که فریا. را دارند یژگین ویا سروش ایمرغ یهم س

 ه سروشامد همانگه خجستیب

 ن  باسته را تا دماوند کوهیکه ا

 

 راز گفتش بگوش یکی یبخوب 

 گروه یان   بیببر  همچنان  تااز

 (66/ 4ج: 4952، یفردوس)           

دون ضحاک یاست که اگر فر گر گفته شده یامده اما در متون دینکه سروش مانع از کشتن ضحاک شد، در شاهنامه نیهرچند علت ا

ن یو سروش از ا( 431: 4962، یدادگ فرنب )«ن را پر کند از مور گزنده و کژدم و چلپاسه و کشف و وزغین زمیاضحاک »را بکشد، 

 . راز آگاه است

د که به فرمان یگو یران خواهد شد و سپس میپهلوان ا دهد که فرزند تو جهان ید میمرغ به زال نویز سیدر هنگام تولد رستم ن

 : دیآ نمی ایبه دن یعیمان طبیخداوند است که رستم از راه زا

 ز     راه    زهش   یتید   بگیاین

             

 دهش    یکیبفرمان     دادار      ن 

 (423/ 4ج: 4952، یفردوس)        

 : آگاه است« راز سپهر»او از . مرغ منتقل شده استیبه س( یراز دان) یژگین ویار ایدر نبرد رستم واسفند

 راه مهر  مرغ کز ین گفت سیچن

 اریکه هر کس که او خون اسفند 

 

 م کنون با تو راز سپهریبگو 

 زد    ورا    بشکرد   روزگاریبر  

 (236/ 6ج: همان)                     

که دربارة سروش گفته  یبا توجه به مطالب. باز گردیم( کارکرد اساطیری کوه در جنگ خسرو پرویز و بهرام چوبینه)به بحث اصلی 

سروش پرندة مرموز : شود یخسرو مهیا م یروزیپ یموثر برا یروهایدهد که در داستان، عوامل و نیجه دست مین نتیا شد،

ندة یر باستان نمایو شاه که در اساط[ کرداران راست]= گاه مقدس و پناهگاه اشونان یکان و شاهان، کوه جاین یو حام یریاساط

 .وه استک یات، غار که نمونه کوچکتر کوه و با همان کارکرد اسطورهیدر نها حفاظت از مخلوقاتش است و یاهورامزدا برا

در همان هنگام، سروش، فرشتۀ آورندة . کند می خسرو از خداوند درخواست کمک. نکه غار با کوه در ارتباط استیخالصه مطلب ا

وه کگاه سروش بر فراز یش اشاره شد، جایدر صفحه پ هکهمانگونه .)است کوه آمده  ین پرنده از باالیا. شود ی، ظاهر مییگفتار اهورا

( 26: 4951اده، یال.)وندندیپین در آنجا به هم میمقدس که آسمان و زم یتنگاتنگ با آسمان دارد؛ مکان یکوه ارتباط(. البرز است

را  ید پادشاهیبخشد و نو یات ماو را از مرگ نج. برد یکوه م یرد و به باالیگ یشتابد، دست او را م یران میار ایسروش به کمک شهر

خروج از غار نماد تولد دوباره . ییک پرندة مقدس و اهورایکند، آن هم به کمک  یز از غار به کوه صعود میخسرو پرو. دهد یم یبه و

به کمکش  یبیغ ییروین. ستیف و زبون نیگر آن انسان ضعیشود د می که از غار خارج یخسرو هنگام( 31: 4963کوپر، .)است

خورده بود از  شکست یاگر تاکنون پادشاه. کند یش را آغاز میخو یاز زندگ یدیاو دوران جد. تافته و او را از مرگ نجات داده استش

 :دیآیش میکند و نزد لشکر خویت میخود را تثب یاریکوه، شهر یشاه در باال. شودین پس قدرت بالمنازع میا

 کوه  یهم آنگاه خسرو بدان رو

               

 د آمد از راه دور از گروهیپد 

 (422/ 3ج: 4952، یفردوس)        

 .شودین مینان دارد و البته چنیش اطمیخو یروزینه است؛ به پیاو مصمم به جنگ با بهرام چوب

 قداست کوه و عبادت بر فراز آن  . 1.1

ان و مرکز و محور عالم ین، محل هبوط خداین نقطۀ زمیترشه در نزد همه اقوام وجود داشت که کوه باالین اندیم ایار قدیاز دوران بس

وه مقدس، کن یا. گرفت یه از طرف مردم آن تمدن مورد احترام و عبادت قرار مکمقدس وجود داشت  یوهکدر هر تمدن، . است

ز البرز یران نیر ایر اساطد( 26: 4951اده، یال. )آمد یز جهان به شمار مکوست و مریپ ین در آنجا به هم میه آسمان و زمکبود  یانکم
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. گرفت یمقدس صورت م یها وهکن تقدس، عبادت بر فراز یل همیبه دل. آمد یبه شمار م ینویوه مقدس و مک یکز جهان بود و کمر

 . ردک یش گفتگو مکوه با بندگان پاکشد و خداوند در  یان ساخته مکن میدر ا ییها عبادتگاه

-گاه کشف و شهود بوده یکوه جا یونانیر یدر اساط». مرکز کشف و شهود بود  کوه. شدیم، کوه از آسمان جدا تصور نیبه طور کل

مخصوص  ییهاارتگاهیز زیگر نیان دیخدا. ان، بودیخدا یارتگاه زئوس، خدایونان و زین کوه یالمپ بلندتر( 32: 4951، یقرش)«.است

هود، با ین ید یهوه خدای. برقرار شده است یمثال یها ب در کوهین غز ارتباط با جهایگر نیات مذاهب دیدر روا. ها داشتندکوه یبر رو

 یان اعتقاد دارند که در باالیزرتشت. شود یمبعوث م یامبریدر کوه به پ( ص)کند و حضرت محمدینا گفتگو میبر فراز کوه س یموس

اوستا، .)اد شده استیکوه  یرامزدا بر باالزرتشت و اهو یداد، فردگرد نوزدهم، از گفتگویدر وند. دیرس یبیکوه به زرتشت الهام غ

 (561 -563/ 2ج: 4961

کردن مردمانش و گرواندن آنها به عیو مط« نید  بد» یهانیفتح سرزم یبرا ین زرتشتیار به عنوان مبلّ  دیدر شاهنامه، اسفند

 : دخواهنیم« ن گزارشید»ن ممالک از او یساکنان ا. نماید ، به روم و هند سفر می«ین بهید»

 اریکرد اسفند یگزارش هم

    ین  اویچو آگه شدند از نکو د

 سوختند     یبتان از سر  کوه م

                  

 بست کار یزدان همیبه فرمان  

 ین  اوییگرفتند  آن  راه  و  آ

 افروختندیبت آذر  م  یبه جا

 (429/ 6ج: 4952، یفردوس)        

ز رسم ین یدر دوره زرتشت. ساختندیکوه م یخود را بر رو یهاز عبادتگاهینان و کافران نید دب یدهد که حتیات نشان مین ابیا

 یها اصوالً عبادتگاه. ردندک یم یاو قربان یوه، اهورامزدا را عبادت و براکران بر فراز یپادشاهان ا. وه برقرار بودک یعبادت بر رو

 یباز و  بر رو یکه در فضا ییها ان در عبادتگاهیپارس»: سدینویهرودت م .شدیکوه و به صورت آتشکده بنا م یبر باال یزرتشت

نکرت و بندهش از یهمچون د یپهلو ینیدر متون د( 61: تا یهرودت، ب)«.پرداختند یش خداوند میایشد به نیکوهها ساخته م

ماوران، ها هدر داستان شا. ندک یه من مسئله اشاریز به این یفردوس. البرز ساخت کاوس بر تارکه کرود  یوه سخن مکباش یاخک

، یفردوس: رک.)ش بسازندیوه براکدر البرز  یکاخه کدهد  یفرمان م، گردد یران باز میبه ا یروزیاوس با پکیکه ک یهنگام

 (2/431ج: 4952

 یانند معبد، نمادز میشهر مقدس ن. رمزآلود دارد یا و رابطه یوستگیوه مقدس پکو   دهکه با آتشکاست « یشهر آسمان»گر یمورد د

و  یشهر آسمان. ز عالم قرار داردکوه مقدس در مرکه کن بخش گفته شد یا یدر ابتدا( 26: 4951اده، یال.)وه مقدس استک یکاز 

وند ینقطه پ، وه مقدسک، همچون یشهر آسمان. هستند« زکمر» یکاز  یو رمز یرین و اساطیرد نمادکارکهمان  یز دارایمعبد ن

واژة بابل از . باشد یا دروازه خدا می« باب اهلل» یعنیبابل . بود« ن و آسمانیواسطۀ زم»بابل  ینام شهر باستان. ن و آسمان استیزم

 (همانجا: همان.)است دروازة خدا گرفته شده یبه معن یاکّد« ال -باب»ز از یاست که آن ن یعبر« بابهل»

به نام  یش در توران، شهریدر مدت اقامت خو یرانیب و مظلوم ایاوش شاهزاده نجیس. هست یز مثالیدر شاهنامه ن یاز شهر آسمان

را  ی، مدتیآسوده و به دور از بدخواهان توران یالیط آن با خیه در محکند ک ین خاطر بنا مین شهر را بدیاو ا. سازد یگنگدژ را م

. دیان بزکم یکدر  کن موجودات شر و ناپایا خواهد با ینم ییایآر کشهزاده پا. و شر هست یران رمز بدیر ایتوران در اساط. بگذراند

 :ن است کهیاز اوصاف گنگدژ ا یکی. ستیشباهت به بهشت ن یدهد، ب یم طوس از گنگدژ به دست مکیه حک یفیتوص

 نه گرماش گرم و نه سرماش سرد

 مار   کسیبدان  شهر   ب   ینینب

 

 و آرام و خورد یشاد یهمه جا 

 بوستان   بهشتست   و  بس  یکی

 (416/ 9ج: 4952، یفردوس)        

در اوستا گفته شده . زد مشهور زرتشتی در باالی البرز استین ایمسکن ا. زد مهر داردیبی به مشخصات خانۀ ایات شباهت عجین ابیا

شنده و ک یمارینه ب، نه باد سرد و نه باد گرم و یکیدر آنجا نه شب هست و نه تار. دارد یالبرز جا یزد مهر بر باالیه آرامگاه اکاست  

ه در مثالِ گنگدژ کالبرز است  یبر باال یآسمان یانکه خانه مهر، مکشود  یمشاهده م( 321/ 2ج: 4961اوستا، .)دهیو آفریش دینه آال



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
511 

 یا رد اسطورهکارکشد با   آن ساخته ین شهر بر رویه اک یوهکضمناً، . یشهر آسمان یکشود؛ در قالب  ینه میو با همان اوصاف نماد

 .ستیباخبر ن ین راه پنهانیاز ا یراه ورود دارد و هر کس یکه گنگدژ تنها کنجاست یته جالب اکن. دارد یالبرز همخوان

ه ک ینید یمرد. ان نژاده هستندیرانیمقدس و از ا ییها نند، خود انسانک یم یوه زندگکه در ک یه افرادکن است یگر ایمسئله د

ه کدون است یاز تبار فر یهوم عابد( 35/ 4ج: 4952فردوسی، .)است« اندوه یب یتیار گکاز »رد، یگ یدون را به عهده میمراقبت فر

 :ندک یوه عبادت مکشه در یهم یو. شدک یرا به بند م یاب تورانیافراس

 همه یوه بودکپرستشگهش 

 

 شده دور و دور از رمه یز شاد 

 (996/ 3ج: 4952 ،یفردوس)         

 یغمبریپ -؛ شاه(413/ 9: همان)نماید یم ینیب شیپسازد و مرگش را  یم یآسمان یمیز است؛ شهرراز آ یتیاوش دارای شخصیس

 ین زرتشتیدانان دیوی از جاو( 419/ 3: همان.)ابدی یاشراف م یتیله آن بر تمام حوادث گین دارد و به وسیب جهان یه جامکاست 

دشمنانش  یوسته از سویر از او، پکاست و به خاطر آموختن فن و مرده کمرغ رشد یه در دامان سکاست  یز پهلوانیزال ن. باشد می

شه یساختند، ر یبه عنوان عبادتگاه م یا دهکوه آتشک ی، بر رویه چرا در فرهنگ زرتشتکن مسئله یاما ا. شود یمتهم م یبه جادوگر

 .ق و قابل تامل وجود داردیعم ین کوه و آتش ارتباطیسنان  بیدر نزد مزد. ن مذهب داردیا یریو اساط ینیآئ یدر باورها

در . ن استیز چنیان آتش و کوه نیرابطه م. وجود دارد یو همخوان یآن هماهنگ یان تمام اجزایم یریمند اساطک طرح نظامیدر 

ن مهم در یا. دارد یتین وضعینکه آتش هم چنیشگفت ا. ن و آسمان استیش گفته شد که کوه نقطۀ عطف و واسطۀ زمیبخش پ

ه در اعتقادات یما ن فکر و بنیا. ن زرتشتیمتر از ظهور دیقد یاست؛ در زمانافته ینمود  یرانیتمدن هند و ا یاخۀ هندش یباورها

کهن هندوان، نام  ینیودا، کتاب د گیدر ر. است مانده  یباق ین زرتشتید یراث برایک میو بعدها به عنوان  ان بودهیرانیهند و ا

ان ما و یتو واسطۀ م! یاگن یا»: یا( 415: 4966، ینینائ یجالل) «.رساند یان میم را به خدایستقنذر م یاگن»: است« یاگن»آتش، 

. استدتر نوشته شده، آمدهیکه البته در زمان جد یرانیشاخۀ ا ینین مسئله به صراحت در اوستا، کتاب دیا( 225: همان)« .یانیخدا

ها،  یشت.)شود یزد میاو موجب تقرب عبادت کنندگان به درگاه ا. گان است، آذر واسطه پروردگار و بند(4، فقره 96هات )سنایدر 

( 64: 4969مول، .)رود یزدان به کار میوان و جلب ایدور کردن د یسنا، آتش براین مزدیآئ یدر مراسم برگزار( 344/ 4ج: 4916

او دود را که مخلوقی . شود ریمن آلوده میست اما به واسطه اهیر مطلق نیدارد و جز خ یو آسمان ینویکامالً م یالبته آتش سرشت

 (95: 4953زادسپرم، .)کند ناپاک است، وارد آتش می

. افته استیز راه ین، رابطۀ آتش با کوه به شاهنامه نیش از زرتشت و همچنیۀ خلقت بشر و زمان پیتقدس آتش در روزگاران اول

م یش را به چند گروه تقسین شاهان است، جامعۀ خویاز اول یرانیات این بشر و بر اساس رواینخست یات هندید که مطابق روایجمش

 :شوندیده میان نامین آتوریان دیشوای، پیبندن طبقهیدر ا. کندیم

 شیان  خوانیکه  آتور یگروه

 

 شیبه   رسم   پرستندگان   دان 

 (96: 4934، یکزاز)                  

عابد و  یکه به معن  استفاده شده« انیکاتوز»ان از واژة یآتور یامه چاپ مسکو، به جاالبته در شاهن. کلمۀ آتر همان آذر و آتش است

ا یندارد و به تصرف و  یشه و اصل فارسیان ریباشد؛ چه کاتوز ان مییشدة آتور فین کلمه تحریسد که اینو ین میمع یول. زاهد است

 («انیکاتوز»ل یذ: نیمع.)است اشتباه کاتبان وارد شاهنامه شده 

 ان     گروهیدا  کردشان    از  مج

 بدان تا پرستش  بود  کارشان

 

 گه   کرد   کوهیپرستنده را   جا 

 ش  روشن  جهاندارشانینوان، پ

 (11/ 4ج: 4952، یفردوس)          

ه آذر فرنب  را بنا د آتشکدیجمش. استن موبدان و نگهبانان آتش در کوه بوده یگاه این است که از همان آغاز، جاینکتۀ قابل توجه ا

ن مهر ین آتشکده مشهور آذر برزیسوم. سازد یرا م( آذر ارتشتاران)خسرو آذرگشسبیکند که آتش آن متعلق به موبدان است و ک یم

 .شوندیکوه ساخته م یهر سه بر رو. است



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
512 

آمده  یپهلو ینیکه در متون د ییاشود تا جیتر مقیاش با کوه عمابد و رابطهییش میش از پیب یتیآتش اهم ین زرتشتیبا ظهور د

آتش ( 96: 4963، یفرنب  دادگ)«.دیانیها را از گوهر آتش بروهرمزد اخگر آتش را در کوه نهاد و کوه»: که کوه از گوهر آتش است

ر یدر فرهنگ نمادها آتش رمز تطه. قضاوت است یار برایک محک و معیکند و یاست، سره را از ناسره جدا م ینماد راست

. شده است یگناه از گناهکار م یب ییگرم در دادگاه موجب شناسا( شیآزما)=م، وریران قدیا ییستم قضایدر س( 1: 4963کوپر، .)تاس

سوزاند اما به  ی، ماند دهو تصفیه نکر کیهروحشان را تز کهن و افرادی کاناپا. دارد یا ان باستان نقش دوگانهیرانیآتش در نظر ا

در  (93: 4951و  4963  ،یصرف.)کند ل آنها را ثابت میکماو  گناهی رساند بلکه بی نمی ه نه تنها آسیبیگنا و بی کپا یها انسان

بندد و دو بار و هر نوبت با  یاوش، دل در گرو مهر او میرنگباز سین یسودابه، نامادر. است ن مسئله اشاره شده یز به ایشاهنامه ن

کند و شاهزادة جوان را به ارتکاب گناه متهم  یت میش، شکایران و همسر خویااوش در نزد کاوس، پادشاه یخاص از س یالهیح

شود و  ید میاما در نوبت دوم دچار ترد. سازد را فاش می یهمسرش پی برده و دروغ و یبکاریدر بار نخست، پادشاه به فر. سازد یم

کند که  ینماید و سرانجام اعالم م یوبد مشورت ما سودابه؟ کاوس با مید یگو یاوش راست میس. ن استیداند که حق با کدام ینم

 :د از آتش بگذرندین دو بایاز ا یکی

 گونه گشت نیز هر در سخن چون بد

 

 د گذشتیرا ببا یکیبر آتش  

 (99/ 9ج : 4952، یفردوس)         

 :نماید سازد اما گناهکار را رسوا می را آتش دادگری است که به بیگناه آسیب وارد نمییز

 است سوگند   چرخ    بلند  نیچن

 دا  کندیز پیمگر کآتش ت

 

 د  گزندیایگناهان   نیکه بر  ب 

 کرده را  زود رسوا  کند گنه

 (همانجا: همان)                         

 . گذردیان آتش میکردار است که به سالمت از مراست یاوش راستگویدر پایان، این س

( آذرخش)یران از آتش آسمانیعت پادشاهان ایطب». شج استین آخیز از ایسرشت پادشاهان ن ست بلکهیتنها کوه از گوهر آتش ن

ک یرا هر دو از یرساند زینم یبین سبب است که آتش به آنان آسیبه هم( 6: 4934مسکوب، )«.خود از آتش ساخته شدند. است

ز در ین صفت نید ایشا. ن صفات شاهان استیتر ین و ستودنیاز مهمتر یکی یدر شاهنامه، دادگر. هستند یگوهر و نماد راست

 .ن آنان باشدیارتباط با سرشت آتش

هرگاه که . دهند یل میرا تشک یریک ساخت اساطیهستند که سه ضلع  یکوه، آتش و پادشاه سه موجود مقدس در تفکر زرتشت

ک یگر، اسطوره در قالب ید یریبه تعب. ابندییگر را مین سه همدیرد، ایر در تنگنا و مشکل قرار گیخ یرویک نیا ید یش آیپ یخطر

ش یایروند و ن یاب، توأمان به آذرگشسب میافتن افراسی یکاوس برایخسرو و کیک. دهدین سه را در کنار هم قرار میداستان ا

 .کنند یم

« هیتیدائ». است( یانون الهنظم و ق)= گاه مهر و عدل ارتهیکوه جا». کوه دادگاه است. دارد یز چون آتش در امر قضاوت دخالتیکوه ن

در  یینها یداور( 461: 4951،یقرش.)باشد یالبرز م یریاز کوه اساط یااست، لقب قله« بر عدل و داد یمبتن» یکه در لغت به معن

ل است حد فاص ینود پلیچ. نود بگذردید از پل چیمردگان با یها رد و پس از آن، روانیگیزدان مهر، سروش و رشن انجام میحضور ا

 .استن پل بر فراز البرز نهاده شده یک سر ای. نویو م یتیدو جهان گ

ند و صلح ک یو صفت را نابود میاب دیه افراسکپس از آن یرانیپادشاه محبوب ا. ز استیانگ ار شگفتیخسرو در شاهنامه بسکیار کان یپا

ند و پس از ک یرا وداع م یباره تخت و تاج شاهیکب، یعج یآورد، در اقدام یشورش به ارمغان مکمردم  یو آرامش گذشته را برا

ن سفر چند دالور یدر ا. نماید ت میکوهستان حرک یرد و به سویگ یش مینامعلوم را پ یش، راهیخو یاریشهر کم مال و ملیتقس

ه اشاره رفت کمانطور ه. شود ید میشه ناپدیهم یند و خود براک یالن را رها میب، یغر یاما او به طرز. نندک یم یاو را همراه یرانیا

ه به آسمان کد یآ یبه شمار م ین زرتشتیخسرو از جاودانان دکیهمچون بندهش،  یدر متون پهلو. دهد یوه رخ مکن داستان در یا

د اما یآ یان نمیبه م یخسرو سخنکیدر شاهنامه از مسئله جاودانگی و بازگشت . گردد ین باز میز به زمیرده و در روز رستاخکصعود 

وه باز ک. رود یست، مین ینیزم یگاهیجا کش یه بکنامعلوم  یانکخسرو به مکی. است افته یگر بازتاب ید یبه نوع یستان فردوسدر دا
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است  ییخسرو خداکی. ابدی یرسد اما در اسطوره همچنان ادامه م ین م ایداستان در حماسه به پا. شود ین و آسمان میهم واسطه زم

 (441: 4965  ،یاراتکسر.)گردد یوت باز مکش در ملیور خویوه به شهرکق یند و دوباره از طرکا یا احر یتید تا گیآ ین میه به زمک

 گیری  جهینت .9

 :با توجه به مطالب مندرج در مقاله، نتایج ذیل حاصل شد

در . ددار یزرتشت ینیشه در اوستا و متون دین موضوع ریا. نان استید ان و بهیرانیت از ایو حما یبخش وه مظهر نجاتک -

ده یشر بال یروهایگر نیا دیان و یب تورانیوه و به دور از آسکن در یران زمینده ایقهرمانان آ. است افته ین امر نمود یز ایشاهنامه ن

 یدن به باالیرس یبرا. شود یصفتان نمویوه هرگز آلوده به حضور دک. ل هستندین قبیقباد از اکیخسرو و یدون، کیزال، فر. شوند یم

ده ین پدیا. ن هستندیرند، چنیگ یه سپاه گشتاسب بر فراز آن پناه مکوه هماون کاوش و یگنگدژ س. راه وجود دارد یک وه تنهاک

صفت و رازآلود  یروحان ییها نند هم انسانک یم یوه زندگک یه در باالک یافراد. نو استیبه جهان م یتیمرموز محل اتصال گ

ن مسئله یوه از شاهان به اکت یی از دالئل حمایکباشند و  یسرشت م ز همیران نیهان اآتش و شا. گوهرند یکوه و آتش از ک. هستند

گر را یل همدکه در هنگام بروز مشکهستند  یریساخت اساط یکا پهلوان، سه ضلع یوه، آتش و شاه ک یعنین سه یا. گردد یباز م

 .دهد ینار هم قرار مکداستان در  یکگر، اسطوره آنها را در قالب ید یا به عبارتیابند و ی یم

رساندن را به  بیز اجازه آسیوه و آتش نک. ندک ینار آتش خداوند را دعا مکشود و آنجا در  یوه منتقل مکا پهلوان به یشاه  -

در گنگدژ . اند ها بنا شده  شهرهای آسمانی که نمونه بهشت هستند و اوصاف بهشت را دارند، در کوه. دهند یا پهلوان نمیشاه 

همچنین، نیروهای شر را راهی به این اماکن . کاوس همانند بهشت نه بیماری وجود دارد و نه گرما و سرما رنگ کاخ هفتسیاوش و 

. شد یوه ساخته مک یها بر رو دهکآتش. شد یرباز مقدس محسوب مین محل از دیا. دارد یطوالن یا نهیشیوه پکعبادت در . نیست

دانان یخسرو، از جاوکی. ردیگ ینجا صورت میاست و عروج از ا بر آن نهاده شده ( انیتشتپل صراط زر)نود پلیه چکاست  ییالبرز جا

وه برده، در آنجا کر اهورامزداست، به یه خود سفکسروش  یریز توسط پرنده اساطیخسرو پرو. شود ید میوه ناپدک ی، در باالیزرتشت

 .است افته یز بر فراز البرز قرار ین یراست یترازو. گردد ین باز میش مطلع شده و با قدرت به زمینده خویاز آ

 :فهرست منابع

 . سمت: ، تهران4، چ رانیا یریخ اساطیتار. (4956. )آموزگار، ژاله

 .یطهور: ، تهران2، چ ی، ترجمه بهمن سرکاراتاسطوره بازگشت جاودانه(. 4951. )رچایاده، میال

 .دیمروار: ، تهران2ج، چ  2ل دوستخواه، یگزارش و پژوهش جل(. 4961. )اوستا

 .مرکز: ، تهران4، چ دانشنامه مزدیسنا(. 4964. )اوشیدری، جهانگیر

 . نشر دانشگاهی: ، تهران4، چ اشراق و عرفان(. 4951. )پورجوادی، نصراهلل

 .62 -69، صص 2، ش یادب یپژوهشها، «آن در شاهنامه فردوسی یکوه و تجل»(. 4952. )یکمانگر، فاطمه و محمود مدبر یجعفر

 .61 -34، صص 1و  9، ش 42، س علوم حدیث، «کوه قاف، اسطوره یا واقعیت؟»(. 4956. )جاللی، مهدی و فاطمه رضاداد

 .نقره: ، تهران2، چ (ق و ترجمهیتحق) گ ودایده ریگز، (4966)، محمدرضا ینینائ یجالل

 .یخوارزم: تهران، 2، چ 4، ج یز ناتل خانلریح پروی، تصحوانید(. 4962. )ن محمدیالد حافظ، شمس

و  یپژوهشاگاه علاوم انساان   : ، تهاران 2راشاد محصال، چ    ی، ترجمه محمدتقزادسپرم یهایدگیورز(. 4953. )زادسپرم پسر جوان جم

 .یمطالعات فرهنگ

 .قطره: ، تهران4، چ شکار شده یها هیسا(. 4965. )، بهمنیسرکارات

 .مبتکران: ، تهران4، چ رانیمرغ در قلمرو فرهنگ ایس(. 4962. )ی، علیگردفرامرز یسلطان

 .ریرکبیام: ، تهران4، چ یو خاطره ازل یذهن یهابت(. 4933. )وشیگان، داریشا

 .حونیج: ، تهران4، چ9، جیلی، ترجمه سودابه فضافرهنگ نمادها(. 4959. )ه، ژان و آلن گربرانیشوال

، نوبات  (6 یاپیپ) 5و  6د، ش یدوره جد  ،رمانکباهنر ات دانشگاه یده ادبکدانش، «آزمون آتش»(. 4951و  4963. )، محمدرضایصرف

 .35 -94زمستان و بهار، صص 
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  ،«شناختی به تولد نمادین شبدیز در خسرو و شایرین نظاامی   رویکردی اساطیری و روان»(. 4955. )طغیانی، اسحاق و طیبه جعفری

 .491-443،نوبت بهار،صص(33/ 4یاپیپ)4، ش2، دورهبوستان ادب

 .توس: ، تهران4، چ های پهلوی در نوشته یرانیر و فرهنگ ایاساط(. 4961). می، رحیفیعف

، نوبات بهاار،   (36/ 4یاپیا پ) 4، ش 2، دوره بوساتان ادب  ، «یاسطوره صعود در شاهنامه فردوسا  ییبازنما»(. 4953. )غالمزاده، داود

 .445 -419صص 

 . قطره: ، تهران6ج، چ3ان، یدید حمیکوشش سع ،چاپ مسکو، بهشاهنامه(. 4952).، ابوالقاسمیفردوس

 . توس: ، تهران4، گزارش مهرداد بهار، چ بندهش(. 4963. )یفرنب  دادگ

 .هرمس: ، تهران2، چ یرانیر هند و ایآب و کوه در اساط(. 4951. )، امان اهللیقرش

 .مرکز: ، تهران1، چ (در شاهنامه ییجستارها)راز  یمازها(. 4934. )نیالد ر جاللی، میکزاز

 .، تهران، فرشاد4ان، چیحه کرباسی، ترجمه ملیسنت یفرهنگ مصور نمادها(. 4963. )یس.یر، جکوپ

 .کاللۀ خاور: ، تهران4بهار، چ  یح محمدتقیتصح(. 4946. )خیمجمل التوار

 .آگه: ، تهران2، چ اسطورة زال(. 4963. )، محمدیمختار

، نوبت پااییز، صاص   41ش 3، س مطالعات ایرانی، «هلوی و شاهنامهایزد سروش در اوستا، برخی از متون پ»(. 4953. )مسرت، مهین

213- 251. 

 .یخوارزم: ، تهران4، چ اوشیسوگ س(. 4934. )مسکوب، شاهرخ

 .ریرکبیام: ، تهران6، چ یفرهنگ فارس(. 4961. )ن، محمدیمع

 .آگه: ، تهران4، چ 9، ج یکدکن یعی، ترجمه محمدرضا شفخینش و تاریآفر(. 4961. )، محمد بن طاهریمقدس

 .توس: ، تهران2، ترجمه ژاله آموزگار، چ باستان رانیا (.4969. )رانیمول، ماژ

 .رانیاد فرهنگ ایبن: ، تهران4، چ یتفضل یترجمه تق(. 4931) .خرد ینویم

 .رانیو هنر افرهنگستان ادب  و هنر وزارت فرهنگ و: چا، تهران بی ،ید مازندرانی، ترجمه غالمعلی وحخیتوار(. تا یب. )هرودت

 .بابل و چشمه یکتابسرا: ، تهران4، چ ی، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلرانیر ایشناخت اساط(. 4956. )نلز، جان راسلیه

 .یطهور: ، تهران2، چ 4م پور داود، ج یگزارش ابراه(. 4916) .ها شتی

 .آستان قدس رضوی: ، مشهد2، چ ین فرامرزی، ترجمه پرویچهار صورت مثال(. 4963. )یونگ، کارل گوستاو
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  تحلیل ابعاد شخصیت چنگیزخان از نگاه عطاملک جوینی

 شکراهلل پورالخاص 

 دانشگاه محقق اردبیلی یات فارسیزبان و ادب دانشیار

 ظریفه باالیی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

وره استیالی مغول و احوال و فتوحات چنگیز خان، به قلم ترین تاریخی است که از د ترین و دقیق تاریخ جهانگشای جوینی مفصل

عطاملک در ضمن سفرهایی که به . نوشته شده است( ق.ه 629-654)فاضل عالءالدین عطاملک جوینی ة مورخ بزرگ و نویسند

اطالعات مربوط به . های آنها اطالع کافی یافت هایش به بالد قلمرو مغوالن داشت، نسبت به احوال مغول و یورش یتمسئولاقتضای 

جوینی عالوه بر دقت . دوره چنگیز را از مغوالن معتبر شنید و برای تدوین کتابی جامع از مآخذ و اسناد کتبی آنها استفاده کرد

 . گنجاند هایش  الی نوشته جا نظر خود را نیز در البه فراوان در ثبت درست وقایع تاریخی، جابه

 -به عنوان یک مأخذ معتبر-مغول از نگاه عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشا  یزخان های شخصیتی چنگ در این پژوهش ویژگی

هایی که او را به فرد  شمرد؛ ویژگی الی اثر خود برای خان مغول برمی های نسبتاً مثبتی در البه نویسنده ویژگی. شود تحلیل می

داند که بویی از عواطف انسانی نبرده  یر و هوشمندی میجوینی او را شخصیت شجاع و باتدب. خاصی در طول تاریخ تبدیل کرده است

هاست که  کند و گویی تنها ریختن خون انسان گناه و کوچک و بزرگ را قتل عام می مردم اعم از گناهکار و بیۀ است و به راحتی هم

 .کند درد او را آرام می

 .شخصیت، چنگیزخان، عطاملک جوینی، تاریخ جهانگشای جوینی :ها کلیدواژه

مقدمه. 4  

در این پژوهش سعی بر این . احوال مغول نوشته شده استة توان معتبرترین کتابی دانست که دربار تاریخ جهانگشای جوینی را می

برای رسیدن . های شخصیتی چنگیزخان از نگاه عطاملک جوینی در اثر تاریخی جهانگشای جوینی بررسی و تحلیل شود است ویژگی

 .ابتدا به تعریف چند واژه پرداخته شودبه این منظور الزم است 

یک ( احساسات، عواطف و افکار)عوامل باطنی و نفسانیات ۀ مختص هر شخص است و هم مجموعۀ واژه شخصیت هم ناظر به سجی

 (فرهنگ معین. )فرد

محمد الدین  مسفرزند بهاءالدین و برادر خواجه ش( ق.ه 629-654)از نویسندگان و مورخان قرن هفتم هجری : عطاملک جوینی

است که مدتی در خدمت امرای مغول، به ویژه امیر ارغون که مدت پانزده سال حاکم مغول در ایران بود، به سر برد و به خدمات 

کرد  گویا دبیر مخصوص او بود و به همین سبب در سفرهایی که امیر ارغون به قراقورم، پایتخت مغولستان می». دیوانی پرداخت

مغوالن و تاریخ چنگیز و جانشینان وی فراهم کرد و همان اطالعات موثق است   در این سفرها اطالعات فراوان دربارههمراه او بود و 

 (2: 4953محمودی، )« .که مطالب اساسی کتاب معروف او جهانگشای را تشکیل داده است

چنگیز تا تا انقراض دولت خوارزمشاهیان و  اثر ماندگار جوینی در سه جلد درمورد حکومت مغول از ظهور: تاریخ جهانگشای جوینی

و فتح قالع اسماعیلیه و بغداد و تاریخ ملوک ( ق.ه 639)و لشکرکشی هوالکو به ایران ( 626-693)وقایع دیگر تا وفات چنگیزخان

 (ق.ه 633سال. )رساند اسماعیلیه الموت و مذهب این طایفه و انقراض ایشان به دست هوالکو به پایان می

هجری در مغولستان و  313است؛ در سال  "تموچین"اش به زبان مغولی  نام اصلی[. قوی، محکم= چنگیز]چنگیزخان؛ : نچنگیزخا

تموچین در سیزده سالگی پدرش را . پدرش یسوکای بهادر، رئیس و خان قبیله قیات از قبایل مغول است. در قبیله قیات متولد شد

الن او را اطاعت نکردند؛ با وجود مخالفت تعدادی از افراد قبیله، سرانجام تموچین بر آنها بعد از مرگ پدر، بعضی از مغو. از دست داد

که از دوستان پدرش بود، طرح دوستی ریخت؛ ولی پس از مدتی به قصد  -رئیس قبیله کرائیت –خان  او با اونک. مسلط شد
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خان معروف شد و در مدت  ورا کشت و از این تاریخ به چنگیزخان برای نابودی او واقف شد و با او به جنگ پرداخت و سرانجام ا اونک

 (242-246، 452/ 4ج:4953جوینی، . )اش توانست حکومت خوارزمشاهیان را براندازد و بر وسعت قلمرواش بیفزاید فرمانروایی

پیشینه و روش تحقیق. 1  

خان گاه عطاملک جوینی به شخصیت چنگیزاز ن است؛ اما در هیچ تحقیقی  تا کنون در مورد چنگیزخان مطالب زیادی نوشته شده

برای اینکه وجه تمایز این پژوهش با آثار دیگر مشخص شود به نقد چند اثر در این زمینه پرداخته . مغول نگریسته نشده است

 :شود می

ایط دشوار همواره تموچین از همان اوان کودکی در شر»: چنین آمده 35والدیمیرتسف صفحه : در کتابی به نام چنگیزخان، تألیف

بدین ترتیب از اوان شکوفائی نوجوانی صفت . باکی کاری بود تا شجاعت و به خصوص بی نمونه تسلط بر نفس، تیز هوشی و احتیاط

در این کتاب زندگی چنگیز از دوران تولد، « .ترین صفت اخالقی وی شد تسلط بر نفس در او نمودار گردید و بارزترین و مشخص

مرگ چنگیز . شود های مختلف چنگیز شرح داده می جنگ. شود های او به تصویر کشیده می شجاعت. شود یف میتوص. ..جوانی و

فرماندهی همه عملیات را در عرصه نبرد شخصا به عهده ». است  اش نیز آمده و مسائلی مربوط به جانشینی(  هجری 629)

 (461: 4969تسف،)« .گرفت می

تاریخ »: شود موریس پرشرون، وقایع از زاویه دید اول شخص برای بیان تاریخ بازگو می: نویسندهدرکتاب دیگری به نام چنگیزخان، 

چون خاک لس چین، چشمان  جوان بلندقد، خشک عضالنی، در چهره رنگ آجر پخته او هم: شناسانند نویسان ایران او را چنین می

رنگ او در دوگیس بافته شده بر روی  سروزلف حنائی. خشیدنددر عنابی رنگ او از درون مردمک قرمز غرق در سفیده آبی رنگ می

: همان) "نبوغ سیاسی"، (31: همان)"همچون گرگ": شمرد اوصافی که برای چنگیز می( 56: 4963پرشرون، )« .ها افتاده بودند شانه

جسارت تموچین در »: کند کینه بودنش را چنین وصف می و جسارت، نترس بودن، زبردستی، شجاعت ذاتی، خردمند و بی( 462

توانسته خود را از بدترین  این بود که از شمارش نیروی اجتماعی حریف ترس نداشته و با زبردستی جوشش به خرج داده می

روشدن با خطرات بیهوده و یا برخورد شوم  رو شود و از روبه ها نجات دهد و با شجاعت ذاتی و خردمندانه با دشمن روبه موقعیت

درهنگام »( 31: همان)« .ترین دشمنان تحمیل نمایند ای که توانستند او را به سرسخت صفات ممیزه. نه ابراز ندارداجتناب کند، کی

ها و عمل چنگیز  نویسنده از اندیشه( 32: همان)«گستاخ در نابودی دشمنان بد پیمان و گستاخ« ».آسا بود گیری و اقدام برق تصمیم

قهرمان "یا  "ظالم خون آشام"طلبد اینکه او را  قضاوت منصفانه در مورد چنگیز را می 262در صفحه. گوید مانند یک راوی سخن می

 .بدانیم "حماسی

بیان : های سوخته آنچه در مورد حکومت مغوالن و چنگیز آمده در کتاب هرولد لمب به نام چنگیزخان مغول فرمانروای سرزمین

سخن از شخصیت چنگیز نیست بلکه . برانگیز است ده اما مستند و تفکرهای تاریخی با زبانی سا چگونگی وقایع و توصیف چهره

داد  دلیری تموچین به جنگجویان وی دل می». کند توصیف نبردهای مغوالن و وقایع تاریخی به دلیری و هشیاری چنگیز اشاره می

 (36: همان. )برد رای چنگیز به کار میرا ب "گیر خان سخت"اصطالح ( 36: 4965لمب، )« .توانست از هشیاری خود بکاهد اما او نمی

تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره مغول عنوان کتابی است که فصل دوم آن به نام چنگیزخان نام گذاری شده و به شیوه 

در . داند سخن از شخصیت چنگیز نیست بلکه عامل بعث چنگیز، محمد خوارزمشاه را می. کند نویسی وقایع را شرح و نقد می تاریخ

تاریخ ایران را به لحاظ گوناگون در دوره مغول بررسی . کند های مختلف بررسی می مجموع عباس قدیانی عصر مغول را از جنبه

خیوفی در الدین  دهد که متشکل از امرای خود در باب تدبیر کار مغول و با امام شهاب محمد خوارزمشاه شورایی تشکیل می. کند می

 (96: 4951دیانی،ق.)..کند و آن باب شور می

ما »( 251: 4951قدیانی،)« .اگر ایل شوند ما نیز ایل و دوست شویم و اگر خصومت کنند ما نیز خصومت کنیم»:"ایلچی فرستادن"

ها  دیگ. در آن حال لشکر آش پخته و به خوردن مشغول بودند»:"جدیت در کار"، "سرعت"( 919: همان)« .نام نیندوزیم

چنگیزخان »( 922: همان)« .شسته و به موضعی که نام آن قون جیویین است بدوجوق ایستاده تا یاغی برسداند و برفور برن راریخته

فو  مینک فو و تای بنک گفتند بر قلب به راه میانه رفت و دو شهر بزرگ را تنک خان که او را یکه نویان  می به نفس خویش با تولوی

 (923: همان)« .ر و قصبه که رسید، تمامت را بستد و خراب کرد و مراجعت نمودتعرض رساند و آنجا فرونیامد و به هر دیه و شه



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
517 

اند اما کتاب تاریخ جهانگشای  های بعد از مغول تألیف شده همه آثار نام برده و سایر آثار در مورد عصر مغول و چنگیزخان در دوره

در این پژوهش برای . است گی چنگیز خان پرداخته جوینی قدیمترین و معتبرترین کتاب تاریخی است که به تاریخ مغول و زند

های شخصیتی چنگیز از نگاه عطاملک  تاکنون تحقیقی درمورد ویژگی. شود تحلیل شخصیت چنگیزخان از این کتاب استفاده می

نگشا در این پژوهش سعی بر این است که نوع نگاه عطاملک جوینی به شخصیت چنگیزخان مغول، از متن جها. نوشته نشده است

هایی از متن به عنوان  ها، نمونه بندی برای کاهش حجم مطالب، در زیر عنوان. تحلیلی تبیین شود -استخراج شده و به روش توصیفی

ترین منبع متن کتاب تاریخ  همچنین به دلیل اینکه اصلی. شود های مشابه در پاورقی ذکر می شاهد مثال و بقیه موارد و مثال

در فهرست  -است و به آنها مراجعه شده است که در تاریخ عصر مغول تألیف شده -هاذکر سایر کتاب جهانگشای جوینی است از

 .شود منابع و مآخذ پرهیز می

 نگاه عطاملک به شخصیت چنگیزخان. 9

ه های درونی متن جهانگشا به کشف ابعاد شخصیت چنگیزخان پرداخت نویسد و در این تحقیق از الیه عطاملک جوینی تاریخ می

در نهایت . شود های چنگیزخان مغول با ذکر شاهد مثال از کتاب اشاره می پس از بررسی کتاب ارزشمند جوینی، به ویژگی. شود می

 :های چنگیزخان عبارتند از ویژگی. توان درمورد شخصیت کلی خان مغول از نگاه تاریخ نویس ایرانی قضاوت کرد می

 گذاری چنگیز قانون 4-9

چنگیز بعد از . شویم قانونمندی این شخص است ای که درمورد چنگیزخان با آن روبه رو می وینی اولین نکتهدر بررسی کتاب ج

کند و این امر عالوه بر اینکه نشان از نبوغ  گذاری بر وفق و اقتضای رأی خود می رسیدن به ریاست قبایل مغول شروع به قانون

مغوالن برای نوشتن این قوانین حتی خطی نداشتند و برای این . کند یسیاسی اوست به نظم و ترتیب کارها کمک نیز کمک م

کردند و در خانه  این قوانین را ثبت می. گفتند می« یاسا»به این قوانین مصوب . منظور، چنگیز دستور آموختن خط از ایغوران را داد

 (246و  214/ 4ج : 4953جوینی، . )کنندکردند که در مواقع مختلف مطابق آن عمل  زادگان نگهداری می معتبران و پادشاه

یکی از کارهای مثبتی که بعد از رسیدن به قدرت انجام داد از بین بردن رسوم بد و بنیان گذاشتن رسوم : وضع قوانین عادالنه و نیکو

است و در میان  ودهو در آن وقت که اوایل حالت او بود و قبایل مغول بدو منضم شد، رسوم ذمیمه که معهود ان طوایف ب»: نیک بود

ایشان متعارف، رفع کرد و آنچه از راه عقل محمود باشد از عادات پسندیده، وضع نهاد، و از آن احکام بسیار آن است که موافق 

 (214: همان)« .شریعت است

 تعصب بودن او نسبت به دین مردم  اعتقاد دینی چنگیز و بی 1-9

خیلی مشخص نیست اما در جاهای مختلف کتاب نشان از اعتقاد به خدا و کمک اینکه چنگیز به کدام خدا اعتقاد داشته است 

که رسم جبابره  خوانده، چنان فرستاده است و ایشان را به طواعیت می در امثله که به اطراف می»: خواستن از او وجود دارد از جمله

ده است و تشدید وعید نکرده، بلکه غایت انذار را بوده است که به کثرت سواد و شوکت عدت و عتاد تهدید کنند هرگز تخویف ننمو

افتد، سخن  و چون در این معنی تدبری می. اند که اگر ایل و منقاد نشوند، ما آن را چه دانیم، خدای قدیم داند نوشته قدر می این

داشته است و در  گ میعلما و زهاد هر طایفه را بزر»: گوید و یا در جای دیگری می( 214/ 4ج: 4953جوینی،)« .متوکالن است

پرستان را نیز عزیز  گذاشته است ترسایان و بت گونه که به مسلمانان احترام می دانسته و همان ای می حضرت حق تعالی آن را وسیله

 و یا زمانی که یکی از بازرگانان آمده است و خبر کشته شدن بازرگانان توسط غایرخان و سلطان محمد را( 212:همان... )«داشته می

ای رفت و  این سخن چنان بر دل خان اثر کرد که آب از دیدگان براند و هم در این تف تنها بر باالی پشته»: به چنگیزخان داده است

: همان)« .ام، قوت انتقام بخش سر برهنه کرد و روی بر خاک نهاد و سه شبانروز تضرع کرد که هیجان این فتنه را مبتدی نبوده

236) 

که گویی به نیروی برتری معتقد است؛ اما تصریح  آورد، چنان از اعتقاد چنگیزخان به خدا سخن به میان میجوینی هرچند گاهی 

اند،  متعرض ادیان و ملل نه»: کند هرچه باشد به خاطر داشتن دین خاصی کسی را مجازات نمی. کند که او پیرو هیچ دینی نیست می

چون متقلد به هیچ دین و تابع هیچ ( چنگیز)»: و در جای دیگر( 431/ 4،ج4953جوینی، )« .و چه جای تعرض است، بلکه مقویانند

 (212: همان)« .ملت نبود از تعصب و رجحان ملتی و تفضیل بعضی بر بعضی مجتنب بوده است
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 عقل و هوشمندی خدادادی چنگیز 9-9

د عطاملک به صورت واضح این ویژگی را توان به هوشمندی او پی برد هرچن با توجه به عملکرد چنگیزخان در جاهای مختلف می

تعالی چنگیزخان را به عقل و هوشمندی از اقران او ممتاز گردانیده بود و به تیقظ و تسلط از  حق»: داند موهبتی الهی برای او می

تعب مطالعه اخبار  بیهای فراعنه و قیاصره مسطور،  ملوک جهان سرفراز، تا آنچه از عادت جبابره اکاسره مذکور بود و از رسوم و شیوه

کرد و آنچه به ترتیب کشورگشایی معقود بود و به کسر شوکت اعادی و  و زحمت اقتفا به آثار، از صحیفه باطن خویش اختراع می

رفع درجه موالی عاید، آن خود تصنیف ضمیر و تألیف خاطر او بود، که اگر اسکندر با استخراج چندان طلسمات و حل مشکالت که 

گشایی هیچ طلسمی بهتر از انقیاد و  است در روزگار او بودی از حیلت و ذکای او تعلیم گرفتی و از طلسمات حصن بودهبدان مولع 

و اینکه با وجود نیروی کم و دشمنان زیاد توانست پیروز میدان باشد دلیل (  433 -435/  4ج:4953جوینی، )« .اذعان او نیافتی

                (211: همان. )واضحی بر هوشمندی اوست

 احترام به علما و بزرگان 1-9

منشی  این امر از بزرگ. کند بزرگداشت مقام علما و بزرگان است های مثبتی که جوینی درمورد خان مغول اشاره می یکی از ویژگی

همچنین در جایی ( 212/  4ج:4953جوینی،)« .کرده است علما و زهاد هر طایفه را اعزاز و تبجیل می»: کند چنگیزخان حکایت می

با هرکس مغولی و . از اهالی بخارا پرسید که امنا و معتمدان شما کیستند؟ هرکس متعلقان خود را بگفتند به اسم»: نویسد دیگر می

و مطالبت . ساختند حرمتی و اذالل بدیشان تعلقی نمی یزکی تعیین کرد تا کسی از لشکریان ایشان را تعرضی نرسانند و از روی بی

 (252: همان)« .کردند  دادند به زیادتی مثله و تکلیف ماالیطاق مؤاخذه نمی رفت و آنچه می معتمدان آن قوم میمال از 

 کردن القاب اضافی توسط چنگیز  حذف 0-9

قاب و چنگیز برخالف ایرانیان آن زمان ال. کردند ایرانیان در زمان خوارزمشاهیان برای نامیدن افراد از القاب و عناوینی استفاده می

شود که فاصله طبقاتی بین اشراف و  این کار باعث می. عناوین اضافی را حذف کرد و این به نظر جوینی، یک کار پسندیده است

و از عادات گزیده آن است که چنانکه شیوه مقبالن و سنت صاحب دولتان باشد، ابواب »: به قول عطاملک. مردم عادی کمتر شود

هرکس که بر تخت خانی نشیند، یک اسم در افزایند خان یا قاآن و . اند تناع و احتجاب بسته گردانیدهتکلف و تنوق القاب و شدت ام

بس؛ زیادت از آن ننویسند؛ و دیگر پسران و برادران او را به همان اسم موسوم به هنگام والدت خوانند، مشافهه، خاص و عام، و 

میان سلطان با عامی فرق ننهند، و مخ و مقصود سخن نویسند و زواید القاب مناشیر مکتوبات که نویسند، همان اسم مجرد نویسند؛ 

 (219 -212/ 4ج:4953جوینی، )« .و عبارات را منکر باشند

 دادن چنگیز به مسئله شکار اهمیت 6-9

ها را از دم تی   نگرفت و چه بسا به خاطر قصور افراد در این امر، آ چنگیز به خاطر فوایدی که در شکار وجود دارد آن را جدی می

کار صید را به جد داشته است و گفته که صید وحوش مناسب امیر جیوش است که بر ارباب سالح و اصحاب »: گذرانده است می

کفاح تعلیم و تربیت آن واجب است، که چون صیادان به شکاری رسند، بر چه شیوه آن را صید کنند و صف چگونه کشند و 

ه شیوه شکاری را در میان آرند و چون عزیمت شکاری خواهند کرد، بر سبیل تجسس مردان برحسب قلت و کثرت مرد بر چ

بفرستند و مطالبه انواع و کثرت و قلت صید بکنند و چون به کار لشکر اشتغال نداشته باشند، دائماً بر صید حریص باشند و لشکر را 

« .معتاد و مرتاض باشند و بر تیر انداختن و مشقت خوگر شوند و غرض نه مجرد شکار باشد، بلکه تا بر آن. بر آن تحریض نمایند

 (219/ 4ج:4953جوینی،)

 شجاعت و خشونت چنگیز 1-9

و اینکه بعد از فتح هر شهری . او در مواقع بسیاری با افراد کمی توانسته است بر گروه بسیاری غلبه کند و این نشان شجاعت اوست

چون چنگزخان از مقام طفولیت به درجه رجولیت رسید »: ونت اوست وبه قول عطاملکپردازد نشان خش به کشتار جمعی مردم می

در اقتحام شیری غران و در اصطدام شمشیری بران بود، در قهر خصمان بأس و سیاست او را مذاق زهر بود و در کسر شوکت هر 

 (249/ 4ج:4953جوینی،)« .دولتی خشونت و هیبت او را فعل دهر صاحب
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 ایلچی و اتمام حجت چنگیز با مردم پیش از حملهفرستادن  3-9

دهد و مردم را در ایل شدن و یا مبارزه با  فرستد و آمدن خود را اطالع می چنگیزخان پیش از حمله به هر شهری یک ایلچی می

د باز امید به توانست مردم را از ویرانی شهر و مرگ و حشرشدن و بردگی نجات ده هرچند ایل شدن نیز نمی. کند خود مختار می

برای اغتنام فرصت و حفظ افراد و سرعت -و یا با وجود اینکه این کار به نفع خود چنگیزخان . تر وجود داشت ماندن و آسیب کم زنده

در این مورد عطاملک . بود باز ویژگی مثبت و قابل توجهی از یک فرد مغولی با آن فرهنگ و تمدن پایین است -...در کار و

چون کار چنگزخان باال گرفت و کواکب دولت او مستعلی گشت به قبایل او ایلچیان فرستاد هرکس که به انقیاد پیش و »: نویسد می

گشتند و آنکه سرکشی  شدند و منظور نظر تربیت و عنایت او می آمد چون قبایل اویرات و قنقورات در زمره امرا و حشم او داخل می

« .رنگ شدند و متابع فرمان او گشتند آورد تا تمامت قبایل یک دمار از نهاد ایشان برمی کرد به سیاط بال و سیوف فنا و حرونی می

و در اثنای آن، بر عادت مستمر، پادشاه جهان، دانشمند حاجب را به »: گوید و یا در جای دیگر می( 246/ 4ج:4953جوینی، )

 (263: همان)« .جتناب از گذر سیل راعبرسالت نزدیک ایشان فرستاد به اعالم وصول مواکب و نصیحت ایشان از ا

 اشراف بر تمام امور 3-9

. دهد ریزی برای کل لشکر، همیشه درحال تالش و جنگ است و با این کار خود، به لشکرش روحیه می چنگیزخان عالوه بر برنامه

توانسته است به عنوان رئیس،  برد و این درحالی است که او می را برای او به کار می« به نفس خود»عطاملک چندین بار لفظ 

فرماندهانش را به جنگ بفرستد و خود به کارهای دیگری بپردازد اما نه تنها همیشه در حال کار است بلکه بعد از فتح شهرها 

اش از طغات پاک شد و تمامت  زمانی که محدوده»: نویسد در این باره جوینی چنین می. کند ها را بین افرادش تقسیم می سرزمین

خان را بکشت و ختای را  ایل لشکر او شدند، ایلچیان به ختای روان کرد و بعد از آن به خویشتن نیز برفت و پادشاه ختای، آلتونقب

 (246/ 4ج:4953جوینی، )« .مستخلص گردانید و به تدریج ممالک دیگر نیز بگرفت

 دادن روحیه به افراد با مشخص کردن سهم آنان 45-9

داد و آنها احساس  این کار به افراد برای مبارزات بعدی روحیه می. کرد ز لشکر و مقام و یورت مشخص میچنگیزخان سهم همه را ا

خان، قبایل مغول قومی به اختیار و قومی به اجبار مذلل و مسخر فرمان چنگیز  بعد از فراغت از کار اونک »: کردند نوعی مالکیت می

( توشی، جغتای، اوکتای و تولی)اقوام مغول و نایمان و تمامت لشکرها بر پسران  شدند و مطیع و منقاد حکم او گشتند، قبایل و

در جای ( 245/ 4ج:4953جوینی، . )و دیگر پسران خردتر و برادران و خویشان هرکس را از لشکرها نصیب تعیین کرد. بخش کرد

اوالد و احفاد چنگزخان ده هزار زیادت »: نویسد دیگر عطاملک در مورد اتحاد قوم مغول و مشخص بودن سهم هرکس چنین می

 (224: همان)« .نه ضبط آن میسر باشد و نه کتابت آن ممکن. باشند که هرکس را مقام و یورت و لشکر و عدت جداجداست

 ایجاد اتحاد و همدلی میان افراد و خویشان  44-9

در »: کرد ها آنها را نصیحت می ها و تشبیه انواع مثلکرد و با  چنگیزخان پیوسته میان افراد و خویشانش اتحاد و همدلی ایجاد می

های پسران و  کرد و پیوسته تخم موافقت و مطابقت در سینه تشیید بنای موافقت و تمهید قواعد الفت میان ابنا و اخوان، تحریض می

آن بنا را مستحکم نگاشت و به ضرب امثال  های ایشان می بکاشت و نقش معاضدت و مساعدت در دل برادران و خویشان می

روزی پسران را جمع کرد و یک تیر از کیش برکشید و آن را بشکست، دو عدد گردانید و آن . کرد گردانید و آن قاعده را راسخ می می

مثل : روی به پسران آورد و گفت. افزود تا چند عدد شد؛ از کسر آن زورآزمایان عاجز ماندند یک تیر برمی را هم بشکست، یک

پشت باشند، مبارزان بر شکستن آن قادر نباشند و به عجز دست از آن  ر ضعیف، چون به یاران مضاعف شود و همشماست؛ تی

مادام که میان شما برادران مظاهرت ظاهر باشد و مساعدت هریک به مساعدت دیگران قوی هرچند اصحاب شدت و . دارند بازمی

کس سرور نباشد که دیگر اخوان و اوالد و اعوان و اعضا متابع رای و مطاوع  کشوکت باشند، ظفر نتوانند یافت؛ و اگر از میان شما ی

فرمان او باشند مثل مار چندسر باشد که شبی سرمای سخت افتاد، خواستند تا در سوراخ خزند و دفع سرما کنند، هرسر که در 

سر بود و دنبال بسیار، در سوراخ رفت و  یککه مار  و آن. نمود، تا بدان سبب هالک گشتند کرد، سر دیگر منازعت می سوراخ می

 (243/  4ج:4953جوینی، )« .دنبال و تمامت اعضا و اجزا را جای داد و از صولت برودت خالص یافتند

 حمایت از بازرگانان و احترام به آنها 41-9
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کرده  بازرگانان را حمایت می... دیدن نفایس جهان و تجارت با کشورها و دوستی با آنها و: چنگیزخان به دالیل مختلفی از جمله

در آن وقت که »:کند عطاملک بازرگان دوستی او را چنین وصف می. است و این امر نشانی از جامع نگری او در امور مختلف است

 -یندکه قراقچیان گو-اکثر قبایل مغول را منهزم گردانیده بود و اماکن ایشان را منهدم و آن حدود از طغات پاک کرده و محافظان 

ها چیزی که الیق  ها نشانده بود و یاسا داده که هرکس از بازرگانان که آنجا رسند، ایشان را به سالمت بگذرانند و از متاع بر سر راه

  های ده کند که جامه در حکایتی که از بازرگانی نقل می( 232/ 4ج:4953جوینی،)« .خان باشد با صاحب آن به نزدیک او فرستند

ها به نام خان  گویند که ما این جامه بالش زربها گفته و چنگیز در پایان وقتی دوستان آن بازرگان می  دیناری را سه  دینار یا بیست

. است و در باب ایشان اعزاز و اکرام فرموده؛ نشان از احترام به بازرگانان هویداست ایم، چنگیز بهای همه آنها را پرداخت کرده آورده

 (231-239: همان)

 یجاد ارتباط با سرزمینهای اطرافا 49-9

چنگیزخان مغول ابتدا قصد رابطه سیاسی با ایران داشت و برای رسیدن به این هدف تعدادی از افرادش را به همراه بازرگانان 

ند نفر چنگزخان به وقت مراجعت بازرگانان به پسران و امیران و بزرگان فرمود تا هرکس از اقوام خود چ»: مسلمان به ایران فرستاد

ها قرار دهند و به همراه بازرگانان به ممالک سلطان بفرستند تا تجارت کنند و طرایف  انتخاب کنند و بالش طال و نقره در اختیار آن

تجار آن طرف به جانب ما آمدند ایشان را بر آن منوال که استماع خواهد کرد، : و به سلطان پیغام داد که. و نفایس حاصل کنند

و بعد الیوم مواد . و ما نیز جمعی را در مصاحبت ایشان متوجه آن دیار گردانیدیم تا طرایف آن طرف را حاصل کنند بازگردانیدیم

 (231/ 4ج:4953جوینی، )« .مشوشات خواطر به سبب اصالح ذات البین و وفاق جانبین منحسم و امداد فساد و عناد منصرم باشد

 با لیاقت افرادفرماندهی نیروها و تقسیم کار متناسب  41-9

کرد و هرکسی که  ها را بین افراد و خودش تقسیم می کشی فرستاد و کارها و لشکر او هر شخصی را  متناسب با لیاقتش به کاری می

لشکر گردبرگرد حصار چند حلقه ساختند و »: ای از فرماندهی نیروها نمونه. شتافت کرد به کمک بقیه می مسئولیتش را  تمام می

تر را با چند تومان از سپاهیان جلد و مردان مرد به حد  پسر بزرگ. شکرها جمع شدند، هر رکنی را به جانبی نامزد کردچون تمامت ل

و جغتای و اوکتای را بر سر لشکر که . و به نفس خود قاصد بخارا شد. جند و بارجلی  کنت و جمعی امرا را به جانب خجند و فناکت

 (233/ 4ج:4953جوینی، )« .د، بگذاشتبه محاصره اترار نامزد کرده بودن

 مدیریت اسیران جنگی                   40-9

کرد و زنان را  برده  کرد و جوانترها را به عنوان چریک و سپاه نامنظم انتخاب می او بعد از فتح شهرها انواع مردم را از هم جدا می

ها و  به حشر آنجا راندند و از جانب اترار و بخارا و سمرقند و قصبه جوانان خجند را»: نویسد عطاملک می. کشت کرد و بقیه را می می

تمامت را دهه و . هزار مغول آنجا جمع گشت آوردند تا پنجاه مرد حشری و بیست های دیگر که مستخلص شده بود، مدد می دیه

 (266/ 4ج:4953جوینی،)« .دهه مغولی نامزد گشت  آنچه تازیک بودند، بر سر هر ده. صده کردند

 رحمانه مردم قتل و کشتار بی 46-9

برد و حتی به کودکان در  رساند و نسل همه را از بین می کند مردم آنجا را به قتل می چنگیزخان مغول هر شهری را که فتح می

وز از انتقام سینه رسید و تیار بال از لشکر تتار در موج بود و هن( ماوراءالنهر)به نفس خویش بدان بالد »: کند شکم مادر هم رحم نمی

و چون بخارا و سمرقند بگرفت، از . که در جریده قضا، قلم قدر مثبت کرده بود بود و از خون، جیحون نرانده چنان را تشفی نداده 

عام مبالغت به افراط ننمود و آنچه مضافات آن بالد و متابع و مجاور آن بود، چون  کشش و غارت به یک نوبت بسنده کرد و در قتل

که غایت  تر کردند و بر عقب تسکین بقایا و اقبال بر عمارت آن نمودند تا چنان ر به ایلی پیش آمدند، دست تعرض از آن کشیدهاکث

وقت که شهور سنه ثمان و خمسین و ستمائه است، عمارت و رونق آن بقاع بعضی با قرار اصل رفته و بعضی نزدیک شده، به خالف 

ها آن  هرشهری و هر دیهی را چند نوبت کشش و غارت کردند و سال. مطبقه و تب الزمه است خراسان و عراق که عارضه آن حمی

/ 4ج:4953جوینی،)« .تشویش برداشت و هنوز تا رستاخیز اگر توالد و تناسل باشد، غلبه مردم به عشر آنچه بوده است، نخواهد رسید

262) 

 گرفتن مال از توانگران شهرهای فتح شده 41-9
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چنگیز . کرد کرد و از آنها طلب مال می کرد، بلکه توانگران را پیدا می ت خود را صرف گرفتن مال از فقیران نمیچنگیزخان وق

 .تا خراج و مال را از آنها طلب کند( 254/ 4ج:4953جوینی،. )شد کرد از توانگران جویا می هرشهری را که فتح می

 سوء استفاده از اعتقاد مردم در مطیع کردنشان 43-9

یکی از این . کرد تا مردم را مطیع خود کند ای استفاده می رسد که خان مغول از هر وسیله توجه به نوشته جوینی به نظر می با

های  ای قوم بدانید شما گناه»: بودند، چنگیز گفت  روزی که در فتح بخارا مردم را جمع کرده. ها اعتقادات و باورهای مردم بود وسیله

های بزرگ نکردتی، خدای چون من عذاب  اگر شما گناه. من عذاب خداام. اند های بزرگ، بزرگان شما کرده گناهاید و این  بزرگ کرده

با اینکه شاید خود او به این گفته اعتقاد نداشته باشد اما برای مطیع ( 252-254/ 4ج:4953جوینی،)« .را به سر شما نفرستادی

 .کند دم علیه خودشان استفاده میزند و از اعتقادات مر کردن مردم چنین حرفی می

 تخریب و آتش زدن شهرها 43-9

کشید و قلعه و باره را خراب  شدند در هر صورت آن شهر را به آتش می کرد یا اهالی شهری ایل می وقتی که شهری را فتح می

و یا سالها طول بکشد تا بتوانند به آورد که ماهها  شاید یکی از دالیل پیروزی او همین باشد، اینکه بالیی به سر مردم می. کرد می

برای از بین بردن لشکر سلطان »: برای مثال: توانند به فکر جنگ باشند حال عادی خود برگردند؛ پس در این حال و هوا چگونه می

مگر  .های شهر تمامت از چوب بود، بیشتر از شهر به چند روز سوخته شد فرمود تا آتش در محالت انداختند و چون بنای خانه

ها رفتند و  به دیه»: و در جای دیگر( 252/ 4ج:4953جوینی، )« .ها که عمارت آن از خشت پخته بود مسجد جامع و بعضی از سرای

: همان)« .باره را با ره برابر کردند. به تخریب شهر و فصیل مشغول شدند»: و نیز( 251: همان)« .عرصه آن حکم قاعاً صفصفاً گرفت

 ( 916 -916:همان)« .کر به نهب و تاراج مشغول شدند و بقایای بیوت و محالت را ویران کردلش»: و همچنین( 236

 مطالعه درباره موقعیت شهر و درست عمل کردن هنگام حمله به شهر 15-9

له کرد و بعد با استفاده از حشر و لشکر به شهر حم چنگیزخان برای تسلط بر شهرهای بزرگ ابتدا اطراف آن شهر را تسلیم می

چنانکه در واقعه سمرقند این . رساند گاهی اوقات برای اینکه او را همراهی کنند به مردم شهر تحت تسلط آسیب نمی. کرد می

چنگزخان چون به اترار رسید و آوازه استحکام حصار و قلعه و غلبه لشکر سمرقند در آفاق و اقطار »: ها را به کار گرفت استراتژی

ها باید تا شهر مستخلص شود تا به دز چه رسد، التزام طریقه احتیاط را  صالح در آن دید که  نکه سالکس بر آ منتشر بود و همه

ابتدا متوجه بخارا شد و بعدما که او را از استخالص آن فراغ دل حاصل گشت، به . حوالی آن را پاک کنند، بعد از آن روی بدان آرد

ها که  وف کرد و از بخارا حشری بزرگ براند و در راه به هرکجا برسید، از دیهعنان به جانب آن معط. استقصاء سمرقند مایل گشت

ماند و او به نفس خود  کردند، چون سرپل و دبوسیه، لشکر به محاصره آن می رسانید و هرکجا ممانعتی می شدند، تعرض نمی ایل می

ه سور و باره و فصیل و دروازه طواف کرد و لشکر را از دو روز به نفس خود به مطالع کرد تا به سمرقند رسید چنگزخان یک توقف نمی

نوین و یسور را به جانب وخش و  روان کرد وغداق  هزار مرد یمه و سبتای بر عقب سلطان با سی. مقابلت و مقاتلت معاف داشت

 (233-231/ 4ج:4953جوینی، )« .طالقان فرستاد

 نهایت سرعت عمل در انجام کارها 14-9

در . برد شد آن را از بین می داد و هرچیزی که مانع حرکت او می م امور نهایت سرعت عمل را به خرج میچنگیزخان در انجا

از خورش ایشان پیش از . بانان پیل را به نزدیک چنگزخان بردند و علف پیل خواستند پیل»: جهانگشا در این مورد چنین آمده است

پیالن را گشاده کردند تا هالک . گیرند زنند و می فرمود رها کنید تا خود می. علف صحرا: گفتند. آنکه در دست مردم افتند، پرسید

وقتی خبر مستولی شدن »: کرد و یا برای رسیدن به دشمن خود بسیار سریع عمل می( 235/ 4ج:4953جوینی، )« .شدند

که طعام  رفت؛ چنان وکوچه میشناخت و د الدین بر تکجک به چنگزخان رسید، روز شب پنداشت و در شتاب شب را روز می جالل

بر عزم عبور از آب سند را شنید خویشتن چون باد که می  راند، بر الدین  چون به غزنه رسید خبر رفتن جالل. توانست پختن نمی

 (949: همان)« .رفت تا به کنار سند بدو رسید عقب او می

 تحسین افراد شجاع  11-9
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از آب سند با وجود آن همه افراد عبور کرد  الدین  وقتی جالل: د حتی اگر دشمنش بودافراد الیق از نظر چنگیز قابل ستایش بودن

 (2/459و ج 941/ 4ج:4953جوینی، )«  .از پدر پسر چنین باید»: چنگیز گفت

 با احتیاط عمل کردن در امور مهم 19-9

با وجود اینکه : برای مثال. شد یز شامل میاین احتیاط حتی خانواده او را ن. کرد خان مغول در کارهای خود با احتیاط عمل می

نیت با قول اگر »: پسرانش قبول کردند که به وصیت پدر درباره جانشینی عمل کنند از آنها سند امضاشده خواست وچنین گفت

  (4/961ج:4953جوینی، )« .متفق است و زفان با دل موافق، خطی موکد باز باید داد که بعد از من، اوکتای را خان دانید

 گیری نتیجه

با اینکه در جایی به دنیا آمد که . های عطاملک، هوشمند و باتدبیر است چنگیزخان یک شخصیت استثنایی است و مطابق نوشته

برای مثال فرستادن یک رسول قبل از حمله به هر شهر یک . دهد فرهنگ و تمدن درخشانی نداشت اما او کارهای متمدنانه انجام می

پردازد و این نشان آگاهی او نسبت به ضرورت وجود قانون در هر اجتماعی است و  او خود به تدوین قانون می .رفتار منطقی است

گیرانه به نظر  کند در جهت رفع عادات ناپسند و تدوین قوانین عادالنه است؛ هرچند شاید گاهی سخت البته قوانینی که وضع می

نسبت به . دارد گیرد و تا نابودی کامل او، دست از تالش برنمی باشد جدی می دشمن را هرچند ضعیف. محتاط و باهوش است. بیاید

تعصبی باعث  البته گاهی این بی. پرست به یک میزان قابل احترامند دین خاصی تعصب ندارد و در نظر او یک مسلمان و یک بت

دهد و مصاحف را زیر  ا به اسبان خود علف میبرای مثال در مسجد جامع بخار. کند شود تا به راحتی به مقدسات یک دین توهین می

بند کدام دین است اما  مشخص نیست که پای (251/ 4ج:جوینی. )اندازد نوشی راه می اندازد و بساط رقص و آواز و می دست و پا می

و امنا و بزرگان ارزش  به علما. کند شود که از آن نیرو طلب کمک می می گاهی در رفتارش اعتقاد به یک نیروی برتر و ماورائی دیده 

در نظر او لقب، . کند دهد و میان یک عالم با یک فرد عامی تفاوت قائل است و این عقیده را در نحوه برخورد با هریک نشان می می

  هنشان بزرگی فرد نیست؛ به همین دلیل از نظر او، میان اسامی و عناوین افراد تفاوتی نیست و همه به همان اسم زمان تولد خواند

درعین شجاع و جسور بودن، . افزایند و بس می -خان یا قاآن–شود، یک اسم  شوند و تنها هرکسی که به عنوان رئیس انتخاب  می

جویی اوست که به خاطر چند  رحمی نیز با سرشت او عجین شده است و شاید به دلیل همین خشونت و حس انتقام خشونت و بی

گذارد؛  کند و به آنان احترام می امنیت بازرگانان را تأمین می. کند ریزد و شهرها را ویران می ا میبازرگان، خون بسیاری از ایرانیان ر

داشتن . مند شود شوند تا هرکه بخواهد، بتواند از آن نفایس بهره کنند و باعث می ها را مبادله می چون آنهایند که نفایس سرزمین

بعد از فتح یک شهر سراغ . کند هد و به راحتی همه را میان افرادش تقسیم میخوا را تنها برای خود نمی. ..سرزمین و لشکر و

کردن  دهد و یا شاید طلب مال از فقرا را وقت تلف گیرد تا از آنها مطالبه مال کند و مردم فقیر را تحت فشار قرار نمی توانگران را می

با فرزندان . خوشگذرانی بپردازد بلکه خود در رأس امور استاینگونه نیست که فرماندهان را به جنگ بفرستد و خود به . داند می

گیرد و  شکار را به خاطر فوایدی که دارد جدی می. کند گوید و با تشبیه و تمثیل این امر را برای آنها ملموس می سخن از اتحاد می

 . داند آن را نوعی تمرین نظامی برای افرادش می

فرماندهی نیرومند . کند ریزی می داند و برای کارهایش برنامه ارد و کار مناسب هرکس را میای د چنگیزخان، نبوغ سیاسی فوق العاده

شود تا بتواند با افراد  باعث می... شجاعت و نبوغ و هوشمندی وۀ است و مدیریت همه امور را در دست دارد و همین مدیریت به اضاف

کند  کند و قبل از تصرف شهر درباره موقعیت شهر، مطالعه می یع عمل میسر. اندک، امپراطوری قدرتمندی مانند ایران را نابود کند

های نسبتاَ  با وجود همه این ویژگی. افراد شجاع در نظر او قابل ستایشند حتی اگر دشمنش باشد. شده عمل کند تا درست و حساب

کند اما گویی بویی از عواطف  انتخاب می مثبت که او را به فرد خاصی در طول تاریخ تبدیل کرده است و هرکسی برای او عنوانی

گناه، یا بزرگ و کوچک قائل نیست تنها به  گناهکار و بی کند و تفاوتی میان فرد انسانی نبرده است که به راحتی همه را قتل عام می

ها و  قلعه (4/262ج :یجوین. )کند هاست که درد او را آرام می گویی تنها ریختن خون انسان: کند و به گفته جوینی انتقام فکر می

گیرد که تنها افتخار رهبرشان داشتن نعل اسبی از  کشد گویی انتقام زمانی را می جا را به آتش می کند و همه ها را خراب می باره

کند و قاصد او  جرئتجنس آهن بوده است و در حالی که ایران در اوج تمدن است و یا شاید تحمل زورگویی را ندارد و اینکه کسی 
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ها را داراست وبه نظر عطاملک جوینی تقدیر خداوند است که او را متمایز کرد و بر  در هر صورت او همه این ویژگی. ا بکشدر

 . همگنان برتری داد

 فهرست منابع و مآخذ

 فرهنگ فارسی معین -

 .داندکتر علی اقبالی، چاپ اول، سازمان انتشارات جاوی: ، مترجمچنگیزخان، (4963)پرشرون، موریس  -

 .، چاپ اول، انتشارات اساطیر(اسالمی ندوشن)بیانی  دکتر شیرین: ، ترجمهچنگیزخان، (4969):تسف، والدیمیر  -

محمد : ، بر اساس نسخهمتن ویراسته و شرح کامل تاریخ جهانگشای جوینی، (4953)جوینی، عالءالدین عطاملک محمدبن محمد  -

 .نشر علم: دوم، تهراندکتر احمد خاتمی، چاپ : قزوینی، به اهتمام

 .، جشنواره فرهنگی هنری بیهقیهای شخصیتی سلطان مسعود غزنوی از نگاه ابوالفضل بیهقی ویژگی، (4932)حارث آبادی، رضا  -

 .انتشارات فرهنگ مکتوب: ،چاپ اول، تهرانتاریخ،فرهنگ و تمدن ایران در دوره مغول، (4951)قدیانی، عباس  -

 . ابوطالب صارمی، چاپ اول، ویراسته دوم، تهران: ، ترجمههای سوخته یزخان مغول فرمانروای سرزمینچنگ، (4965)لمب، هرولد  -

                                                                          . نمایه. 2، نشریه فدک اقتباس و تضمین آیات قرآن در تاریخ جهانگشای جوینی، (4953)محمودی، مریم  -
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 اریشعر شهر ینیعشق در راست  نقش تجربه یبررس

 الخاص  پورراهللکش                                                                                                            

 یلیدانشگاه محقق اردب یات فارسیار زبان و ادبیدانش

 رضا حسن زاده                                                                                                             

 یلیدانشگاه محقق اردب یقیات تطبیزبان و ادب یدانشجو

 دهکیچ

به، گمان، بدون عنصرتجر ید؛ اما بیشکرون یشعر ب یکند ساخت یتوان آن را از فرا یال از لزومات شعر است، و نمیاگر چه عنصر خ

ن و یفرد است، حالت راستۀ ه حاصل تجربک یشعر. ردکخود است، منتقل نخواهد  یف اصلیاز وظا یکیه کرا،  و اعجاب یآن شگفت

را داشته  یز چنان تجاربیحال اگر خواننده ن. ندک یدهد و او ناخودآگاه با آن ارتباط برقرار م یخود را به مخاطب نشان م یریباور پذ

 یستیساده و ژورنال یا ال، نوشتهیز، بدون عنصرخین تجربه نین گزارش ایهمچن. دار خواهد بودیو طرفه و پان ارتباط دیباشد، ا

ن یین مقاله پس از تبیدر ا. است یرگذار، وجود هر دو عنصر الزم و ضروریشعر ناب و تأث یکند ساخت یخواهد نمود، لذا در فرا

 .شود یپرداخته م یو یاشعار فارس ینیو راست یریار، در باور پذیشهرۀ عاشقانۀ نقش تجرب یتجربه و انواع آن، به بررس

 .اریشعر، شهر ینیتجربه، عشق، راست: هادواژهیلک 

 ـ مقدمه4

و  یلّک یریدهد، تصو می ه از آن ارائهک یریشد؛ اما تصوکبوم ب یرآن را رویتواند تصو یده، نمیه جغد را ندک یتوان گفت نقّاش ینم  

قاً یشتر است و دقیات بیلکه ارزش آن، از ک یاتیجزئ. مقدور نخواهد بود ینیعۀ ز بدون تجربیات نیاختن به جزئو پرد. مبهم است

ات آن است؛ یز، در فهم جزئیاثر ن یکافت و هضم ین، دریهمچن. سازد یاثر را م یکه روح کاست  کات نازکن نیپرداختن به هم

 . شود یز بهتر میآن ن یلک یو فهم نما کز آن مشخص شود دریات رکچه ن شوند و هر یل مکیات از اجزاء تشیلکه کنیا یبرا

ن امر ی، ایشاعرۀ حیال و قرین بدون عنصر خیکرا، اگر چه داشتن تجربه از لزومات است، لیشعر گ یکند به وجود آمدن یدر فرا  

اگر ! شوند ؟ یدا میپ« یمنوچهر»ر مثل ند؛ امّا چند نفیز می عت شنگ و شادیه در طبک ییها ار انسانیچه بس. شود یحاصل نم

آنان بوده، در واقع  یشخصۀ ها، حاصل تجرب ثر آثار موفق آنکه اکم ینیب یم، مینکسندگان و شاعران بزرگ را مطالعه ینو یزندگ

، قلمشان «اند روغن سوزانده»ه به قول معروف کدارند، در آن حوزه و در آن مقام  یخود، دست به قلم برمۀ تجرب یاریه به ک یسانک

ه تجربه صناعت را به کاوست؛ چرا   صناعت و   علم  اساس یتجربه انسان»هک  توان گفت ین میبنابرا. چرخد یگران میروانتر از قلم د

 ا  یآدم یتجربگ یآورد، و ب یوجود م

ار ازآن یگر هستند، شهریدیکتجربه و صناعات الزم و ملزوم  ن همهیبا ا( 4931:436،یقربان)« .سازد می را دستخوش بخت و اتفاق

آشنا  یآن واد یها یده و با بالها و سرگردانیام را چشکعشق نا یکه هم تجربه دارد و هم صناعت، او طعم کاست  یدسته شاعران

، البته نقش «ندید الجرم بر دل نشیهر چه از دل برآ»را یز. دینما یر مین باب زده، ناب و دلگیه در اکهم  ییها است، لذا حرف

را داشته باشد، فهم  ییها ز چنان تجربهیگر، اگر مخاطب نیبرخوردار است به سخن د ییت باالیافت شعر، از اهمیز در دریمخاطب ن

 .ن جستار استیاشعار او، مراد ا ینیار، در راستیشهر یعشقۀ ن تجربییتب. او آسان خواهد بود یمطالب اثر، برا یفهوا

 قیتحقة نیشیـ پ1 

ن موضوع یبه ا یالنین گیوگلچ یدر بخش منوچهر« چشمه روشن»تاب کدر یوسفی نیتجربه در شعر، غالمحسموضوع ة در بار  

از  یز، جستاریشعر ن یمنتشر شده و در باب علل ماندگار یاز و« در شعر یرنگ محل»ز با عنوان ین یا ن مقالهیپرداخته، همچن

، از جمله یتب فراوانکز مقاالت و یار و عشق  او نیده، در مورد شهریرسبه چاپ   «از اشعار یبرخ یعلت دوام و بقا»شان به نام یا

اند، اما  م مشرف، نوشته شدهیاز مر «اریاستاد شهر یو اجتماع یادب یزندگان»تاب کبه قلم منصور ثروت و «اریعشق و   شهر»ۀ مقال

ن مقاله یبود، لذا ا یلکگر هم بود به صورت مختصر و ا ایافت نشد، ی یار، مطلبین دو موضوع، خاصه در اشعار شهریوند ایدر ارتباط پ

 .وشدک یر شده مکبه بسط موضوع ذ
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 ینظر یـ مبان9

نش یسم تصور را منشأ آفریالسکتب کبر خالف م»قائل بود و  یاریت بسیت فرد و احساسات او، اهمیبه شخص یکتب رمانتکم  

فرد در به وجود آمدن ۀ ن، تجربیهم یبرا( 4931:133هالل،)« .وردآ یشه هنرمند به شمار میر، و ابزار تجسم احساس و اندیتصاو

گذاشته  یادیرات زیتأث یکتب رمانتکدر م یو یها شهیه اندک« انتک». بود یداد، امر مهم یل مکیتب را تشکن میه اساس اکتصور، 

ن ی، بنابرا(133 :همان)« ...ارتباطنددر « تصور»ماست با  یماد ییه منشأ معرفت و شناساکحواس ما »: دیگو ین باره میبود، در ا

. برخوردار بود ییت باالیسم، از اهمیتب رمانتکم ینظر ی، خاصه شعر، در مبانیند ساخت اثر هنرینقش حواس و تجربه در فرا

ده یند، جوشده یه ارائه مکرا  یه اثرکخواست  یخواند و از آنها م یشه فرا میروان خود را به اصالت در هنر و اندیسم پیتب رمانتکم

پردازد، بر اساس  ینقش تجربه در شعر م یه به بررسکر؛ یزۀ لذا مقال. ندارند یچ عمقیه هک یتصنع یریاز درون خود باشد نه تصاو

  .شود یتب، نوشته مکن میا ینظر یمبان

 اریشهر یاز زندگ یـ مختصر1

ز یتبر یزمتولد شد، پدرش از افراد باسواد و نامیرش در تب 4253ار، به سال ی، متخلص به شهریزین بهجت تبرید محمّد حسیس  

 «.ندکداشت قضاوت  ینیه در علوم دک یآنها با اجتهادة آوردندتا در بار می [او] مردم اختالفات خود را نزد »ه ک یبود، به طور

را  یو آوارگ ینا امن یمدت ین رو ویز، از ایان نهضت مشروطه در تبریار، همزمان بود با جریشهر کیودکدوران  (29: 4956مشرف، )

ان یپس از پا. به وجود آورد یدر و یا د، و ذوق و شور شاعرانهیناب او را در دامان گرم خود پرورکخش  یبا صفا یروستا. ردکتجربه 

و  یل ناداریشتر به دلیان برساند، بین دوره را به پایه اکش از آن یپ یمکاما »شد      کیالت متوسطه وارد دانشگاه پزشیتحص

. افتاد یرد و در خطّ شاعرکل طب را رها یآمد، تحص یاو پ یام براکنا یه به دنبال عشقک، یست عاطفکش یک یو در پ یتنگدست

قرارگرفته  «لرمانتف»و  «انیشاتوبر»چون  یر شاعران بزرگیز آموخته بود و تحت تأثیار زبان فرانسه را نیشهر( 466: 4953، یاحقی)

اشعار او به  ین اصلیو مضام یژگیو عشق از و یسادگ. مختلف، شعر سروده است یها ، در قالبیو فارس کیبه دو زبان تر یو. بود

 .دیآ می حساب

 یـ بحث و بررس 0

 ـ تجربه و انواع آن در شعر 4ـ  0

ه در اثر کت ده اسیا پدیامر  یکرر کم یمشاهده و بررس یبه معن، زین یودر مفهوم اصطالح« آزمودن» یتجربه در لغت به معنا  

ات یتجرب»: هکتوان گفت  یز، مینا نیدگاه ابن سیاز د. شود ین حاصل میقی یانسان نوع ی، برایدرپ یپ یها ن مالحضات و آزمونیا

چ یه هکند ک یدا میام پکن به احیقیرار احساس، عقل آنچنان جزم و کرر ما با تکه به دنبال مشاهده مکاست  یامکا و احیهمان قضا

 یها و مسائل دهیخود، خواه ناخواه با پد یدوران زندگ یها در ط انسان( 4931:433،یقربان) «.ستید در آن متصور نیردو ت کگونه ش

را نداشته اند،  ییه چنان برخورد هاک یسانکگر ین افراد نسبت به دیب این ترتینند، به اک یلمس م یکشوند و آن را از نزد یروبرو م

(  111: 4953، یضیف)« زمان است یدر ط  یم برخوردها با زندگکترا»قت ین تجربه در حقینابرادر فهم آن موضوع، داناترند، ب

ه در ک ینجا به صورت مختصر، به چند نمونه از انواع تجربه و شاعرانیان داشته اند، در ایاز شاعران، تجارب خود را در شعر ب یبرخ

 :گردد ینه شعر سروده اند، اشاره میآن زم

  یعرفان ةـ  تجرب4ـ4ـ0

 .شوند ین تجربه مینه ساز بروز ایز، زمیگر نید یها ه تجربهکاست  یا ن تجربهیمهم تر

 (34: 4932، یزمان)   ند  ک یت میاکشها  ییند  از جداک یت میاکچون ح ین نیبشنو ا   :موالنا

 یستیز یایجغرافة ـ تجرب1ـ4ـ0

 (29: 4936وان، ید)    ناظر شود یده هر گلبنیسحرش ددر بوستان ظاهر شود     تا به  یهم یباد نوروز :یمنوچهر

 زندانة ـ تجرب9ـ4ـ0

 (36: 4966، یوسفی)ده به دوده انبارد یه دو دک  /است یاه شبین سُمج من سیسقف ا :مسعود سعد سلمان



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
526 

 غربتة تجرب 1ـ4ـ0

 (35: 4963شعار، )مگر مرا  یتیافت به گیزبون ن ییگو /ژدم غربت جگر مراکرد کآزرده  :ناصر خسرو

 بتیمصة تجرب 0ـ4ـ0

 (4961:435وان، ید)د  ییژاله صبحدم از نرگس تر بگشا  /دییسر خوناب جگر بگشا یصبحگاه: یخاقان

 .ن شعر پر سوز  را در سوگ فرزندش سروده استیشاعر ا

 ـ  عشق6ـ4ـ0  

و  کدر یبرا. ، داشته باشدیتیفکیر درجه و  از آن را، حال با ه یا ، تجربهیسکد هر یه، شاکاست  یو ابراز محبت یعشق، دلدادگ  

ن باب یدر ا یفیف و ظریلط یها ، قصهیتب عرفانکگر یود «مرصاد العباد»در. به منشأ آن شود یآن، الزم است رجوعۀ دن فلسفیفهم

ها  شتن را در آنیجمال خوخود ساخت تا  یبرا ییها نهیآۀ ان را به مثابیخود بود، لذا آدمۀ فتی، ابتدا واله و شیتعال یخدا. آمده است

د ین رسیان به زمیآدم ین فرستاد، تا شفاف تر و جمال نماتر شوند، و چون پایش، آنها را به زمیمت خوکند، آنگاه در اثر حیبب

 حق شوند، تا باشد یجمال نماۀ نییا و عناصر آن، دست به دست هم دادند تا آیاد رفت، لذا دنیقربت در اثرغربت از  یروزهاة خاطر

ه انسان را کهم  یآن عامل. ابندیق به آن مهم دست ین طریها برسند و بد ییبایدها، به سر منشأ زکن یاۀ لیها به وس ه انسانک

ه، آلوده به ظلمات و کهم  یگردد، روح یدر طلب آب م یدر اثر تشنگ یه آدمکاز است، همچنان یند نک یم یزیمجذوب چ

ازآن به  ییه بوکن سبب هر جا یده شده، بدیآفر ییبایه ذات او از زکنیا ید؛ برایهد دوخوا ییبایز یا نشود، در پیدن یها یپست

. ش انسان به آنیگرا یعامل اصل ییبایف عشق است و زیتعارۀ آن خواهد بود، لذا دوست داشتن سرخط  همۀ فتیدماغش برسد، ش

 ید؛ برایآ یعاقالنه به نظرنم یمکم، ین نوع عشق داریچند مییه بگوکن یاست، ا یه آن را سلسله مراتبکندارد، بل یعشق انواع مختلف

 ییبایرا خدا ذات مطلق زیدارد و آن خداست، ز یقیمحبوب و معشوق حق یکجمال است، تنها ، ج آنیزه و مهیه انگکعشق »ه ک نیا

ن یاملترک...»ز، زن یان زن و مرد نیشود، و از م یدا میز، در انسان هوین نمود خداوند نیراترین و گیبهتر( 23: 4932، یستار) «.است

دار یند و شوق دیآفر یخالق است، چون در مرد، عشق و محبت م»را او یز (236:همان) «.است یت الهیو نمودگارخالق یمظهر تجل

ته  کن نیا یآورادینجا یدر ا. اوردین حس را در زن به وجود بیتواند هم یز میو البته مرد ن( 233: همان). زدیانگ می خداوند را بر یلقا

ه ک یزمان[  اما... ]رود می به شمار یعیطب یا زه است ومسئلهیغر یک، یعیش به طرف جنس مخالف به طور طبیگرا»ه کالزم است 

 یس، نوعکا بر عیعشق مرد به زن  (4953:123، یضیف) «.شود می لیل برسد، به عشق تبدیاز م ییباال یلیخۀ ن موضوع به درجیا

، یشور. دگر یایپرواز به دن یباشد برا یا نهیند و زمکاز عشق  یعیدان وسید، تا آنها را وارد میآ می ه شمارز بین محبت نیتمر

آن، بهتر از ۀ را دارد، در ارائ یین حال و هوایچنۀ ه تجربک یلذا شاعر. بارز عاشق است یها از مشخصه یقرار یو ب یبا طلبی، زیمست

 .ردکگران عمل خواهد ید

 (126: 4934وان،ید)      ینیام آور فروردیه پکپرستو  یزد        ا یطوفان زده سر خواهۀ لبکن یر اب کی :اریشهر

 نیـ شعر راست1ـ0

دروغ نه آن است  یشعر ب»یشود ول یاسته مکات یادب ییبایت و زیدهد و بدون آن از جذاب یل مکات را شیاگر چه دروغ اساس ادب  

نده آن را خالف احساس، خالف پندار، و یه شنونده چون بشنودش مطمئن شود گوکآن است  .ل باشد نه مبالغهیه در آن نه تخک

ه کاست  یشاعرۀ ین سرمایان، ارزشمندترین صداقت در بیبنابرا (229 :496وب، کن یزر) «.ش نگفته استیخالف وجدان خو

با  یرده، اگر شعرک یسرسبز آن سپر عت و دامانیعمر خود را، در طبۀ ه همک یسک. ها برسد د دلیخواهد شعرش به خر یم

و سرد خواهد بود؛ و  یا شهیلکه ارائه خواهد داد، ک ییرهایآن خواهد گفت، اما تصو یو گرما کید، اگر چه از خشیر بگویوکمضمون 

مجرد ه مخاطب به کاست  ین، شعریدر مقابل شعر راست. دیاساس او را، چشم بسته خواهد فهم یرات بین دروغ و تعبیخواننده ا

ل ین دلیبه هم». را آن شعر، محصول تجربه و برخورد شاعر بوده استیشود؛ ز یدنش نا خود آگاه متوجه صداقت و اصالت آن میشن

« .شود یرد، و نه در آن چه ساخته مکآن جستجو ة د در سازندیرا با یاثر هنرۀ شه و سرچشمیه رکارسطو به صراحت گفته است 

  (66: 4956، یاحمد)
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ه شاعر در اثر تجربه به کن یتجربه، اۀ گردد به مسئل ین برمیبودن آن است  و باز ا ین، جوششیبارز شعر راست یها یژگیو از یکی  

ه در کرسد  یخود م یبه هدف اصل یشعر، زمان یک. پروراند می آن را در سرۀ ل گزارش و ارائیتما یرسد و در گام بعد یشناخت م

 ین زمانیرسد، و ا یت به شناخت میر و در نهاکه انسان به تفکن حالت است یند چون در اک جادیا یخواننده حالت تعجب و شگفت

ۀ هم ینیه جز از راستکهم باشد  یاما شعر. ردیشعر بهره گة ف شدیه، شاعر در ساخت آن، از تمام عناصر تعرکشود  یحاصل م

ه کهم  یزیشعر در واقع همان روح آن است، لذا هر چ یک ینیرا راستیافت، زین مهم دست نخواهد یگر را داشته باشد؛ به ایموارد د

 .ر قابل اعتناستیفاقد آن باشد، غ

 اریشهرة اشعارعاشقان یـ بررس 9ـ0

 ات    یاز غزل یکی ینین راستییـ تب4ـ9ـ0

. شده است کش حنیات دلنشیغزل یش، پایها لحن عاشقانه یار، شور و حال خاص خود را دارند، و امضایشهرۀ اشعار عاشقانۀ هم   

ار عشق یشهر. آنهاست ینیاو، صداقت و راست یها هت دل نوشتیو مقبول ییرایگ یر شد، عامل اصلکذ یه در مطالب قبلکهمان طور 

ام را یآن ا ینیریو ش یه داشت، تلخک یحه و ذوق مادر زادیقر یاریق آن آگاه بود و به یات و دقاکنۀ رده بود، لذا به همکرا تجربه 

جوشد و  یم ین ویا از درون آتشی، گرم و پویخداداد یها ه مثل چشمهک یند، اشعارک ین وجه گزارش میوتریکشعر، به ندر قالب 

ام یار، حاصل خاطرات ایاز اشعار شهر یتعداد. وشدک یدن خود میر آرامکشعر، در ف کان آنها ندارد، لذا به تمسّیدر ب یاریاخت

 :هاست ن خاطرهیاز ا یکیر یغزل ز. دهد یاو م یها هبه سرود یند وارها حالت مست ن خاطرهیاوست، و ا یدلداگ

  (911: 4934وان، ید)پسرم  یریمادر و من با همه پ یتو شد   ه گرو بود سرمکار و همسر نگرفتم ی

عنصر تجربه به  ن شعر،یدر ا. ردکع با آن ارتباط برقرار یآن شد و سر ییبایه خواندم، مفتون جمال و زک یسکش هر ین غزل را پیا  

 ییروح غزل سرشار از عشق و محبّت است، تو گو. ن حالت وجود داردیسم، ایثر اشعار رمانتکچربد، والبته در ا یال شاعر میعنصر خ

 .شاعر را به مخاطب نشان دهند یه  شده، عشق و دلدادگک یخواهند با هر ترفند یلمات شعور دارند و مکن یا

ن عشق در یو باز آتش ا، ندیب یم یاش، در گذرگاه االت خود را، به همراه بچّهیخ یار، بانویه شهرکد ینما ین میغزل چن یمایاز س

ن یرود، و از هم یسراغ اصل مطلب مای  هچ مقدمیند، مطلع شعر بدون هک ین غزل میشد، لذا شروع به نوشتن اک یوجودش شعله م

اگر من مثل تو »: دیگو یدانسته و به معشوق م یل زندگیق را تنها دلت عشین بیدر ا یشود، و یان میش شاعر، عیجا، دلهره و تشو

  «.نمکه دوباره عاشقش کنداشتم  یه دل و جانم در گرو عشق تو بود، اصالً دلکن است یا یرده ام، براکازدواج ن

 ن جگرم یچاره همان عاشق خونیو هنوز           من ب یدیر بریتو جگر گوشه هم از ش

معشوق تنها به عاشق نبوده،  یه جفاکن یدهد؛ ا یم یرا در ذهن مخاطب تداع یگریآن، مفهوم دۀ ر شاعرانیر تعبت دیمصرع اول ب

 . ر وصال محروم ساختیاش را، از ش ه دلباختهکده، همان طور یر بریرده و او را از شکز رحم نیه او به طفل خود نکبل

 ه درآمد پدرمکپدر عشق بسوزد    م فروخت              یپدرت گوهر خود را به زر و س 

ماً پدر محبوبه اش را به خاطر یست مستقین یه دل شاعر راضکنیسروده شده است، مثل ا ییبایو ز یت رندیت، در نهایمصرع دوم ب

 ن عشق را،یدر ا یامکنا ین همه، علت اصلیبا ا. دارد یند؛ چون هنوز او را دوست مکرده، سرزنش که در حقّ شان ک ین ظلمیا

ه او دختر چون جواهرش را به کنیند، و از اک یوهش مکم او را نیر مستقین به صورت غیهم یبرا. داند یل نداشتن پدر معشوقه میتما

 .فروشد، سخت در عذاب است می ی، به چندر غازیویت ومسائل دنیخاطر موقع

 م و زرمیس یب هکد یرزیچ نیو هنر                    عجبا ه یو حسن و جوان یعشق و آزادگ 

م کشاعر را، دست  یزمانه، عشق و جوان ینِ ترازویسنگۀ فّکن معامله، یه در اکده یز داشت، اما چه فایم وزر همه چیه جز سک یسک

د یشاعر به حق با. برد می ش، تا چه مرتبه او را باالکارِ سبکن یه با اکداند  ین خود نمکداند، ل یز میاز همه چ یرد و او را تهیگ یم

 .دین اتفاق شرم آور، تعجب نمایند، و بر اکوه کن جا شیا

 ز همه عالم به درمکزدهم یزده را همه عالم به در امروز از شهر                   من خود آن سیس

برند؛ تا  می عت پناهیخود به طبۀ ن روز  همه از خانیاند، لذا در ا خوانده یمنین را روز نحس و بد یزدهم فروردیس یرانیدر فرهنگ ا

وجود دلدارش،  یا را بیدنۀ ند، و همیب نمی خود یا براین دنیرادر ا یامن یچ جایار، هیاما شهر. آن زمان در امان باشند یاز بال
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ن عالم به در است یا یها د و بندیقۀ ه، شاعر از همکد ینما ین میز، چنیگر نیبرداشت د یکدر . داند یبه چشم خود م یهمچون خار

 .ندک یر میس یگرید یایو در دن

 دگرم یان جهانکه من از ک یاد تو بس                خود تو دانیه مرا کرو  یتو از آن دگر

گر، ید یخواهد، به عبارت یادش را میخود فقط ۀ گر از معشوقیشود، او د یان میت، به صراحت عین بیو عفت شاعر در ا یجوانمرد

ه او را به ک ین حس تا ابد برقرار باشد؛ حسیل دارد، ایه تماکساس دوست داشتن است و آن اح یروحان یگر به دنبال فضایعاشق د

 .برد یگر مید یان جهانک

 .باشد یر میار است، غزل زیعشق شهر ی ه حامل خاطرک یاتیگر از غزلید یکی

 دمن قصه شنویخت چون ایبه سرم ر ییماهم آمد به در خانه و در خانه نبودم                خانه گو

 ش نگشودمیه در خانه به روکم یه گوکد             با یم در دولت بگشایخواست به رو یه مکآن

 (239 :همان)الش نغنودم یعمر شب از دست خ یکه کمن  /دار و مرا بخت فرو خفت یآمد آن دولت ب

ن یاة ریکدر خواننده نخواهد گذاشت، پ یثرند، اکداشته باشد، اگر از دل شاعر ترواش ن یور آالت ادبیه زکشعر به هر اندازه هم  یک

 .رده استکه حاصل تجربه و باور شاعر است، در خود حفظ کز، یه به تن دارد، روح خود را نک یبصر یها ییبایشعر عالوه بر ز

 یعاشق یـ حال و هوا1ـ9ـ0

ه، ک یاتیورت خالصه، به چند نمونه از ابن جا به صید، در ایآ یبه وجود م یه در اثر عشق و محبّت در وکاست  ییها عاشق را منش  

 :شود یاشعار خود شده، اشاره م یریو باور پذ  ینیها، ارائه داده، و باعث راست ار در بروز آن خصلتیشهر

 ـ  انتظار4ـ1ـ9ـ0

عشق  یایدن بارز یها یژگیردن، از وک یها، سپر ها را در حصول آن وعده معشوق نشستن، و روزها و سال یقول و قرارها یدر پا  

 .شود یچ وقت خسته از آن نمین عاشق هیکانتظار اگر چه تلخ و عذاب آور است، ول. است

 (426 :همان) ستیسخت تر از انتظار ن یکسخت است ل مرگ سخت بود راست گفته اند ند یا گو

 جانم به قربانت یسوخت ا یه جانم در جوانکگل نه هجرانت      یا کیاشکده بودم ینه وصلت د  ا

 (415 :همان) مانتیادت رفته پیه کچقدر آخر تحمل بل  /ردم سالها اماکه کو من هم  یتحمل گفت

 (463 :همان)رد   کر یپ یعمر یدم مرا تا پا یکن یه اکبرد               وه  می     انیپا به   یعمر   هر دمم   ا انتظارش

 ه تا چشمم به در ماندکنزد حلقه به در جانان         درماند         با درد  دل  هک  دل  بیطب   آن  امدیا ن

 (219 :همان)دگر ماند      یهاشب شب هجران به  یتو پندار       ان       ینه دردش را بود درمان نه صبحش هست در پا 

 دیشک       تظاران   ابانیخ   وسط   توان  ید              نمیشک           اری   انتظار   توان  هک   یا دهیا شن

 دیشک         الله زار   ابانیبه خ    زنان   تو                قدم          مقدم     انتظار   توان   چند   هک  ا یب

 (215 :همان)د یشک         انزجار  به    دم یام   و   یامدین               یول     وعده گاه  به   دمیرس   دیام     صد    به 

 از معشوق ییـ التماس و گدا1ـ1ـ9ـ0

ز یت خود نیه هنوز در خودش است، نگران آبرو و شخصک یسکگر، ید یآورد؛ به عبارت یز، به بار میت، شرم و خجالت نیمن  

و التماس از در محبوب را،  ییند، گداک یدا میپ یوجودش در وجود معشوق معنۀ ندارد؛ و هم یتیچ منیه هکاما عاشق . باشد یم

 . ارستیشود، لذا همواره در طلب و التماس  یدا نمیپ یباالتر از آن در نزد و یه ارزشکچ، بلیه هکپندارد  ینم بیع

 (35 :همان)   ه، دولتمند از آن لب    دیچیعشقم و چون غنچه دامن          به زر پ یا گدا

 (416 :همان)حسن و هنر پادشاهش استه کدل  کوز مل /عشق یر محبت، گدایستم ؟ اسکیا من 

 (416 :همان)شمارمت  می ده گهریز دو دکاست  یعمر  ه منکا چند است نرخ بوسه به شهر شما 

 (236 :همان)ا و درمان باش  یهمه دردم ب، ب منیا و مرهم شو     طبیب من، همه زخمم بیا حب

 (941 :انهم) عشقت به سلطنت نفروشم در ییخانه به دوشم    گدا یا اگر چه رند و خراب و گدا

 ـ جور معشوق را خواستن9ـ1ـ9ـ0
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چون او را به . ستیار خود نیر انتقام از کچ عنوان، به فیاو به ه یند، ولیب یرا ازمعشوق م یادیزهای  اگر چه عاشق، بالها و رنج  

ستن است، دلداده کبرگرداندن و دل ش یر روکدارد، در واقع خواست عاشق، خواست معشوق است، لذا اگر او به ف یت دوست مینها

 .ستیم و رضا نیجزء، تسلای  هرا چار

 ش به جان دارد دوستیدشمن خوتان  دارد   دوست             عشق   ب ا  دل  من

 (429 :همان)دوست  ان دارد یه سودا گر عشق             عوض سود زکاست  یچه سرّ ن یا

 (411 :همان)وصالت    یبه شبهام یه ببالکم       باشد یفراق تو بنال یا بگذار به شبها

 (413 :همان)طلعت ماهت  یاهم و در آرزویس یشب /و جانم هنوز چشم به راهست یستکا دلم ش

 فتدیاش بر جان من بکاو  یفتد             درد و بالیز پا جانان من بکا رب مباد یا 

 (431 :همان)فتد   یه از پا درمان من بکدرد آن بود  /فتم درمان درد من اوستیمن چون زپا ب

 (433 :همان)گل پشت و رو ندارد                یه خواهکن به هر کم   رو یت در پشت سر نگویش رویا جز وصف پ

 (264 :همان) وست هنوز که زشت تو در چشم من نکا یب /ردک ینخواه ییویکمن همه جز ن یا به جا

 ال وصل بودنیـ در خ1ـ1ـ9ـ0

در  یمعشوقۀ عاشق اگر چه دلباخت. افتد یمجردات اتفاق م یایز در دنید، و حال و شور آن نیآ یدفتر نم عشق به قلم و یایشرح دن  

ن مُحب و ی، بی، در بحث التذاذ معنویانکو بعد م یزمانۀ ن فاصلیبنابرا. ستیو فرا واقع یه از او دارد، ذهنک یتصورات ین شده، ولیزم

سان  نیه بدک یرود و لذت یار میه بخواهد، به وصال کسوزد اما، هر وقت  یر تب وصال ملذا اگر چه عاشق د. ندارد ییمحبوب، معنا

 . ستیر نیان پذکام یا واقعه یایشود حصول آن در دن یش حاصل میبرا

 (54 :همان)   ش رایاز خویتا سحرگه داشتم راز و ن    خواب ناز و من با طره دلبند او  ا او به 

 (35 :همان)    شب رند سر از بالشم امیگو باز نگ / است یبهشت یایو چه رؤ یا رب چه وصالیا 

 ال تو به مهمان آمدیه خکدم یا خوابم آشفت و   سر   خفته   دامان آمد        خواب د

 (436 :همان)ران آمد یاز تو به سراغ دل و یاز نقد شبابم به شب قدر و برات      گنج ییگو 

 (253 :همان)ده ام یشکخوان و خانه حسرت مهمان  یبه تو       به فرستاده ام یال، هدیا بس در خ

 یه و زاریـ گر0ـ1ـ9ـ0

 دلش یتنگ یند  او گاهاً براک یدوان عاشق  خاموش نمهای  کجز اش یرا، آب ییسوزان شب جدا یها مثل روز روشن است، شعله  

از آن  یزیخاطره، چ یگر، به جز مشتیه دک ییاد آن روزهایوصال، به  یاد روزهایز به ین یاش، و گاه ییتنها یبرا ینالد، گاه می

 .نمانده است یباق
 (441:همان)ردن است کره به آه یروز ستاره تا سحر ت ردن است کوه به ماه کار من شکتو  یا شب همه ب

 (431 :همان)   اد آمد  یده به فریوه هم با من شورکوه    کردم غم هجران تو را با دل کا عرضه 

 (243:همان)   ر به ماتم پروانه سوگوارانند بارانند       مگکاست و چشم من و شمع اشا شب 
 (231 :همان) دیم از هجرش سپیاه و مویروزم از زلفش س /ز لعل لبش سرخ و رخم از درد زردم اکا اش

 (266 :همان)ه مپرسکه مپرس آنچنان سوختم از آتش هجران کزد شب هجرم به دل و جان  یا آتش

 (934 :همان)    تار من  یشبها یه تسلین مایالد به حال زار من امشب سه تار من      اا ن

 ـ  خوش بودن با غم معشوق6ـ1ـ9ـ0

ارتباط  یک یه در جستجوکست؛ بلین صواب است، او به دنبال خشم و محبت معشوق نیرسد ع یهر آن چه از دوست به عاشق م  

او خوش و  ید، برایآ می اریه از طرف ک ین، درد و غمیبنابرا. ستیباشد، چندان مهم ن هکهم  ین ارتباط به هر نحویاست؛ حال ا

 .ن استیدلنش

 (36 :همان)ن همه سوزش خوشم امشب  یسوزم و با ا یم  /ا پروانه وش از شوق تو در آتشم امشب
 (941 :نهما)سوزم و خوشم    یتو م یاست در هوا یست     عمریاز جور شمع ن یتیاکا پروانه را ش
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 (931:همان)ب من  یمار تو بس باشد طبیچشم ب، بمیحبنکجوابش ، ب آمدیخوشم من با تب عشقت، طب  ا

 همتا پنداشتن معشوق یـ  ب1ـ1ـ9ـ0

ب اگر چه، در نظر ین ترتیمقابله با او را ندارد، بد یارایس کچ یشود وه یاش نم ن معشوقهیگزیس جاکچ یدر نظر عاشق، ه   

ه مُحب تنها، محبوب کنیا یندارد، برا یارک یسکدگاه ین او به دیکد است، لیف و تمجیو محبوبه، فاقد آن همه تعر ارین یگران، اید

 .شنود یرا، نم یگریچ حرف دیالم او، هکر از یش به غیند و گوش هایب می را

 (65 :همان)  حانه ما را  یر یرخساره مهتاب    حان    یبه شمع و گل و ر  ردک  نتوان ا نسبت 

 (31 :همان)     ها  یارند بدخشانیلعل، بازار ن         ییآ   بازار  سر  بر ار  لب   لعل  نیبد ا تو 
 تا نگاهش به تو افتاده دهانش باز است     ه چشمش همه شرم و ناز است     کا نرگس مست 

 (416:همان)چشم انداز است        ه چهکاختر غرق تماشا   را      و   ت   چشمان      اچهیدر    یرنگ    افق 

 (434 :همان)ردن است     کلطف بهار عارفان در نگاه          ینک می   تو نگاه  تا   من  نینازن   گل  ا نو

 (434 :همان)   من در هوس افتاد  یبلبل ز غزلخوان آموخت          یدلبر  و  کیناز  ز رخت  گل ا تا 

 (433 :همان)  به جو ندارد یوان آبیبا لعلت آب ح        نگ و بو ندارد ر گل، گل یت ایا با رنگ و بو

  یو آشفتگ یـ شور3ـ1ـ9ـ0

را او یز. آورد یرا در او به وجود م یبیحالت عج یشانین پریشود، و ا یدر عاشق م یجان و آشفتگیمحبّت باعث به وجود آمدن ه  

رت ی، دچار حین وادیدر ا یچ در خود دارد، و چون عقل ویچ در پیپ یایه هزاران دنک ییایگذاشته، دن یبزرگ یایقدم به دن

و  که خارج از درکزند یم یگر، عاشق گاهاً سخنانید یرد، به عبارتیگ یرا به خود م ین رنگیز چنیار او نکشود، اعمال و اف یم

 .ستیز، متوجه اعمال و رفتار خود نیمواقع خودش ن یبعض یاست، حت ین جهانیا یباورها
 (949 :همان)! دانم یخواهم نمیچه م! فهمم یم نمیگو یچه م          ن    یه امشب زد به سر آشفته و سنگکن شورم یاز ا ا

 ییمایو قدح پ یوه ام چشم چرانیش               ییدایش   و   یدگیشور  به  شهره و  ا رندم 

 (192 :همان)  ییو رسوا یانند به هم عاشقعاشق            نم     کچه    یجهان  یو رسوا  خواهد عاشقم 

 (941 :همان)شم ک یچه م ینیه ببک یشو نمی عاشق                 /گل در آتشم یز عشق تو ا هم  ا در وصل 

 (916 :همان)     رم  یرانه بمین گوشه ویمستانه در ا               رم    یمستانه بم  هک  ریپ  یا  آمدم ا مست 

 عشق زنده نبودن یـ  ب3ـ1ـ9ـ0

را یآن خواهد بود؛ ز یگر از آن دست برنخواهد داشت، و همواره در جستجویده و محو جمال آن شده، دیرا د ییبایه زک یسک  

د و با عشق یشک، با عشق نفس خواهد ین فردین چنیبنابرا. ندارد یچ معنا و مفهومیاش ه یعشق عمر او در تباه است و زندگ یب

 .ستیخواهد ز
 ردن استکتوشه راه  یوزه آب زندگک  را              تشنه   وهنوردک  من  امک  به  تو   سها بو

 (441 :همان)ردن است کدنم عمر تباه یشکتو نفس  یب               /ط غمین محیه در ایکار ایخود برسان به شهر

 (215 :همان) دیست به جز عشق و امین ه سعادت به جهانک                طلبم دت چه سعادتیا من به جز عشق و ام

 (291 :همان)جز مردنم به ماتم عشق آرزو نبود            ار       یآرزو به دلم مرد، شهر و   عشق  ا چون

 اد نرفتن معشوقیـ از 45ـ1ـ9ـ0

در تب و تاب  یطیر شراه عاشق همواره و تحت هکشود، بل یافتن شور و حال آن نمیان یمنجرب پا ییدر قانون عشق، وصال و جدا  

  . اهدک یاد و نام معشوق، نمیز، از  یبرد و گذر زمان ن یاد نمیرا از  ها هچ وقت آن لحظین هیهم یعشق است، برا

 (35 :همان)          ند از آن لبکتوانم  می جا دلک    ند، اما    کا توانم در غمت جان 

 شم بار دگرکر بار غم عشقت نیغ     نم بار دگر            کمر راست کا گر ز هجر تو 

 (231 :همان)ن قافله را قافله ساالر دگر     یست ایرو قافله عشقم و جز جذبه شوق     نیپ 

 ه در گلوست هنوزیام مرا گرک یا دو چشم مست تو را باده در سبوست هنوز     سبو
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 (264 :همان)هنوز    داغ آرزوست یتنور الله ز شبنم فرو نشست و مرا     به دل ز الله رخ

 گذارم یگذارم           تو را در خانه تنها م یا من آخر سر به صحرا  م

 گذارم یدم به فردا میار    امر             چو رنجکگر   یه    دک  ینپندار

 (912 :همان)گذارم     یت برون پا میوکدر  پشت  سر  باشد نگاهم            چو از  یول

 خاطراتاد یـ 44ـ1ـ9ـ0

ه نهال عشق، آرام آرام در ک ییش آن، همواره در خاطر عاشق است، روزهایدایپ یاد روزهای یندارد ول یانی، هرچند پایام عاشقیا  

 .گذرد یام میاد آن ایعمر عاشق، با ۀ ین بقیداد، بنابرا یبه او م یزد، و شور و حال خاص یدل او جوانه م

 (52 :همان)  ف آن ماه صال داد مرا کبه  یبوح    آفتابه از جام صکاد آن صبح دل افروز یا 

 (419 :همان)شاد است  یاد است اگر دمیاداست     دلم به دولت یآنچه مرا مانده لذت  یریا به پ

 (944 :همان)ز تهرانم   خمار آن بهار شوخ و شهر آشوب تهرانم  یز خمارانگییاد پایا خراب از 

 (966 :همان)ست شاد از او  یر گرچه دلم نیادش به خید از او      ایه ک یفیرد و شاد حرکادم نیا 

 (4442 :همان)ش روزگاران   کن و دلیگذارم          آوخ از آن نوش یم یروزگار یبه تلخ یا بار

 :جهیـ نت 6

ل یابد، تمای یدست م یمفهوممتعدد، به های  ه در اثر برخوردک یلذا زمان. برد یم یا پیشف و رموز اشکه دارد، به ک یانسان با حواس

ه شده بروز ک یقیه باورها  به هر طرکنیحاصل سخن ا. ندینما کاو را در کز، ادارایگران نیند، تا دک یدا میپ ها هافتیش آن یبه نما

صل ه حاک یشعر. برخوردار خواهد بود یشتریفرد حاصل شود، از عمق بۀ حواس و تجرب یاریه به ک یاما آن باور. نندک یدا میپ

ن یهم یبرا. شود یدا نمیدر آن پ یچ غل و غشیگردد و ه یارائه م  ها ها و گوشیبه چهره ندارد، و با تمام زوا ینقاب، فرد استۀ تجرب

عشق داشت، و در حال و ۀ ده  چون تجربین شاعر شوریار، ایشهر. ندک یبا مخاطب خود ارتباط برقرار م ییها  ن سرودیه، چنکاست 

 . بود یاز درونین یکزد، از عمق دل و در اثر  یه در آن موضوع مک یده بود، لذا هر سخنرک یآن زندگ یهوا

الزم و ، ها آن یرا به عهده دارند  البته هر دو ینقش اصل  «الیخ»و  «تجربه»ن، دو عنصر یشعر راست یکند ساخت ین در فرایهمچن

 یه شعرکاما چنان. ار بستکال را، به یتوان فقط خ یرد و نه مکتفا کتوان تنها به تجربه ا یگر، نه مید یبه عبارت. گرندیدیکملزوم 

م؛ اگر یروح و دروغ طرف هست یب یه با شعرکتوان گفت  یل نباشد، میال را داشته باشد و تجربه در آن دخیه فقط عنصر خکباشد 

توان عنوان شعر را به  ین نمیکشود، ل یان میمضمون آن، ع ینیه تنها تجربه داشته باشد، اگر چه صداقت و راستکباشد  یهم شعر
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 ات خاقانیپردازی یار در رباعیّ خیالبررسی 

 شکراهلل پورالخاص 

 لیعلمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبی هیئتعضو 

 لیلی معنوی

 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی

 چکیده
ات خاقاانی را  تصویرگری عشق حجم انباوهی از محتاوای رباعیّا    و ات خاقانی، پیکرپذیری خیال یار استترین مضمون در رباعیّ غالب

ت عاشق و زبان بیان شاعر سابک عماومی و سانتی    نوع تصویرها اعم از توصیف زیبایی و خلق و خوی یار و بیان حاال .گیرد دربر می

بساامد   رادراک حسی در عشق به یار، تصاویر پا   .شود ات دیده میهایی از واسوخت و جنسیت مذکر هم در رباعیّ اندک نشانهو  است

ا ادراک عشق با  .و عشق عقلی عشق حسی، عشق خیالی :بندی عشق، سه مرحله هست که عبارتند از در طبقه .رباعیات خاقانی است

کوشش عاشق صرف ۀ در این مرتبه هم و عشق حسی آغاز عشق است .شود و عاشق کسی نیست جز مدرک کماالت معشوق آغاز می

( حب طبیعای )پرستی  در نفس. یباز پرستی و عشق نفس :عشق حسی خود بر دو گونه است .شود که معشوق را به دست آورد آن می

در  شاود و یاا احیانااً    لذا این عشق یا با گذشت زمان به فراموشی سپرده مای  .کوشد ود میخ (جسمانی)غریزی عاشق تنها برای میل 

طبیعای و   ۀاما، عشاق حسای ممکان اسات از مرحلا     « عشق بازی»در نوع  .شود ها به کینه و نفرت بدل می فراز و نشیب خودخواهی

، تصویرگری یار در رباعیّات خاقانی با توجه باه مفهاوم   در نوشتار حاضر .عشقی معنوی و انسانی واقع شود ۀیزی فراتر رود و مقدمغر

 .عشق از دید افالطون، لکان و ژیژک مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 پردازی خیالخاقانی، رباعی، عشق،  :هاکلیدواژه

 مقدمه

 ةخود به شیو او در قصاید فخیم و استوار .ربایجانی استذاز شاعران بزرگ فارسی و از ارکان سبک آ( 333-321) خاقانی

 های دیگر شعری مانند غزل و رباعی، قالب دربرد،  ربایجانی از تمام امکانات دشوارسازی و ابهام آفرینی در کالم بهره میذآرشع

را سروده و هیچ تعمد و تالشی در گذاردن امضای  ندر رباعی که گویی از سر تفنن آ نماید؛ خصوصاً تر می لوالوص  تر و سهل ساده

غیر یکدست و را اشعار او ، به این نکته اشاره کرده و جز قصیده سخن و سخنورانفروزانفر در  .ها ندارد پای رباعیشخصی خود 

 هزار بیت 46چاپ سجادی تعداد اشعار او  دیوان خاقانی ۀدرمقدم .(62: 4956فروزانفر، )شمار دانسته است  دارای پستی و بلندی بی

و البته در متن همان چاپ سجادی فقط  رباعی است 911دانسته شده که شامل ( لحاقاتهزار بیت با ا21 سخن و سخنوراندر )

و ( 63ص)رباعی دانسته  251تعداد رباعیات خاقانی را حدود  بار در کتاب سیر رباعی خود یک شمیسا .رباعی ثبت شده است 236

فروزانفر و دیوان خاقانی چاپ کزازی هم  خنورانسسخن و صفا و تاریخ ادبیات در کتاب ( همان کتاب 51ص)رباعی  233بار دیگر 

ل قصاید فصروی قصاید او تمرکز کرده وپس از معرفی و بررسی م پژوهندگان دیوان خاقانی بر .ای به تعداد رباعیات نشده است اشاره

در ذیل دیوان شاعر بسنده اند و تنها به وجود رباعیات  هایی به اجمال ذکر کرده ومختصات آن به غزلیات خاقانی پرداخته و نمونه

بلند قصاید او بوده و  ۀگویی رباعیات خاقانی گیاهی ترد و تازه و کوچک در پناه و سای. اند کرده یا حداکثر تعداد آن را هم برشمرده

و سخته و  که از زبان فاخر ادامه در تاریخ ادبیات فارسی را یافته است بی آن ةفقط به دلیل انتساب به شاعری بزرگ و توانا اجاز

پردازی  این نوشتار بر آن است رباعیات خاقانی را از منظر خیال .ای برده باشد تصاویر متنوع و مضامین دشواریاب قصاید خاقانی بهره

رباعی خاقانی در چاپ  236گیرد و از حدود  یار بازخوانی کند چرا که این مضمون و تصویرگری، حجم انبوهی از رباعیات را در بر می

 .رباعی در تصویر عشق و معشوق است 461 سجادی

 بررسی

ها هم نام مناسبی  نگاهو ها  شعر لحظه .مصراع آن در خدمت یک مضمون است 1توان شعر وحدت نامید چرا که هر  رباعی را می

ترادفات آن با فعل دیدن و م کند و معموالً نقاشی می برای این قالب است به دلیل ساخت خاص آن که یک مورد طبیعی را وصف و
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و همین شباهت،  یکو داردها هشباهت بسیار ب -ن بارا ةیک قطر مثالً - رباعی به لحاظ کوتاهی و نقاشی یک مورد خاص .همراه است

 .وتی داده شدهاظرهای متفنمنشاء رباعی  ةباررد(. 91: 4961شمیسا، . نک)کند  گمان منشاء آسیای شرقی داشتن آن را تقویت می

و از طریق بازرگانان ( علی اکبر فیاض و شفیعی)اند که از نواحی مشرق ایران آمده  فته از شعر چینی یا ترکی دانستهبرخی آن را برگر

اسجاع مشایخ  ربه لحاظ وزن د را مخصوصاً و برخی منشاء آن .زبانان رواج یافته است چین و ماچین و ترکستان در بین فارسی

همان، )پژوهندگان در عربی نبودن منشاء رباعی اتفاق نظر دارند  مۀکه ه حاصل سخن این .دان صوفیه و فهلویات اصیل ایرانی دانسته

که به  6و حتی  3و  1های قرن  در دوره .های شاعران حضور داشته است همیشه در دیوان معاصر ةرباعی از عصر رودکی تا دور. (26

ات فراوانی هست که گاه در موضوعات ناهمگون با این قالب یّهای اشعار شاعران، رباع سرایی معروف است، در دیوان عصر قصیده

 المعجمشمس قیس رازی در  .های خود بیان گرفتاری رزی در مدح دارد یا مسعود سعد داتی که امیر معّمانند رباعیّ .اند سروده شده

که از مدعیان بزرگ شاعری در این و خاقانی هم . «دبه عشق رباعی دچار بودن 6عارف و عامی و صالح و طالح در قرن» :نویسد می

ام را ات خیّباید رباعیّ آید، او ظاهراً ات خاقانی بر میکه از رباعیّ چنان» :نویسد شمیسا می .مستثنی نیست هقرن است، از این قاعد

 .به وی آورده استام را در دیوان خود در اشاره ک بار هم نام خیّی. کند چون در منشآت خود از خیام حکایتی نقل می، خوانده باشد

 :مانند، ام هم دارداتی به سیاق خیّخاقانی رباعیّ

 هیچ است وجود و زندگانی هم هیچ       و این خانه و فرش باستانی هم هیچ    

 (63: 4966شمیسا، )از نسیه و نقد زندگانی همه را            سرمایه جوانی است جوانی هم هیچ     

 پیکرپذیری خیال یار

بساامد رباعیاات خاقاانی     رادراک حسی در عشق به یار، تصویر پا  .ات خاقانی، پیکرپذیری خیال یار استمضمون در رباعیّ ترین غالب

شاود و   عشق با ادراک آغااز مای   .و عشق عقلی عشق حسی، عشق خیالی :بندی عشق، سه مرحله هست که عبارتند از در طبقه .است

رود و شاوریدگی آغااز    بیند و دل از کف می سی آغاز عشق است که دیده میعشق ح .عاشق کسی نیست جز مدرک کماالت معشوق

 :عشاق حسای خاود بار دو گوناه اسات       .شود که معشاوق را باه دسات آورد    کوشش عاشق صرف آن میۀ در این مرتبه هم. شود می

 .معشوق بهانه اسات  .شدکو خود می (جسمانی)غریزی عاشق تنها برای میل ( حب طبیعی)پرستی  در نفس. یباز پرستی و عشق نفس

 .شاود  ها به کینه و نفرت بدل مای  در فراز و نشیب خودخواهی شود و یا احیاناً لذا این عشق یا با گذشت زمان به فراموشی سپرده می

 .عشقی معنوی و انسانی واقاع شاود   ۀیزی فراتر رود و مقدمغرطبیعی و  ۀاما، عشق حسی ممکن است از مرحل« عشق بازی»در نوع 

 ،نهاد  پرستی گذر کرده، و به عالم خیال معشوق گام مای  حس و نفس ۀدوم عشق، که عشق خیالی نام دارد، عاشق از مرحل ۀحلدر مر

گیارد و هام خواسات     هم خواست خود را در نظر می ءعاشق ابتدا ،در این مرحله .که از تن و جسم او توقع تمتعی داشته باشد بی آن

او انادک انادک در سایر     .گوید تا کام دوست برآید رسد و ترک کام خود می ست معشوق میترجیح خوا ۀمعشوق را و سپس به مرحل

سازد و با آن نرد عشاق   شود و از او تصویری خیالی و وجودی ذهنی و آرمانی می معشوق مستغرق می ۀکمالی خود در عشق و اندیش

ثال  ور و ممّی نیست بلکه معشوقی است کاه در خیاال مصّا   ای، معشوق دیگر عینی و واقع عربی در چنین مرحله ابن ۀبه گفت. بازد می

این ناوع از عشاق، باا مفهاوم عشاق افالطاونی مطابقات و         .(41-5، 4966 دادبه، نقل به مضمون) شود است و ذکر دائمی عاشق می

صارفاً دلبساتۀ   داند که انسان عاشاق،   افالطون، سقراط عشق حقیقی را حالتی می ضیافتاز کتاب  241-2در بخش . خوانی دارد هم

های او فراتر رفته و به درک معناای نهفتاه در پاس زیباایی معشاوق و یاار        ظواهر و صورت محسوس و فیزیکی یار نماند و از زیبایی

ورزی خود و در سرانجام کشف و شهود خود قادر است باه صاورت ازلای و     ترین شرایط عشق آل در نظر سقراط، عاشق در ایده. برسد

هاای عاالم واقاع و جهاان      ها، تمام زیباایی  افالطونی-های نو در نظریه( 4952افالطون، . رک. )لم وحدت دست یابدمثال زیبایی در عا

کاه منشاأ و   ( عاالم مُثُال  )چنین تمامی مفاهیم مربوط به حقیقت و نیکی، بازتااب و پژواکای اسات از عاالم وحادت       محسوس، و هم

هاای ملماوس او    پله از زیبایی شود، سپس پله شیفتۀ رخ دلفریب یار می عاشق افالطونی نخست. سرچشمۀ کل کائنات و هستی است

تری قرار  در این مرحله است که عاشق، عشق فیزیکی و محسوس را در مقام نازل. رسد فراتر رفته، به زیبایی روحانی و معنوی یار می

. (See. Abrams, 2012: 292)ی رسایده اسات   یابی به صورت نخستین زیبایی به ادراک مفهوم انتزاعی زیبای او با دست. دهد می

( مؤناث یاا ماذکر   )ای از ادبیات عاشقانۀ جهان به متکلم مذکری اختصاص دارد که دربارة معشاوق   چنین باید افزود سهم گسترده هم
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ویاد و از  گ های طریق عشق مای  شود، از محنت این متکلم در جریان روایت تنهاست و صدایی جز صدای او شنیده نمی. گوید خود می

عاشق در مقایسه با محبوب و معشوق بلناد پایاۀ خاویش، برخاساته از گفتماان      . دهد سوز سر می های جان دوری و دیری وصال ناله

توان تقابل دو گفتمان فرادست و فرودست محسوب کرد، هار چناد    به عبارت دیگر، این نوع از عشق را می. رود فرودست به شمار می

ست که در اشاتیاق وصاال باا دلبار      مجزا و مستقل ارائه نشده و تصویری از آرزوها و امیال عاشق فرودستی طور تصویر یار محبوب به

 . تفاوت است ها و اعمال عاشق در مسیر جلب توجه و اعتماد معشوق غضبناک و گاه بی کنش  تمامی. متعالی است
لکاان عشاق را در ساه مرحلاۀ     . شود ختی لکان مطرح میهای روانشناختی و زبانشنا عشق از جمله مباحث مهمی است که در نظریه

در مرحلۀ خیالی عشق، شخص خود را در وجاود دیگاری دوسات دارد، یعنای     . دهد کند و شرح می خیالی، نمادین و واقع تبیین می

ناب دلاداده   در مرحلۀ نمادین، عشق باا درخواسات عشاق از جا   . ورزد سوژه به تصویر خود در دیگری که توأم با لذت است، عشق می

شود، و برای بیان آن بر حقیقتی اشاره دارد که کمتر کسی به آن توجه نموده و این امر درخواست میل است که بین میل  مطرح می

پس تمام احتیاجات باید از دساتگاه  . به بیان دیگر، نوع دیگر ارضا همان تقاضا یا درخواست زبانی است. و ارضای آن قرار گرفته است

در مرحلاۀ  . آورد بنابر نظر لکان، تقاضا در وجود با بیان درخواست کالمی برای ارضای میل، اعتالی خود را به همراه مای . زبان بگذرند

پایاان   کند و به مشغولیتی بای  روی می چنان در خیانت به خود و فریب دادن خویش زیاده سوم، که مرحلۀ واقع عشق است، سوژه هم

جاویی   داند بلکه آن را تبدیل به لذت جویانه نمی خود را ملزم به دوست داشتن ژویسانسی و لذت عاشق در این مرحله،. یابد دست می

در مرحلاۀ  . دهاد  عشق در این مرحله، عشق، در ساحت سائق است و سائق را در ارتباط با دیگری قرار می. سازد و ارضاء در ماوراء می

، سرودن شعر برای معشوق و گریزان شادن از جامعاه   (عاشق)آن حاالت سوژه  یابد و ای در عالم واقعیت بروز می واقع، عشق با نشانه

 یریتصاو  بعد در ییدایش و یفتگیش خود با هک یالیخ عالم دارد، حضور یانکل ساحت سه در عشق گفت توان یمبه طور کلی، . است

 عاالم  باه  ورود و یا ناه یآ مرحلاۀ  یطا  از پاس  ورزد یم عشق خود ریتصو به سوژه هک است میسینارس ینوع واقع در و شود یم آغاز

 باه  مرحلاه  نیا ا در سوژه هکدارد قرار واقع امر مرحله نیا از بعد .رسد می یگرید به یدسترس یبرا ییدایش ینوع به سوژه نینماد

 و تاس یافتنین دست واقع امر عشق پس .شود ین مکنامم گمشده مطلوب به یابی دست جهینت در ابدی یم دست ییماورا یسانسیژوئ

 . است ریفراگ و قیعم اریبس

دارد که  اذعان می( 4331)« عشق درباری، یا زن به مثابۀ شیء»ای تحت عنوان  کاوان متأخر است در مقاله اسالوی ژیژک که از روان

را صارفاً   نمایاد و او  های انسانی را از او سلب مای  نیافتنی و دور از وصل عاشق، صفات و خصلت قرار دادن زن در مقام معشوق دست»

تالش و کوشش برای کسب رضایت و خشنودی معشوق، عاشق را کاه عمومااً ماذکر اسات در     . نشاند در مقام یک مفهوم انتزاعی می

چاون   معشوق از منظر ژیژک، کاارکردی هام  . دهد های جسمانی و عقالنی مدد می طی مراحل کمال و کسب فضایل اخالقی و توانش

  (.Zizek, 1994: 91)« افکند خود را در آن فرا می های آل آیینه دارد که عاشق ایده

رود، قادم در   که از مرتبۀ حسی فراتر مای  عاشق در مقام شاعر، زمانی. های این نوع از عشق در شعر عاشقانۀ فارسی بسیار است نمونه

بیند، از جانب معشاوق کاه در    ها و خلل روان خود را آماج خشم محبوب انتزاعی می کاستی. نهد وادی معنا و مفاهیم و شهودیات می

کوشاد و   دارد، مای  هاای خاود دریافات مای     هاا و لیاقات   بلندای طبع و نظر خانه دارد، فرامین و دستوراتی مبنی بر فراز بردن توانش

وت، ناه  تفاا  خوی بای  بانوی ستیزه»بنابراین . مهر خود شایستگی رخصت یابد نشیند تا به درگاه ملوکانۀ یار بی ستیزد و از پای نمی می

هاای   گرایی شود که صورت تجسد و تحقق یافتۀ رؤیاها و کمال های عاشقانه ظاهر می سان در منظومه گونه که خود هست، بلکه آن آن

 .است( مذکر)عاشق 

 تصویر یار در رباعیات 

حسای قارار    ۀشاق در مرتبا  آید، ع یت و زندگی شاعر بر میطور که از شخصّ ات خاقانی از منظر تصویرگری یار، هماندر بررسی رباعیّ

ترسیم سختی تحمل عشق، پاره  .استر توجهی یا ت عاشق صرف بیان سوز و گداز عاشقانه و نالش او از دوری و بیتمام همّ .گیرد می

هاا، توصایف خلاق و     خورد و خوابی او، ناکامی و آزار روحی، تنهایی و اشک و آه و رخ زردی و اناواع مالمات   پاره شدن دل عاشق، بی

 ریزی او در کنار وصف زیباایی چهاره و قاامتش کاه اکثاراً      و خون( گری سپاهی)، جور و جفا یمهر بی، رحمی یبیار، خشونت،  خوی

هاای سابک    ات عاشاقانه، نشاانه  این رباعیّا  رد .مضامین پرتکرار در رباعیات خاقانی هستند، حالت کلی و مبهم و بدون جنسیت دارد
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 رت عاشق در مقابل جور و جفای معشاوق آشاکار اسات کاه همگای د     شق و معشوق یعنی ذلّعراقی از حیث چگونگی ارتباط بین عا

مهاری یاار    گوید و گااه از درد هجاران و بای    های او می زیبایی ه ازشاعر به وصل یار امید بسته، گا .گیرند عشق حسی قرار می ۀحیط

 .نالد می

گردانای و بیازاری از    در همۀ اسناد، واسوختن در معنی روی» .شود میهای واسوخت دیده  نشانه ی خاقانیها در تعداد اندکی از رباعی

زدگای از یاار و تارک عشاق او، یاادکرد جاور و جفاا         مفااهیمی چاون دل  (. 49: 4939فتاوحی،  )« کار رفته است معشوق و عشق به

است و اکنون با زبان  رسیده پرستی به شکست آن است که شاعر در طلب تمتع خویش ناکام مانده و در نفس ۀپیشگی یار نشان خیانت

در  .ها آشکار نیست رباعیاتی هم هستند که مرز مشخصی بین معشوق و ممدوح در آن .تلخ و گزنده قصد انتقام ستاندن از یار را دارد

بااط  ارت پاردازیِ  مکتب وقوع و به دنبال آن واسوخت، حرکتی در تصاویر  .های مکتب وقوع و واسوخت آشکار است این رباعیات نشانه

 41در قرن  ،شعر رتقلید و ابتذال د ۀاندیشی شاعران جهت تغییر سبک و رهایی از مخمص بین عاشق و معشوق بوده که به علت چاره

در این قرن شاعران تشخیص دادند که شعر سبک عراقی از نظر بیان حاالت عاشق و معشوق از حالت طبیعی و  .هجری به وجود آمد

بدین معنی که معشوق در مقابل عجز و البه و ذلات و   .لی یافته استذهنی و تخیّ ۀجنب رج شده و کامالًگویی خا گویی و واقع حقیقت

عاشق  که طوری ، بهتر کنند آنان بر آن شدند که این رابطه را دگرگون و به واقعیت نزدیک .حال اعراض از اوستر نیاز عاشق همواره د

و را به جان نخرد و برخالف سانت شاعری کاه عاشاق هرگاز ساخن تلاخ باه معشاوق          بتواند از معشوق روی برگرداند و ناز و ستم ا

هجری نیز در بین ابیات شاعران به صورت پراکنده  41این نوع تصویرگری البته قبل از قرن  .گوید، به سراغ معشوق دیگری برود نمی

، شمیساا . ناک . )ستدر حاشیه قرار گرفته ا ، معموالًدشو و باعث تشخص سبکی نمی است شود که چون از نظر بسامد اندک دیده می

غازل از   69تعاداد  . های ویلیام شکسپیر اشاره کرد توان به غزل های کالسیک ادبیات جهان، می در این رابطه، از نمونه (262 :4952

نادام نامتقاارن،   ای که نه تنها جمال و منظر نیکویی ندارد، بلکاه رؤیات خشان، ا    غزل او، اختصاص دارد به توصیف محبوبه 436کل 

هاای پرکساالت    گی خراش او شاعر را از اوج تخیّالت عاشقانه به حضیض روزمره دار و گوش جو و صدای زنگ وخویی ترش و بهانه خلق

آیاد، عاشاق در پای ساتایش و مادح معشاوق        ها که بانوی سیاه عنوان گرفته، بر مای  طور که از نام محبوبۀ این غزل همان. کشاند می

 .(Wells, 2005: 38. )دهد تر جلوه می فات مذموم او را برجستهنیست، بلکه ص

ها از حیاث شادت و ضاعف برابار      این نشانه .های مکتب واسوخت دارد رباعی نشانه 46رباعی عاشقانه در دیوان خاقانی، فقط  461از 

د و در برخی دیگر، شاعر  به طور کال  شو گیری شاعر از خوی بد یار و احتمال ترک مهر او دیده می در برخی فقط اعالم دل .نیستند

 :چند نمونه .اندازد خود را از سینه درآورده و در پیش سگان می شیدایاز معشوق روی برگردانده، از عشق او توبه کرده دل 
 

 ت بر آستان اندازمتمخاک از س   اندازم           آستان   برون   تو  مهر             

 (256دیوان خاقانی، ) در پیش سگان اندازم  وتا مهر ت    آرم دل        برون  و  سینه   بشکافم            

 دل بر بست دای چو خو شکستهر در کا    گسست       عخاقانی از آن شاه بتان طم         

 (613دیوان، )   را به چراغ مختصر باشد دست  کاو  بود         خورشید  پروانه چه مرد عشق           

 ، آخر بس کندل ای ظالم ده رنگ  کن         بس آخر  تنگدل  این  بیداد بر          

 (691دیوان، ) کش سنگدل آخر بس کن ای خیره     ات سنگ بر من بگریست     کشی از خیره        

 او نیست حریف مهره بر چین ای دل   دل        ای  تمکین   مهر  به یارت نکند         

 (621دیوان، ) خیز از سر او خموش بنشین ای دل    دل       ای  چندین  مگوی  از یار سخن         

 ز پی آنست لباغماز و دوروی    لب        آن  است دم و دینار نشان  طوطی        

 (619دیوان، ) های کسان است آن لب لب ةکآلود   نامم           لب   آن   در   میاالی  زنهار         

به این معنی که شاید مخاطب شاعر نه معشوق که ممدوح او بوده اعم از . در بخشی از رباعیّات آشکارا از معشوق سخن گفته نشده

ها و  کند و یا به زبانی مالیم از کوتاهی ی و وزیری یا صاحب منصبی که شاعر در مقابل وی اعالم حب و بندگی میرامی

های جسمی مانند زلف و رخ و ابرو و چشم  ضیحات در این اشعار کلی است و حاالت و ویژگینوع تو .هایش شکایت دارد توجهی بی
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 :مانند .مورد نظر نیست

 ال و مه مجاور باشمسگر هیچ به بندگیت در خور باشم          در شهر تو        

 شروان ز پی تو کعبه شد جان مرا        گر بر گردم ز کعبه، کافر باشم         

 (626دیوان، )                                                                                         

 ای نام تو در شهر به خوبی مشهور      وصل تو تمنای هزاران مجهور       

 حورۀ نور         شروان به بهشت ماند ای بچ   یابد  تو کافتاب ازو با روی        

 (624دیوان، )                                                                                       

پیداسات کاه    .گری کرده است تصویر «خال لب و تب»شاعر قصد بازی با کلمات داشته و با ( رباعی 6حدود)ها هم  در اندکی از رباعی

 :داشت در این اشعار نباید انتظار عاطفه و فکر بدیع و عمیقی

 د و تب نهایت پذرفتیماه دو هفت        تب خال دمای  هام دو هفت داشتهتب       

 تب خال مرا بتر از آن تب که برفت تفت            چون نتوانم لبانت بوسید به        

 (641 دیوان،)                                                                                     

 :وری شاعر شده استه که نظر به یار، باعث دید به قصد بیان آن «چشم» ۀیا بازی با کلم

 چشم من دو صد چشمه گشاد ۀداد      از چشم کچشم تو را چشم رهی  تا چشم    

 چشم تو چنان چشم مباد  ۀچشم که از چشم بدش چشم رسید     در چشمهر    

 (645دیوانۀ )                                                                                     

 معشوقچیستی 

 :توان بررسی کرد معشوق شعر فارسی را از چند جهت می

و از ایان رو از فاراق و هجاران او    ( مانند پری)اجتماعی دیدن او مشکل است  طمعشوق یک وجود حقیقی است که به دلیل شرای. 4

 .سخن رفته است

ی خاود از  هاا که بر اثر دست نیافتن به آرزو است ای برای شاعر بهانهو معشوق یک امر اجتماعی است یعنی نماد اوضاع اجتماعی . 2

 .بنالدیار و جفا و فراق ر جو

 (4956:231شمیسا، . )پردازد های آرمانی او می شاعر به بیان زیبایی کهاست ( مظهر طبیعت آرمانی)معشوق طبیعی  -9

دست  ،معشوق موجودی است قدسی .نماید تشخص جنسیت او نیز دشوار میی که حتی وق شعر غنایی موجودی است کلّمعش اصوالً

معشوق آزار  .نوعی بیماری سادیسم دارد و عاشق هم به بیماری مازوخیسم دچار است جابر و خونخوار که تقریباً ،ظالم ،نیافتنی

در  لرا به تئوری انسان کام مسئلهتوان این  یکلیت معشوق م ةدربار .برد ذت میدهد و عاشق هم آدمی است که از آزار معشوق ل می

 (. 21: 4959کدکنی،  شفیعی)گردد  اسالم در اوستا بر میز های قبل ا تصوف مربوط دانست که آن هم به زمینه

بهشتی معشوق مطرح است ناه  فارسی شاعران اغلب عاشق مثال معشوق هستند نه خود او؛ یعنی صورت مینوی و آسمانی و  ردر شع

معشاوق شاعر فارسای     .بدین ترتیب معشوق مثال اعالی وجاهت و نماد یک زیبایی غیر قابل تصاور اسات   .صورت زمینی و مادی او

ی اموری باشد که در تاریخ اجتماعی ایران هرگز نبوده و همواره مورد آرزو و تواند تجلّ او می .موجودی موهوم و ناملموس است عموماً

 ةای باودن چهار   منظاور از اساطوره   .انسانی خاصّ ةای است نه چهر طورهسنابرین تصویری از یک موجود اب .نای همگان بوده استتم

بناابرین   .(264: 4956شمیساا،  )نیسات  و ط ا تسالّ  ۀدر حیطا  چاه فعاالً   ت باه آن بمعشوق، تصویری عینی از آگاهی انسان است نس

حقیقتی داشاته   گیرد و اگر هم احیاناً تر در خیال شاعر شکل می جی در عالم واقعی ندارد و بیشما به ازاء خار و لزوماً معشوق عموماً

ای دارد  ی و اسطورهای کلّ ات خاقانی معشوق چهرهرباعیّ رد .شود ای می باشد، در شعر شاعران درونی شده، تبدیل به تصویری اسطوره

 .ت معشاوق مشاخص شاده اسات    ات جنسایّ در معدودی از رباعیّا  .ای شاعره ای است برای بیان ناکامی عشق حسی بهانه ۀو در حیط

 رگار عادم حضاو    شود که به طور ضمنی بیان گریزی و ناپیدایی او تصویر می است به پری تشبیه شده و مردم مؤنثجا که معشوق  آن

 :اجتماع هم هست رایران د ۀگذشت ۀروشن زنان در جامع
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 جویی نیست با ماه نو اتصال می  جویی، نیست     از دست غم انفصال می  

 جویی نیست ال میخصبا حور و پری    جویی، نیست    و پری وصال می از حور 

 (644دیوان خاقانی، )                                                                                          

 خلق و خوی یار

دیدن یار، با  شاعر .تصویرگری سبک عراقی است ةات خاقانی، به شیوترین تصویر یار در رباعیّ مطابق سنت عمومی شعر فارسی، غالب

راه جلب توجه یار است و یار طبق سانت باه    رعاشق د کوشش شاعرِ تماماین مرتبه در  .داده و شوریدگی آغاز کرده استکف دل از 

 :او خلق و خویی به شرح زیر دارد .کند وجهی میت او بی

کناد، باه جناگ     زند و جان ستانی مای  سوزاند، با تی  نگاه زخم می ها را در آتش عشق خود می کند، دل عاشق جور و جفا میدر حق 

 .کناد  نماید و به مراد دل هواخواهانش رفتار نمی از عاشقان خود دارد، هرگز روی نمی «پیل باال زر و سیم»رود، طلب عاشقان خود می

کاه رضاوان بهشات     صفت است و با این جادو .ال استخص غیر قابل وصال و بی .ریزد می ن عاشقان راجوست و با بیداد خود خو ستیزه

کاش   خیره .شادی او از دل دردناک عاشقانش است .کند عاشق را افزون می مبین نظر غزو با .نهد حسن است، در جگر شاعر دوزخ می

هاای   تواند ملهام از ناپایاداری قادرت    هرجایی بودن معشوق می»و  .او هرجایی هم هست .سازد است و دور از عاشق با دشمنان او می

تواناد   چناین مای   هام  .کارد  کس وفا نمای  افتاد و با هیچ زیرا قدرت و ریاست هرروز از دستی به دست دیگر می .جامعه باشدر حاکم ب

طیر به زنی کاه در دوران مادرسااالری در   توان آن را از دیدگاه علم اسا حتی می .باشد ترکای از واقعیت زندگی معاشیق مذکر  نشانه

 .(235: 4956، شمیسا)« جوامع کشاورزی رئیس قبیله بود، مربوط کرد

 ۀی بار ساین  یار وی و مژگان او که چاون ت  ۀعاشق است و باعث راحت سین ةدید ۀچنان قبل با وجود این خلق وخوی دل آزار، یار هم

 .بخشد با دم عیسوی خویش زندگی می شود و گر دردهای وی نیز می نشیند، افسون عاشق می

 ،اغلب پژوهندگان .توان تعبیرهای مختلفی از آن ارائه داد های مختلف از نظر شدت و ضعف متفاوت است و می ها در دوره این ویژگی

 :چند نمونه .ندایرانی در طول تاریخ نسبت داده ا ۀثبات یار را به نهادهای اجتماعی و اوضاع و احوال متغیر جامع اخالق خشن و بی

 خوار منی زیان من من دانم خون   غمخوار توام غمان من من دانم                    

 (625یوان خاقانی، )آن تو تو دانی، آن من من دانم       تو ساز جفا داری و من سوز وفا                 

 روی ننمایی هم رحمت نکنی و    هم         فرمایی  و جور  کنی آزار              

 (626دیوان، )دانم که نبخشی و نبخشایی هم       وسه چه طلب کنم چه پیش آرم عذر  ب             

 آید زحمت همه روی دلم می    آید       می دلم  پیغام غمت سوی               

 (641ن، دیوا) آید کز خاک درت بوی دلم می    بردن        دل پیش درت به خاک خواهم      

 یار  ةچهر

از  هاا چاه   ای از ذهن و زبان خااص خاقاانی در آن   تصویرهای یار در رباعیات خاقانی، کلی و سنتی و مطابق سبک دوره است و نشانه

در کاه خاقاانی در قصاایدش منحصار باه فارد       قا  هماان  .شاود  لحاظ زبان ادبی و صور خیال به کار رفته و چه نوع نگرش دیده نمی

تواناد   که در خوانش این اشعار، کسی نمی شود به طوری های یار معمولی و بس ابتدایی ظاهر می اعیات و در بیان جلوهنماید، در رب می

 .ها بوده است توانایی چون خاقانی شاعر آن ةحدس بزند گویند

شامانی چاون چشام آهاو و     وار و پر پیچ و تااب دارد، چ  پردازی یار در شعر فارسی، یار رباعیات خاقانی موی بنفشه خیال طبق سنتِ

 .خمار چون نرگس، سرمه در چشم، حنا بر انگشت، صورتی چون قمر گرد و تابناک، ناپایدا چون پری، غرق زیبایی و خال بر صاورت 

 :های زیر صورت گرفته است و صورت یاراست که به شیوه پردازی مربوط به سر در توصیف ظاهر یار، بیشترین خیال

  :یاهتصویرگری با گل و گ -الف

طبق سنت شعری، صورت یار به گل الله و سوسن و زلفش در پیچ و تاب به بنفشه و در سیاهی به هندو و آبنوس و چشامانش هام   

 .تشبیه شده استربه نرگس مخمو

 فرمود       زین روی بنفشه حلقه در گوش نمود  را غالمی  بنفشه  تو زلف 
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 (646دیوان خاقانی، )او حلقه به گوش زلف تو خواهد بود ک   افزود       زان شرف   را  بنفشه  باغ  در

 بادام تو پسته وار پرخون چونست؟   آن نرگس مخمور تو گلگون چونست؟    

 (451دیوان، )من      چونی تو و چشم دردت اکنون چونست؟    دامن آفتاب   ای داروی جان و  

 به کبر پر باز کند کند      در باغ رخت   پرواز   تو  زلف سر   زاغ   چون

 (645دیوان، )کند      تا برگل تو بغلطد و ناز کند   پر انداز  زلف  زان  تو   باغ   در 

 تصویرگری با نام حیوانات -ب

شاعر از نام پرندگانی چون قمری، طاووس، بلبل، کبک و دراج برای وصف خوش صدایی یار و از آهو و غزال برای وصف قاد و قامات   

نوس و عادی شده هساتند و باعاث هایچ شاگفتی و     أبهره گرفته است که تصاویری بسیار م او ةخرامان و پر از ناز و عشو ةبلند و جلو

هر کلمه در اساس، یک مجاز آشنا اسات و ماا   . اند و زبان به مانند گورستانی است چرا که کلمات، مرده» ،شوند لذتی در خواننده نمی

و فقط در یک شعر ناب است که این کلمات مرده دوبااره زنادگی از سار    . شناسیم ه فقط میکنیم بلک هیچ چیز آشنا را احساس نمی

 : المثل افتد، فی اتفاقی که در رباعیات خاقانی نمی( 492: 4934کدکنی،  شفیعی)« شوند گیرند و احساس می می

 پرست خوش سازتری      وز قمری نغز گوی طنازتری از بلبل گل             

 (612دیوان خاقانی، )  ی      کبکی ز دراج خوش آوازتریدر حسن ز طاووس سر افرازتر             

 مگرد       گرگ آشتیی بکن سر افراز مگرد    بدساز پلنگ   بودی آهو              

 (646دیوان، )  زنیمه ره باز مگردای  هچون آمد دانی که ز عشق تو دلم نیمه نماند                 

 :ویرگری با صور فلکیتص-پ

گانه در توصیف قامت و ظاهر یا خلق و خاوی یاار    نمایش زیبایی صورت یار با ستارگان و صفات منسوب به صور فلکی و بروج دوازده

تصاویرگری   ۀر استفاده کرده و از این بابت چیازی باه گنجینا   یخاقانی هم از همین تصاو .همیشه در شعر فارسی کاربرد داشته است

 :مثال .زوده استشعری نیف

 شعری فش و فرقد فر و ناهید صفا لقا         برجیس ای تیر هنر سهیل              

 (612دیوان، )  خوارند چو پیش مهر پروین و سها   پیش رخ تو ماه و سماک و جوزا                 

 الکیوان دل مشتری رخ زهره مث خورشید جمال      قدر لای بدر هما             

 (621دیوان، ) پروین دندان سهیل تن جوزا فال      و تیر خصال  عقرب خطی ابرو و  قوس              

 های آیینی تصویرگری با نشانه-ت
های خاقانی در تجسم خیاال یاار    اند، از دیگر روش های مسیحی و زرتشتی یا تلمیحات اسالمی استفاده از واژگانی که شناسای کیش

 :مثال .است

 بر هر دیری زده دارد داری   ترسا صنمی کز پی هر غمخواری                      

 (695دیوان، )  یک موی کزو ببستمی زناری   زان زلف صلیب شکل دادی باری                       

 دلکش داری ةدر جام طرب باد       داری     مغان فش   سده زلف های  شب          

 (693دیوان، ) تا زلف چلیپا و رخ آتش داری     داری      خوش   ةسد  همه سالهتو خود          

 عشاق چوآدم است پیرامونش    گونش         گندم رخ  ماند به بهشت آن           

 (622دیوان، ) کند بیرونش بهشت می ز عمداً         دست       گندم   بر   خاقانی را نرفته          

 (جنس مذکر)گری  های سپاهی با نشانه تصویرگری-ث
نگاه به خنجر و تیر، ابرو به کمان و زلف  .دهد عبیراتی است که از سپاهی بودن معشوق خبر میتشعر فارسی سرشار از اصطالحات و 

لجوج به  اند که گاه از دست عشاق فارسی، معاشیق همان ترکان سپاهی بوده رهای آغازین شع در دوره .استه به کمند تشبیه شد

شمیسا، . نک)کشتند و این موارد همچون سنتی در شعر فارسی منعکس شده است  آمدند و آنان را با تیر یا خنجر می جان می

4956 :236.) 



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
541 

در اشاعار ایان    .یادآور مذکر بودن یار است و یار مذکر که ترک لشکری است از عهد غزنوی وارد شعر فارسی شده اسات گری  سپاهی

شاود   این سنت شعری یا حقیقت اجتماعی در شعر فارسی به صورت تصویر نو خط زیبایی ترسیم مای . است ذکرم باًعهد معشوق غال

 .(233: 4956شمیسا، . نک)

در ایان   .شود توان معشوق را مرد تصور کرد مانند مواردی که ابرو به کمان و زلف به کمند تشبیه می البته مواردی هم هست که نمی

 .اناد  یاد فقط با یک سنت اصطالحی روبرو هستیم و این اصطالحات معانی حقیقی و نخستین خود را از دست دادهموارد به احتمال ز

به اصاطالح  و  های مذکر واقعی رسد که چندان خبری از معشوق چنین به نظر می - سبک شعری خاقانی -آذربایجانیدر شعر سبک 

 .(32: 4954شمیسا،  .نک)شاهدبازی نباشد 

بساامد انادک ایان گوناه      .دهاد  در میان رباعیات خاقانی به صراحت از جنسیت مذکر یار خبر می «پسرا»باعی با ردیف اگرچه یک ر

تکارار یاک سانت     ۀتواند باشد بر برائت ذهن و نفس خاقانی از پرداختن به اموری این چنینی و فقط نشاان  گری خود دلیل می تصویر

 :است یزبانی در شعر فارس

 زنار خط و صلیب مویی پسرا  لب و آفتاب رویی پسرا      عیسی            

 (612دیوان خاقانی، ) خاقانی اسیر شد چه گویی پسرا  کشی و اسیر جویی پسرا       لشکر          

 :خاقانی دو رباعی دیگر هم در توصیف خط عارض یار دارد

 ش خطی آتش فامبر آب دو عارض     سروی ست سیاه چرده آن ماه تمام              

 (626دیوان، ) مچون سرخی مغرب است در اول شا    مادام      عارض گرد  شکل خط او به           

 آن صلیب عنبر بویت ۀمن کشت   رویت         مسیحا   عید   خطی  ار زنّ         

 (613ان، دیو) آتش دل من باد و چلیپا مویت  در کویت       سده بود  آن شب که شب         

 :سپاه و لشکری بودن یار داللت بر جنسیت مذکر او دارد ةکند و واژ در یک رباعی هم یار را عید سپاه و نقاب پوش تصویر می

 بر بسته نقاب و نو چنین باشد ماه   دیدم به ره آن ماه من و عید سپاه                 

 (696دیوان، )دیدم رخ او روزه گشادم بر راه  در روزه مرا بیست و ششم بود از ماه                 

قادری عاشاق در    کند و فقط یادآور سنت شعری است، بااز نماود بای    گری یار که داللت خاصی به جنسیت او نمی های سپاهی نشانه

 .اشاقان اسات  های ع بیرحم دل ةیار رباعیات خاقانی هم، شکارند «هرچه آن خسرو کند شیرین بود»ت یار است که مقابل ارج و اهمیّ

 :کند افکند و ترکان ضمیر عاشقان را اسیر خود می با نگاه زوبین می

 ها همه صید چشم جادوی تواند جان    ابروی تواند         خدمت  در  همه ها  دل            

 (645دیوان، )چوبک زن بام زلف هندوی تواند    دراز         های من به شب  ضمیر   ترکان            

 گر دردها شود مژگانت افسون      مژگانت        شود   ها سینه   زن  ناوک             

 (615دیوان، )از دست لبت گریخت در دندانت         آن لب افسون خوانت    بدید ون درد چ            

 تتو دیلمی و عادت دیلم این اس  ات آیین است        تندی کنی و خیره کشی            

 (616دیوان، ) دیلم سپرو زوبین است ۀپیرای        نسرین است   از سپر  نرگس زوبینت ز            

 بیان حاالت عاشق
شاعر که عمری را در دوری از یاار و ناکاامی    .ترین مفهوم در پردازش حاالت عاشقی در رباعیات خاقانی است شکایت از هجران بیش

دوری  ۀهاا از غصا   زه از عیش و طرب، روز و شب در آب دیده و آتش دل، آب ریخته و زرد رخ، شبسپری کرده، با دلی صدپاره و آوا

از  .افتاد  در دام بتان دیگر نمی .رسد گیرد و از گنجشکی به همایی می او از عشق ارج می .شود میرد و روزها به امید وصل زنده می می

تعاداد   .داند که آرزوی وصال یار، آرزویی بس محاال اسات   گشاید هرچند می نمی بندد و تا دیدار دوباره زبان اندوه فرقت زبان فرو می

 :چند نمونه .بسیار زیاد است گر اندوه شاعر در غم یار رباعیات بیان

 در آب و خونم می مجلست بیرونم       از دست غمت چو چون پای غم ار ز           

 (623دیوان، )خون نشسته دانی چونم  ۀمن غرق نشانده دانم چو نی        می تو مجلس           
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 ترسم نکشد بی تو به فردا دل من  دل من         ز سودا امروز به حالی ست           

 (623دیوان، )ن  شد کار دل از دست دریغا دل م  من       دل  در پای تو کشته گشت عمداً          
 بیدار شوم وصل تو تعبیر کنم      کنم       تصویر  تو  روی  شوم    خواب  در           

 (625دیوان، ) بر هر دو و هرسه چار تکبیر کنم          هان خواهی و جان و دل و تن  گر هر دو ج         

 آرایم          جز باتو نفس ندهم و دل ننمایم  عشق  بلبل  من و  گلبن  تو          

 (626دیوان، )  تا باز نبینمت زبان نگشایم  آیم          می   نزبا بسته   تو   فرقت در          

 .کند و ساقی و یار می می ها هم شاعر سرخوش از هوای عشق دعوت به سرمستی و اغتنام فرصت و روی آوردن به در اندکی از رباعی

 :ام است هرچند عمق و غنای آن را نداردات خیّاین اشعار یادآور رباعیّ

 ای دل       بر باد نهاده جاده پیش آر ای دل  رخسار  تازه  بهار  ود بنم           

 (621دیوان، )گلرنگ و لب یار ای دل  می اکنون که گشاد چهره گلزار ای دل       ما و          

رماناه اسات   مقام معشوقی است، ولی زبان بیان بسیار مابهم و محت  ۀآرایی شایست گاهی هم سخن از شخصی است که از خوبی و دل

باوده باشاد کاه باه دلیال غماازی رقیباان روی توجاه از شااعر           یشود مخاطب شاعر، ممدوح واالمقام ایجاد می که این تصور طوری

نالد و در پی یاافتن راهای دوبااره در دل     توجهی ولی نعمت محبوب خود می برگردانده و اینک شاعر چون عاشقان از درد دوری و بی

 :اوست

 پای آبله در کوی وفا جوییمت    کجا جوییمت         بوده گم   هرای گو           

 (611دیوان، )در هر وطنی جدا جدا جوییمت       پرسیمت      یکان از هر دهنی یکان            

 چون کشتی از آب دیده آسیمه سرم آن ماه به کشتی درو من در خطرم                    

 (626دیوان، ) چون آب به شیبم و چو کشتی بپرم         آرد خبرم     شادی به   کزو  باد  زان          

 در خور باشم            در شهر تو سال و مه مجاور باشم گر هیچ به بندگیت            

 (همان) گر برگردم ز کعبه کافر باشم       شروان زپی تو کعبه شد جان مرا                 

 :خود است( ممدوح)شاعر سوگوار یار در یک رباعی هم 

 برداشت فلک به خون خاقانی تی         تا ماه مرا کرد نهان اندر تی            

 (629دیوان، )دی بوسه زدم بر آن لب نوش آمی        امروز که بر خاک زنم وای دری             

 زبان ادبی رباعیات

ها و خلق و خوی یار اسات و   که سخن از عشق و زیبایی با این( رباعی دیوان 236باعی از ر 461)این نوشتار  ۀدر رباعیات مورد مطالع

آور چون خاقاانی   آفرین و ابزارهای شعرساز فراهم و سراینده هم شاعری توانا و زبان محمل مناسبی برای استفاده از انواع عناصر خیال

 .خورد ری شاعر به چشم نمیاست، نشانی از رستاخیز کلمات و صور خیالی بدیع در تصویرگ

تصااویری کاه    .گیارد  هره میب شاعر در تصویرگری خویش از صور خیالی پر کاربرد تشبیه و استعاره در سطح حسی آشنا و مستعمل

و گویی فرزندان خلف طبع  بدیع خاقانی را بر پیشانی ندارند ۀاند و هیچ کدام مهر زبان و عاطف همگی متعلق به سبک دوره و عمومی

بهاار   :رکیبااتی مانناد  ت .انگیزناد  نمای  ای بر تصویرگر یار هیچ اعجابی را در هیچ خواننده یترکیبات تشبیهی و استعار .ر او نیستندبک

، عقرب خاط، ساهیل   (استعاره از چشم یار)، بادام تر و نرگس مخمور(یارة استعاره از چهر)حسن، زوبین زلف، بدر چهره، سپر نسرین

بخت، مرغ دل ۀ زلف، پروانۀ ل، آتش تب، لعل لب، تیرنگاه، کوی وفا، آتش سودا، موی میان، زر چهره، سلسلتن، پروین دندان، عود د

ترکیب دیگر ازاین دست که به دلیل کثرت کاربرد، زیبایی خود را از دست داده و به تصاویری عماومی و سانتی و قاراردادی     ها هو د

 .اند تبدیل شده

 هنتیج
از نظار عناصار زباانی و    . های قصیده و غزل و قطعات دیوان او حجم بسیار ناچیزی در برمی گیرد سه با قالبرباعیّات خاقانی در مقای

ادبی برجسته ساز سخن، رباعیات حرفی برای گفتن ندارند و از نظر صورت و مضمون بسیار معمولی و خنثی هساتند، ناه آن چناان    
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ن و احساس خواننده نهند و نه چنان سخیف و پر لغزش که از شدت تهای  زیبا و مخصوص که چون رباعیّات خیّام نقش ابدی بر ذه

یاک تشاخص سابکی ندارناد و      آزمایی او بوده هیچ رباعیّات خاقانی صرفاً برای طبع. بودن فکر و زبان خود را بر خاطرها تحمیل کنند

امۀ حیات در تااریخ شاعر فارسای، انتسااب     شانس بزرگ این رباعیّات برای اد. اند تا سبک شخصی شاعر گر سبک عمومی دوره نمایان

چهرة طبع وقّااد خاقاانی در ساکوت انتهاای دیاوان خطیار او باه زنادگی آرام و          این فرزندان بی. ها به نام بلند آوازة خاقانی است آن

شاعر  بیشترین مضمون مطرح شده در رباعیات خاقانی،تصویرگری عشق و معشوق است کاه باه سانّت    . دهند خاموش خود ادامه می

مهری معشوق سخن رفته و تصاویر کلی و قراردادی از معشوق حسای باعاث هایج انگیازش هناری و احساسای        فارسی ازعشق و بی

هاای   هاای بعادی یاا شاعر     های خیاالی دوره  عشق مطرح شده در رباعیات، عشق حسی است و شباهت و تناسبی به عشق. شوند نمی

 .گوید تا کام دوست برآید صوفیانه ندارد که شاعر عاشق ترک کام خود می

 منابع

 .نشر و پژوهش دادار: تهران. ترجمۀ کاظم فیروزمند .ضیافت(. 4952. )افالطون

 .انتشارات زوّار: تهران. 6چاپ . الدین سجّادی تصحیح ضیاء .دیوان اشعار(. 4952. )خاقانی

 . 31شمارة . کیهان فرهنگی. «عالم خیال و خیال معشوق»(. 4966. )دادبه، اصغر

 .انتشارات آگاه: تهران. 3چاپ . صور خیال در شعر فارسی(. 4962. )کدکنی، محمدرضا شفیعی

 .انتشارات سخن: تهران. 2چاپ  (.از مشروطیّت تا سقوط سلطنت)ادوار شعر فارسی (. 4959. )کدکنی، محمدرضا شفیعی

 .نانتشارات سخ: تهران. 2چاپ . رستاخیز کلمات(. 4934. )کدکنی، محمدرضا شفیعی

 .انتشارات فردوس: تهران. 2چاپ  .سیر رباعی(. 4961. )شمیسا، سیروس

 .انتشارات فردوس: تهران. چاپ اول. شاهدبازی در ادبیات فارسی(. 4954. )شمیسا، سیروس

 .انتشارات فردوس: تهران. 3چاپ . شناسی شعر سبک(. 4952. )شمیسا، سیروس

 .نشر علم: تهران. 6چاپ  .سیر غزل در شعر فارسی(. 4956. )شمیسا، سیروس

 .99-6. صص .قاره نامۀ شبه نامۀ فرهنگستان، ویژه. «سبک واسوخت در شعر فارسی»(. 4939. )فتوحی، محمود

 .انتشارات خوارزمی: تهران. 1چاپ . سخن و سخنوران(. 4956. )الزمان فروزانفر، بدیع

 .لمیانتشارات ع: تهران. چاپ دوم .مکتب لکان(. 4955. )کدیور، میترا
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 تحلیل شخصیّت خاقانی در دیوان 

 (شناسی آبراهام مزلو و اریک برنبر اساس نظریّات روان)

 دخت پورخالقی چترودیمه

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 الهه آرانیان

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 

 هچکید

های شناسی به منزلۀ علمی که به مطالعۀ ذهن آدمی و فراوردهتوان از روانبرای بررسی اثر ادبی که محصول ذهن آدمی است، می

و خودستا  کناپذیر، خشبدیل خاقانی را انعطاف الدینبیشتر پژوهشگران حوزة ادبیات فارسی افضل. پردازد، استفاده کردآن می

جا که دیوان اشعار خاقانی شروانی دربرگیرندة بخش مهمّی از حوادث، وقایع و اتّفاقات دوران زندگی اوست، از آن. اندردهکمعرّفی 

های مهمّی از شخصیّت او دست شناسانۀ آن به جنبهنامۀ خودنوشت دانست و با تحلیل روان هایی از آن را یک زندگیتوان بخشمی

 تحلیل رفتار)، والد و بال  کودکگانۀ پایۀ الگوهای سه ه برکبرن  کشناسی ارینظریۀ رواایم بر اساس ندر این مقاله سعی کرده .یافت

دیگران، تجربۀ  خلّاقیت، روابط متقابل با)وفا کهای شخصیت خودشه ویژگیکمزلو شناسی آبراهام است و نظریۀ روان استوار( متقابل

ه کند و با استناد به منابع تاریخ ادبیاتی کرا بیان می...( ه مسائل بیرون از خویشتن وخلوت، توجّه ب به گیری و نیازنارهکیفیت کاوج، 

خوانی و بر اساس نظریّۀ تری از او برسیم و با استفاده از هنر چهرهشدهتر و ثابتاز زندگی خاقانی در دست است، به شناخت علمی

 .یّت خاقانی به شخصیّتی بال  و خودشکوفا نزدیک استکتل تصویر او را ترسیم کنیم و نشان دهیم که شخصریموند 

 .برنمزلو، اریک  شناسی، آبراهامخاقانی، تحلیل شخصیّت، روان :هاکلیدواژه

 مقدّمه

 (4315-4353)مزلو نظریّة آبراهام به نگاهی -4-4

 کاه  آیدمی دنیا به غریزی ازهاینی تعدادی با شخصی هر که گرفت نتیجه شناسی،روان در« گراییانسان» جنبش معنوی پدر مزلو،  

. کناد  شاکوفا  را خود ةبالقوّ هایتوانایی ۀهم عنیی برگزیند؛ را خود شکوفا کردن و افتنی توسعه رشد کردن، شخص تا شودمی باعث

 باه  نیاز بعد کنند؛می خودنمایی ایمنی نیازهای شدند، ارضا نیازها این وقتی.هستند غالب فیزیولوژیکی نیازهای سطح، ترینپایین در

 (. 936: 4956 شولتس،)خودشکوفایی به نیاز سرانجام و احترام و عزّت به نیاز آن دنبال به عشق، و داشتن تعلّق

 طبیعات،  و خاود، دیگاران   پاذیرش  واقعیّت، بهتر درک: از عبارتند مزلو ۀنظریّ در خودشکوفا افراد هایویژگی ترینمهم کلّی طور به

 استمرار فرهنگ، استقالل و خود مختاری خلوت، به نیاز و گیریکناره کیفیّت مداری، مسئله بودن، عیطبی و خودانگیختگی، سادگی

غیرخصامانه،   و فلسافی  طبعای  شاوخ  هادف،  و وسیله بین تشخیص فردی، بین روابط همدردی، حسّ اوج، تجربۀ تحسین، و تقدیر

 (.246-295: 4962مزلو،)پذیری فرهنگ برابر در مقاومت و خلّاقیت

 (4315-4345)نظریّه اریک برن نگاهی به  -4-1

آن « کودک، والد و باال  »م یه مفاهکه ین نظریا. ن استینو یشناسروان یها هین نظریتر از ملموس یکیل رفتار متقابل یۀ تحلینظر  

رواباط و رفتاار    ت ویت، شخصا یریرشد، ارتباطات، مد ی، روان شناسی، درمانینیهنوز هم مطرح و در حال تحوّل هستند، در امور بال

از نظر او ارتبااط  . ل رفتار متقابل پروراندیش را دربارة تحلیها هیمیالدی نظر 4331برن در دهۀ  یکار(. 45: همان)اربرد دارد کار یبس

 (43 -21: 4951فیروزبخت،.)است یاوکانسان و روان ی، محور روابط اجتماعیالمک

ه از کا اسات   یمید و روان قاد ی، روان جدیروان برون» یها برن مستلزم دانستن واژه یکل رفتار متقابل اریۀ تحلیار گرفتن نظرکبه   

ن ساه اصال،   یا ا. ناام دارناد   کودکا ب والاد، باال  و   یا حاالت من به ترت. شوند یبه صورت حاالت من نشان داده م یشناسدهینظر پد

دام از حاالت من در طول کبرن هر  یکظر اربه ن(. 43: 4953برن، )«دهند یل مکیت را تشیشخص یل ساختاریتحل یلّکاصطالحات 
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باه   ؛ندکتواند عمل  یوه میهر فرد  به سه ش یگذارند؛ به عبارت یر میرند و بر رفتار او تاثیگ یانسان، عنان رفتار او را به دست م یزندگ

 .وة کودک، والد و بال یش

در دوران ( 333-321)ر بزرگ قرن شششم هجری قمریشناسی آبراهام مزلو در زندگی خاقانی شروانی، این شاعطبق نظریّۀ روان

-با توجّه به سه حالت من کودک، والد و بال  نظریّه روان همچنین. کرده استسالی، آگاهانه به سمت خودشکوفایی حرکت میمیان

زندگی او بیشتر به سالی شناسی اریک برن و نمود این سه حالت در زندگی خاقانی شروانی، حالت رفتاری من بال  در دوران میان

 .شناسی آبراهام مزلو داردخورد و این حالت پیوستگی نزدیکی با ویژگی خودشکوفایی نظریّه روانچشم می

 بررسی زندگی خاقانی شروانی بر اساس نظریّة مزلو -1

  مزلو یهاازین مراتب سلسله هرم

 یکیولوژیزیف یازهاین -1-4

 از البتّاه  و دارناد  قارار  مزلاو  نیازهاای  هارم  سطح ترین پایین در (استراحت و مسکن آشامیدن، غذا، به نیاز)فیزیولوژیکی  نیازهای»  

 شاولتس، )«اسات  شاتر یب آن اولویّات  و تواناایی  قوّت، باشد، ترپایین  مراتب سلسله نظر از نیازی  هرچه. برخوردارند اولویّت بیشترین

962:4956.) 

 ناچیز درآمد با که بوده مایه اندک درودگری شروانی نجّار علی پدرش،. آمد دنیا به پایین اجتماعی موقعیّت با ایخانواده در خاقانی  

 :کرده استمی تأمین را فرزند و عیال زندگی هزینۀ و گذرانیده می روزگار پیشه این از حاصل

 نماااااارودش آزر بااااااوده هماااااازاد

 

 آماد  پدیاد  براهیمی آراییمعنی خوان به

  

 نجّاااااارش وسااااافی باااااوده اساااااتاد 

 (532:4955خاقانی،)                           

  شااروانی نجّااار علاای صاانعت آزر پشاات ز

 (141:همان)                                

 خاانواده  و اسات  بوده برخوردار خانواده کی داشتن نعمت رو خاقانی ازاز این. است بوده طبّاخ و مذهب عیسوی کنیزکی نیز مادرش 

 . است رده ک یم تأمین را او یزندگ ۀیاوّل و فیزیولوژیکی یازهاین

 یمنیا یازهاین -1-1

 (.962:4962شاولتس، )«اضاطراب  و تارس  از رهاایی  و نظام  حمایات،  ثباات،  امنیّت،: از عبارتند ایمنی نیازهای مزلو نظریّۀ طبق»  

 خاود،  عماوی  تربیات  و حمایات  تحات  او پیشاۀ  دادن اداماه  باه  نسبت بودن عالقهبی و پدر از رنجیدگی خاطر به کودکی از خاقانی

 ارییا  نجاوم  و طاب  فلسفه، فراگرفتن در را اش برادرزاده و بود فیلسوف و طبیبالدین  کافی. افتی پرورش عثمان عمربنالدین  کافی

 علام  کساب  مسایر  در او  کماک  باا   کاه  چارا  داند؛ می عمویش مدیون را خود زندگی همۀ آمده، اشعارش در که چنان خاقانی. کرد

 :هادن گام وآگاهی

 باااود کااارده گااام پااادر چاااه ار آوریاااد پدیااادار عااام   را تو زیرا پدر نز کن عم ز نسبت دعوی

 (569: 4955 خاقانی،)                                    

 را تاا   ثباات  و ایمنی به نیاز حمایت این و استبوده  خود عموی حمایت تحت سالگی 23 سنّ تا نوجوانی و کودکی سنین از خاقانی

 .استکرده  تأمین او وجود در یحدّ

-علای  که جایی تا بوده است؛ مادر مهربانی و حمایت تحت همواره افت،ی وفات مادرش که زمانی تا کودکی از خاقانی دیگر سوی از  

 :کندمی بیان مادر مهربان وجود را شروان در ماندن علّت و گویدنمی ترک را شروان خراسان، و عراق به سفر میل رغم
 تااااو بااااه مشااااعوفم سااااخت جااااارک اهلل عااااراق ای

 اسااات روزی بااای شاااما چشااام روزن از جاااان گرچاااه

    

 را تااااو مشااااتاقم سااااخت اهلل عماااارک خراسااااان وی 

 شاااااما شاااااعاعات بینااااادمااااای گاااااوش دریچاااااۀ از

                                             (   2:همان)
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 عشق و تعلّق به ازین -1-9

 اعتقاد به. شود می ایجاد و عشق داشتن تعلّق نیازهای او در شدند، آورده بر معقول شکل به فرد منیای و فیزیولوژکی نیازهای وقتی  

 به محبّت و ایثار هارابطه این در .آوریم میبر را محبّتمان نیاز مردم با طورکلّی به ای دیگری با آمیز مهر و نزدیک رابطۀ ایجاد با» مزلو

 (.446:4962، ولتسش)«دارد اهمّیّت آن دریافت اندازة

 ادیا  نیکای  باه  او از و ساتایش  را او همواره و دارد عمیقی عواطف مادر قبال در پدر، به نسبت خود های مهری کم خالف بر خاقانی  

 با ای قطعه در و داند می مادر به دلبستگی شهر، این اهل از ودلتنگی مالل همۀ با را شروان به خود یپایبند علل از کیی و است کرده

  (.556:4955خاقانی،)گوید  می سخن مهربان دل حقّ از و خواند می مادر خورریزه را خود« مادر» ردیف

 دارد ای گساترده  عواطف و احساسات نیز رشیدالدّین مادر و گنجوی ابوالعالی دختر خود، اوّل همسر به نسبت خاقانی» مادر، از پس

 باه  خاود  همسر از شاعر(. 35:4953 کن، معدن)« است گر جلوه سروده، خویش« عمر ادگاری» رثای در که اشعاری در احساس این و

 او ساوگ  در و کناد مای  ادیا  خاود ( 916:4955خاقانی،)«دل باغ بهار» و« گسارانده» ،«دل آشنای» ،«عمر ادگاری» ،«پرورد وفا اری»

 : ریزدمی خونین اشک

 باااود عمااار ادگااااری آن اریااا ناااه آن

 دبااو اااادهینشن سکاا گانااهیب ماان راز

 

 داشاااتم یادگااااری نیایاااآ باااه پاااس 

 داشاااااتم یدار راز دل آشااااانا هکااااا

 

 (916: 4955خاقانی،) 

 

 در عشاق  و تعلّاق  باه  نیاز هک دهدیم نشان یخاقان دیوان در گرانید به نسبت محبّت و مهر ای و یوابستگ و تعلّق رکذ کلّی طور به  

 .استشده تأمین او وجود

 احترام و عزّت به ازین -1-1

 شادن  بارآورده . گاران ید یسو از احترام به ازین گریید و نفس عزّت به ازین یکی: دارد وجود احترام به ازین نوع دو مزلو ۀینظر قطب  

 نیچنا  جاۀ ینت در. ندک نانیاطم احساس خود یارآمدک و یارزشمند ت،یقابل به نسبت تا دهد یم اجازه شخص به نفس عزّت به ازین

 وجاود  نفاس  عازّت  فقادان  یوقتا  گرید یسو از. شود مولّدتر و ارآمدترک خود یزندگ یهاجنبه مامت در است نکمم فرد ،یاحساسات

، شولتس)ندارد را مشکالت با برخورد برای کافی نفس به اعتماد و ندک یم یدلسرد و یپناه یب حقارت، احساس شخص باشد، داشته

 :شودیم دهید بیترت نیا به یقانخا یزندگ در گرانید یسو از احترام و خود به احترام(. 963:4331

  خود به احترام و نفس عزّت -الف

 خواناده  حقاارت  عقدة دارای حتّی و خودستا خودبین، شاعری او خاقانی، احوال و زندگی با مرتبط مقاالت و هاکتاب از تعدادی در  

 بیاباد،  راه دلاش  زوایای درون به خاقانی اشعار هرا از خواهدمی امروز که کسی برای تلخ، هایشکایت و هاخودستایی این». استشده

 شروانشااهان  درباار  در هکا  یمقطع در یخاقان کهآن حال(. 456:4962همو،)و(43:4963کوب،زرّین)«است حقارت عقدة وجود نشانۀ

 رشاتۀ  او باه  نسابت  ماان کحا ینیبادب  و آناان  گااه یبا  و گااه  یهاتهمت خاطر به هک یطور به داشت؛ هم یدشمنان و مخالفان  بود،

 شاتن یخو شیستا و ییخودستا مباهات، و تفاخر به اشعارش از یقسمت در لیدل نیهم به. وستیپ یم و گسست یم دربار با ارتباطش

-چااره  و راهی بود،شده آن درگیر که ایمبارزه در خویش حیات از دفاع برای زیرا است؛ پرداخته خود گاهیجا و خود اثبات منظور به

 (. 94:4956علیزاده،)شتندا این جز ای

 را خود نقش و کرده غرور احساس بارها بسا چه است، اجتماعی برجستۀ نقش خواستار هایشتوانایی و هالیاقت به توجّه با انسانی هر

 تمجیاد  و تعریاف  و دیگاران  شامردن  حقیار  بلکاه  نیست، خودستایی عقدة بیانگر این ولی دانسته، برجسته بسیار اطرافیان میان در

-باوده  معاصارش  شااعران  و نزدیکاان  از تعادادی  عمادی  هاای اعتناایی بی و هاتوطئه و هاحسادت مقابل در واکنشی خود از قانیخا

 به توانمی پردازد،می خود جایگاه اثبات و خویش باب در مباهات و فخر به هاآن در خاقانی که اشعاری از (.6:4955نقشبندی،)است

 :اشاره کرد اشعار این

 اسات  من بیان خاطر کشطهخری خرد

  آورد پدید زمان دور که  خدای بدان

 اساات ماان بنااان و خاااطر باارجنیبااه سااخن 

                                     اساات ماان زمااان زمااان و ماان دور دور کااه
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و  623، 461:همان)و نیز (631:495خاقانی،) 

691). 

  گرانید یسو از احترام -ب

 باا  خاقاانی  جوانی و کودکی دوران در مسئله این و آمد دنیا به متوسّط ایطبقه از و ورپیشه ایخانواده در انیخاق بدیل الدّینافضل  

 ادامه را پدر درودگریِ پیشۀ توانستنمی رو این شود؛ از دولت و نام صاحب خواستمی او. نداشت تناسب او هایخواسته و بلند طبع

 تیا ترب تحات  و رفت یگنجو یابوالعال شروانشاهان، دربار شاعر نزد یقمر یهجر 311-331ی ها سال انۀیم در دلیل همین به. دهد

 باه  افتنیا  راه از بعاد  یخاقان. افتیتخلّص « خاقانی» به« حقایقی» از و ردک دایپ راه شروانشاه منوچهر دربار به او توسّط و آمد در او

 هام  باه  شااگرد  و اساتاد  اناۀ یم لیا دل نیهم به رسد یم نظر به و دیرس یا ستهیشا گاهیجا به منزلت و احترام سبک و منوچهر دربار

 مقصاودش  باه  هک بود احترام و عزّت سبک یپ در صله و انعام افتیدر و منوچهر مدح با و شروانشاهان دربار به ورود با یخاقان. خورد

 ساتایش  در و یمادح  هاا  آن یتاا  جپان  و هشاتاد  یخاقاان  یبنادها  بکیا وتر قطعاات  د،یقصا مجموع از جهت همین به شاید. رسید

 :کرد اشاره اشعار این به توانمی هاآن جملۀ از که اندشده سروده اطراف شاهان و شروانشاهان

  اسااات برتااار ثوابااات از مناااوچهر مااایم دایااارة

 برکشااد او چااون اساات حاارز او توقیااع را چاارخ

 

 ناااوابااای باااس اینقطاااه میاااانش در آفااارینش 

 غااااو در فاااشزحااال مااارّیخِ بخاااش ساااعادت آن

 (21:4955خاقانی،)                             

 ،935 ،119 ،143 ،123 ،129 ،131 ،163 ،154 ،131 ،136 ،313 ،341 ،345 ،51 ،456 ،431 ،224 ،226 ،416: همااان):نیااز و

932، 956، 952، 966، 931، 996، 991، 991، 261، 233، 291، 294، 336، 339، 393، 323، 322، 324، 316، 313، 535، 

 (.362 و531 ،532 ،552

 کاارده جمااع ثروتاای و کاارده اعتبااار و شااأن کسااب دربااار در شااروان، درباریااان سااتایش و ماادح بااا خاقااانی ترتیااب ایاان بااه

 (.941:4931فروزانفر،)بود

 وفاکخودش افراد یهایژگیو -9

 یساالگ  پنجاه بعد؛ یعنی به قمری جریه 361 یزمان دورة  ،یخاقان شخصیّت در خودشکوفایی هایویژگی و ابعاد بررسی منظور به  

 سارودن  حاج،  دوم سفر به رفتن و بند از او ییرها اخستان، توسّط  یخاقان شدن یزندان هک یادوره است؛ شده گرفته نظر در یخاقان

 خراساان  به سفر از او منع و یر به رفتن و زیتبر در اقامت سرانجام و شکوچکدختر  و اوّلش همسر  ن،یدّالدیرش مرگ ن،یمدا  ایوان

-گرفتاه  قارار  مزلو ۀینظر دگاهید از یشناختروان لیتحل مورد  اند،شده سروده دوره این در هک یاشعار بیترت نیا به. ردیگ یبرم در را

 . اند

  عتیطب و گرانید  شتن،یخو رشیپذ -9-4

 در متعاارف  ریا غ یاگونه به هک هستند ییازهیچ گرانید دادن قرار ریتأث تحت در یسع و ییخودنما ،ییدورو ،ینیچسخن ،یارکایر 

  نناد، ک یزنادگ  آرامش در شانیمبودهاک و هایاستک رغم به توانندیم افراد گونهنیا هک جاآن از و شودینم دهید وفاکخودش افراد نزد

-ینما  شامار  باه  مباود ک را آن هاا  اصاوالً  و نگرناد ینما  نقاص  چشام  باه  شاان یمبودهاک به عمر اواخر در خصوص به یمدّت از پس

  (.21-24:  4966مزلو،)آورند

 را یو مادح  و شیستا و زد سرباز او نوش و شیع مجالس در تکشر و اخستان شروانشاه درگاه در حضور از امیا نیواپس در یخاقان  

 به بودن، دربند از خود اندوه و یناراحت انیب ضمن  خود، یهاهیحبس در او (.266:  4963،یظفر) افتاد زندان به تینها در و کرد ترک

 :ندکیم انیب شیخو بودن یزندان از یمتفاوت راتیتعب او. ندیبیم نیا در را چاره رایز  ند،کیم مدارا تیواقع نیا با ینوع

 
 ماان خواسااااااتاری بااه چااون غاام چیاااسااات

 

 برخاسااااااات  القاااااااران صااااااحب اروخسااااا 

 (4955:62خاقانی،)                                            

 دکناااااااا کردگااااااااار کنیاااااااا کارهااااااااا  کنیاااااا نگااااااردد آن و نایاااااا ز او کااااااار
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 دبیشاااااترن ریاااااگ ز خصااااامان گرچاااااه 
 

 کناااااااد خاکساااااااار مااااااارگ را هماااااااه

 

 (461:همان)        

 باه  سبب هک یسانک از و ندکیم وهکش ینامردم و یناجوانمرد ، ییوفایب  نفاق، و ایر ،یارک دغل از شیهاهیحبس در نیهمچن یخاقان

 :بردینم نام یمعلوم و خاصّ شخص از امّا ند،کیم گله شدند، او ادنافت زندان

   باااردم یهمااا گماااان یعهاااد یاااکن

 باااازرگ غمااااان ماااارا، خاااارد دل

 بخااات یتاااوز ناااهکیز مااان یخاااوار

 

 برخاسااات گماااان شاااد، عهاااد باااد  اریااا 

    برخاساااااات نامهربااااااان بزرگااااااان از

 برخاسااااااات مهرباااااااان زانیاااااااعز از

 

  (62:همان) 

 بودن یعیطب و یسادگ ،یختگیخودانگ-9-1

 نیا ا باه  لزوماَ نیا. نندکینم تقلّا گرانید بر گذاشتن ریتأث یبرا هاآن. ستندین یتصنّع خود یزندگ و رفتار ار،کاف در وفاکخودش افراد 

 رساوم  و آداب افاراد  گوناه  نیا هک را یدفعات تعداد میبخواه اگر واقع در. دارند نانهکش سنّت رفتار مداوم طور به آنان هک ستین معنا

 انجام مانع یاجتماع عرف دهدیم اجازه ندرت به وفاکخودش فرد همه نیا با .نیست زیاد چندان م،یبشمار  نند،کیم نقض را یاجتماع

 .(26-23:  4966مزلو،). داندیم یاساس و مهمّ را آن او هک شود یارک

 از و ناد کیما  انیدربار و دربار کتر  قصد او هک ندکیم دایپ بروز جا آن یخاقان تیشخص در بودن یعیطب و یسادگ  ،یختگیخودانگ  

 نیدوما  باه  رفاتن  و حابس  از ییرها از بعد. ندکیم فراهم را شدنش یزندان اسباب مسئله نیهم و ردیگیم نارهک خدمت و مالزمت

 را مخلاوق  خادمت  و ذاردبگا  ناار ک را ییجاو چاره و یطلب نان. ندک شهیپ زهد دیبا هک ردیگیم قوّت یو در میتصم نیا زین حج سفر

 (:46-45: 4963 وب،ک نیزرّ)«ندک کتر

 کااااااااش قناعاااااااات داماااااااان در پااااااااای

 خاقاااااااااانی دهااااااااار احاااااااااوال بنگااااااااار

 

 انااااااادندوختاااااااه بطااااااار لبااااااااس کااااااات 

 انااااااادندوختاااااااه عبااااااار چشااااااام گااااااارت

 (413:4955خاقانی،)                                          

 لّاف کت از بناد  و زنادان  ییگاو  اوست؛ یهاهیحبس ،یخاقان گفتار و رفتار در بودن یعیطب و یسادگ ،یختگیخودانگ هاینشانه گرید از

 یبارا  ییجاا  پاردازد،  یم خود یها یگرفتار شرح به شاعر هک جا ، آنیخاقان کو سب المک بکیتر در هک گفت دیبا»و  استک او سخن

 و اناد برآماده  دل از یراست به هک داستیپ یکن و ستین یتاز دشوار یهاواژه نیهمچن و اشمآبانه فاضل عیصنا و یلفظ لّفاتکت ابراز

 عبارتناد  یخاقاان  یهاهیحبس بودن طبیعی و یروان و یسادگ از ییهانمونه(. 266:4963 ،یظفر)«است نقاب و دروغیب شعر اشهمه

 :از

 برخاساااااااات چنااااااااان دل راه  از راحاااااااات

 

 برخاسااااات جاااااان بناااااد ز  ااااااانونکا دل هکااااا 
 (.264و  469: همان)و نیز (61: 4955خاقانی،)

  خود از رونیب لیمسا به توجّه -9-9 

 .مدار خود تا هستند مدار مسئله شتریب هاآن. دارند توجّه خودشان از رونیب لیمسا به یلّک طور به وفاکخودش افراد مزلو، دگاهید از  

 فلسافی  را هاا آن میا ا آموختاه  هکا  گونهآن از یجاودان ییهاسؤال و یاساس لیمسا به شودیم مربوط معموالَ وفاکش خود افراد اهداف

-یما  ارک هاارزش از یچارچوب درون در هاآن .کنندمی زندگی ممکن« داوری چارچوب» ترینوسیع در معموالً افرادی چنین .بنامیم

 (.221:4962مزلو،) هالحظه با نه دارد ارک سرو قرون با و یمحلّ نه است یجهان ؛یجزئ نه و است یلّک هک نندک

 عرفاانی  معاانی  بر اشتمال دلیل به را او قصاید از هاییبخش رواین آورد؛ از رو عرفان و زهد به خود عمر یانیپا یها سال در یانخاق  

-ایان  در یخاقان یاصل مخاطب هک جاآن از .دید توانمی او قصاید در را عارفانه مضامین عضیی ای دانست، عرفانی نوع از غزل توانمی

 باه  وساتن یپ و ناد کیم دعوت ظاهر و صورت کتر به یخاقان هک نیا دانست؛ یجمع را او شۀیاند توان یم است، شرب نوع اشعار گونه

. اوسات  یجمعا  یارتقاا  و اعتال دغدغۀ دهندة نشان داند،یم ییرها راه را یاله یقضا به میتسل و خداوند به شدن یکنزد و معنا عالم

 دیبا و است ارزش یک او دگاهید از هک یامسئله است؛ بشر نوع یوارستگ و بیتذه مسألۀ به دیقصا نوع نیا در یخاقان توجّه واقع در
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 .وفاسات کش خاود  افراد یهایژگیو از یکی روزگار و ایدن به تعلّق و یوابستگ و عدم ایدن کتر به هیتوص. شود ریفراگ هاانسان انیم در

 یدرونا  یعاوامل  عمدتاَ است، مکحا هاآن بر هک یا نندهک نییتع عوامل. شوندیم ترذاتبه و قائم تر بسنده خود اریبس افراد لیقب نیا»

-انشکا ت هاا، آن باالقوّة های  ییوتوانا استعدادها ها،آن خود یدرون فطرت نیقوان: از عبارتند عوامل نیا. یطیمح و یاجتماع تا هستند

 واقعااً  هکا  نیا ا از شادن  آگااه  شاتر یب چه هر شدن، نسجمم و پارچهیک شتریب چه هر و خود شناختن به ازشانین و هاآن خلّاق یها

 (. 32-39: 4964، مزلو)«بود خواهد چه هاآن سرنوشت ایپیشه  ای حرفه ای یدرون یندا هک نیو ا خواهندیم چه ستند،یچ

 :بشری هایارزش به خاقانی توجّه از هایینمونه

 درآ ماااردان صاااف در نکااا بااارون صاااورت جوشااان

 دسااات دو در یدار بااااد یبسااات یپاااا را خاااود تاااو تاااا

 

 پادشاااااا شاااااد تاااااوان دل کملااااا دار زکااااا طلاااااب دل 

    را تاااو دینگشاااا چیهااا خاااود زکااا پااااش خاااود بااار کخاااا

 (4: 4955خاقانی،)                        

 یوپنااادار ریاااق و مابیسااا چشااامۀ غااارق تاااو

 دیوساااپ اهیسااا او در ماناااد یچشااام باااه جهاااان

 

 چاااارا بااااه یوثرکااااو وانیااااح چشاااامۀ گاااارد هکاااا 

 نااااااااایناب اهیساااااااا و ارد ناخنااااااااه دیسااااااااپ  

 (9: همان)                         

 (.146 و 963 ،942 ،232، 242، 43،41:همان: )نیز و

 را( 935:هماان )« مداین ایوان» مشهور قصیدة و شد متاثّر مداین یها هخراب دیدن با( ق.ه361)حج دوم سفر از بازگشت در خاقانی  

 به. دارد بسیاری شهرت فارسی ادب در شکوهمندش و شورانگیز بیان و زبان و نظیرکم مضمون واسطۀ به مداین ایوان قصیدة. سرود

 هاای ارزش چاارچوب  در کاه  است مسایلی حیطۀ در باشکوه ایگذشته از کردن ادی و میهنی -ملّی مسایل به پرداختن رسدمی نظر

 .دارد کاروسر ملّت کی گذشتۀ با زیرا است؛ آن از فراتر و گنجدنمی فردی

 خلوت به ازین ؛یریگکناره تیّفیک -9-1

 هاا آن. دهناد مای  ترجیح گرفتن قرار هاکشمکش تأثیر تحت و جمع در بودن بر را گرفتن کناره و بودن دور گاهی خودشکوفا افراد  

 از بایش  تمامشاان  تقریباً هک دارد واقعیّت این بیشتر، این از حتّی بمانند، تنها بیاورند، فشار خود به کهآن بی و ناراحتی بدون قادرند

 سارد  غالباً دیگران از گیریکناره و رای استقالل دلیل به هاآن(. 94: 4966مزلو،) دارند دوست را انزوا و گزینی خلوت عادّی مردمان

 (.962:4965شولتس،)نیست تمایل و قصد روی از حالت این امّا شوند،می تلقّی نامهربان و

-مای  وادار اجبااری  تنهاایی  و گزینای خلاوت  به را او که است مواردی از کیی شروانشاه، اخستان دوران در خاقانی افتادن زندان به  

 بعاد  که شد باعث زندان در اجباری تنهایی همین خود؛ درون به و خود به اندیشیدن برای بود فرصتی خاقانی برای زندان گویی.کند

 و نشاد  مشاغول  مالزمات  به دیگر حبس از بعد خاقانی» .نشود مشغول خدمت هب دیگر و بگیرد فاصله شروانشاهان دربار از رهایی، از

 از بازگشت از بعد و(. 21:تابی سمرقندی، دولتشاه)«آمد بیرون شروان از حج قصد به و دریافت فقر مشرب شد؛ او گیر دامن طلب درد

 او و کارد  رهبری انزوا و عزلت دارالملک به را او روزگار گذشت و زندان رنج گرفت؛ خود به دیگری بوی و رنگ وی سخنان» هم حج

 :کرد بسنده( ص) اکرم پیامبر مدح به و نگفت مدح  دیگر(. 941 :4916فقیه،)«ساخت وادار تسلیم و رضا به را

 باااارد کااااااابریا کناااااااگرة بااااه را تااااو عزلاااات

 

 مخااااواه نردبااااااااااااان ایااان از باااه را گااااهسقااااااااف آن 

 (966: 4955خاقانی،)                                   

 (.396 و561 ،549 ،666 ،662،621:همان) نیز و

 اجتماع و طیمح از مستقلّ کنش ؛عمل یآزاد -9-0

 کشاش  تحات  خودشکوفا افراد که جاآن از. است اجتماع و طبیعی محیط از هاآن نسبی استقالل خودشکوفا افراد هایویژگی از کیی

 هاا فرهناگ  افراد، سایر ای واقعی دنیای به متّکی خودشان ةعمد هایرضامندی مورد در کمبود، انگیزش نه و دارند قرار رشد انگیزش

 عادم  ایان . هساتند  متّکای  خودشاان  پنهاانی  مناابع  و بالقوّه هایتوانایی به مداوم رشد و خودشان پیشرفت برای هاآن بلکه نیستند،

 (. 4962:226 مزلو،)است آن نظایر و هاناکامی ها،محرومیّت ها،ضربه شارها،ف برابر در نسبی استواری معنای به محیط به وابستگی
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 باا  و شروانشااهان  دربار از گیریکناره و روحی تحوّل و(قمری هجری361) دوم حج سفر از بعد و حیات پایانی هایسال در خاقانی  

 تاا  او. شودمی تبریز ساکن و کندمی ترک را انشرو همسرش، مرگ و قمری هجری 364 در رشیدالدّین جوانش، پسر دادن دست از

 یوابساتگ  قطاع  یلّا ک باه  انشیدربار و شروان طیمح از یخاقان رسدیم نظر به. گرددینم باز شروان به و ماندیم زیتبر در عمر انیپا

 :ذاردگیم شینما به را خود طیمح و فرهنگ استقالل و دهدیم اتیح ادامۀ خود ییتوانا بر هکیت با و ندکیم

 را اقامااااااااااااات بااااااه زیااااااتبر یااااااکل

 ردکاااا نتاااااااااوان مقااااام مولااااد بااااه هاااام

 

 اساات مقاار بهیااااان را قاااااااطره صاااااادف هکاا 

 اسااااااات  درر خااااااااانۀ حباااااس صاادف  هکاا

 (65: 4955خاقانی،)                            

 اسااات حاصااال زمیاااچ دو زمیاااتبر باااه تاااا

 

 

 

 باااااااس رود مهاااااااران آب و ناااااااان مینااااااا

 (215: همان)                                  

 نیوتحس ریتقد استمرار -9-6

 یزنادگ  یهایخوب تازه یا گونه به و بارها و بارها هک دارند را آورشگفت ییتوانا نیا  هاآن. است همراه یتازگ با وفاکخودش افراد نگاه  

 لاذا . باشاد  شاده  رناگ  یب  گرانید نظر در اتیتجرب نیا هک چند هر نند،ک نیتحس شعف و وجد با یحتّ و یشگفت احترام، لذّت، با را

 (. 225-223: 4962 مزلو،)باشد غروب نیاوّل ییبایز به تواندیم آفتاب غروب هر ،یفرد نیچن یبرا

 ارییبسا  هاتیتشاب  و باات کیتر و است داشته یاژهیو توّجه دیخورش و صبح ژهیو به و عتیطب به هک است یشاعران از یکی یخاقان  

 نیهما  و اسات باوده  بار نیاوّل یبرا ده،ید را آفتاب و صبح و ردهک باز چشم هک بار هر ییگو دارد؛ یعیطب یبایز دةیپد دو نیا دربارة

 دیا ترد یبا  یخاقاان ». اباد ین راه هاا آن به یهنگک و رارکت و باشد انینما فاتشیتوص و باتکیتر در طراوت و یتازگ هک استشده باعث

 یمعنا  پر و نغز باتکیتر ساختن قیطر از یفارس زبان توسعۀ در هک یسهم و است یفارس ادب در سازبکیتر شاعران نیبرتر از یکی

 باا  یرارکا ت ریا غ و تاازه  هیتشب و تازه ریتعب صدها» صبح مورد در یخاقان(. 33: 4951، نک معدن)است فرد به منحصر یسهم دارد،

(. 343:4936رساتگار،  فلّااح )«اسات  یخاقاان  شاعر  در عات یطب عناصار  نیتار خشاندر صبح از پس ماه و آفتاب. دارد متفاوت نگرش

 .دارند قرار یبعد گاهیجا در هم واناتیح و پرندگان

 :آفتاب طلوع و صبح دربارة یخاقان فاتیتوص از یانمونه

 

 نقاااااب ملّمااااع صاااابح مهاااار بااااه ساااار نفااااس زد

 ساااااحر  یاااا ت صااااافحۀ گهاااار  انااااادر گهاااار  شااااد 

 زچاااااه اشبنخااا ماااااه چاااون وهکااا ز آماااد بااار صبااااح

 

 طناااااااب معنباااااار ردکاااااا روحانیااااااان مااااااۀیخ 

 ساااااحاب درع حلقاااااۀ گاااااره انااااادر گاااااره شاااااد

     آب ز یمااااه دم چاااون صاااااابح باااه آماااد بااار مااااه 

 (14: 4955خاقانی،)                                   

 صاااافرآفتاب برسااااااااار بتاخاااات هاااارّا بااااه رخااااش

 

 رکاااااب در روان گاااانج آخااااوریچاااارب بااااه رفاااات 

 (12:همان)                                                 

. اسات « رناگ » عنصار  از شاعر این فراوان گیری بهره خاقانی، در تحسین و تقدیر استمرار ویژگی هاینمونه از دیگر کیی همچنین  

 هایرنگ نام بار 113 حدود او. استکرده استفاده رنگ از مفاهیم انتقال و اصطالحات ها،واژه کاربرد در تصویرسازی، بر عالوه خاقانی

 سایاه، : از عبارتند بسامد ترتیب به دیوان در خاقانی استفادة مورد هایرنگ. استبرده کار به خود شعر به طور مستقیم در را مختلف

 (.51:4953صفری،)بنفش سبز، کبود و ای،نقره سفید، سرخ، زرد،

 او هنرمنادی  و شااعری  بارای  ایمایهدست بلکه نیستند، واژه کیفقط  او نگاه رد دارند داللت رنگ بر خاقانی دیوان در که هاییواژه

 در کاه  اهمّیّتای  نظار  از هام  و شعر زبان مجازهای نظر از هم است هنری آفرینش عوامل مؤثّرترین از کیی رنگ» .شوندمی محسوب

 و اسات داشاته   توجّاه  کامالً نکته این به قانیخا(. 312:4959کدکنی، شفیعی)« دارد حسّی و متحرّک هایاستعاره و تشبیهات خلق

 در مثاال  بارای . دارد خاصّای  اهمّمیّات  او برای نیز هارنگ برای کار رفتهبه هایواژه گزینش همچنین. شناسدمی خوبی به را هارنگ

 :باشدشده  امانج تأمّل بدون تواندنمی الفاظ این انتخاب که داندمی کبود جایی در و الجوردی را آسمان رنگ جایی
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 رسااان چاااون فلااااااک کباااود چنبااار از

 مپاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایچ

 ندیاادی و جااانم باار فشاااندی غاام زنگااار

 

  چنباارش ز جااه باارون طفاال چااو و کاان مااردی 

 (221:4955خاقااااااانی،)                                 

 الجاااوردی هسااات دلااام الجاااورد چااارخ کاااز

 (661:همان)                                              

 یفرد نیب روابط -9-1

 و تار وسایع  ورزیعشاق  بیشاتر،  جوشای هام  به قادر هاآن».است دیگران روابط از ترژرف سالم و خودشکوفا افراد فردی بین روابط  

 هاا آن دوساتان  ۀحلق. بردارند میان از را شخصی مرزهای کنند می تصوّر مردم سایر که چهآن از بیش توانند می و ترندکامل همسانی

 نیازمناد  رساد مای  نظر به شکوفا، خود ةشیو به نفر کیبه  زیاد بودن نزدیک که است این حدّی تا هم آن دلیل. است کوچک تقریباً

 هماواره  کاه  مادرش به جمله از دارد، عمیقی بسیار عواطف نزدیکان و بستگان به نسبت خاقانی(. 4962:292مزلو،)باشد زیادی زمان

 :است کرده ادی نیکی به او از و ستایش را او

 مااادرم بساات یپاااا آخااار هکاا دیاادان مااان عااذر

 

 صاابا دسااات باار ااااااااادیدار روان جاااانم ااااۀیهد 

 (916: همان)                                     

 نیا ا و رددا یا گساترده  عواطف و قیعم احساسات نیدّالدیرش مادر و یگنجو یابوالعال دختر خود، اوّل همسر به نسبت نیهمچن او

 را یخاقاان  احساساات  نیترفیلط و نیترقیرق (.916:همان)است گر جلوه سروده شیخو عمر ادگاری یرثا در هک یاشعار در احساس

 . افتی توانیم نیدّالدّیرش مرگش،جوان فرزند به نسبت او عواطف در

 :دیرش سوگ در یخاقان یها هیمرث مطلع

 دییبگشااااا جگاااار ساااارخوناب یصاااابحگاه

 

 دییبگشاااا تااار نرگااااااااااس از بحدمصااا ژالاااۀ 

 (435: همان)                             

 :مطلع به یبند بکیتر در و ندک یم ادی خود استاد عنوان به هم شیعمو پسر ن،یدالدّیوح از شاعر

 چناان  آن است جهان آشوب هک آن است یرو نه آن

 

 چناان  آن اسات  جان زیدستاو هک آن است زلف نه وآن 

  (329: همان)                                            

 هاایی  هیا مرث زین او سوگ در و نامد   یم خود« استاد»و « صدر» و« جان ملجأ» را واو ندک یم او نثار را احساساتش نیتر کو پا نیبهتر

 :دارد هامطلع این با

 دیااااااوح خاااااااطر تااااااپش از عطااااااارد جااااااان

 

 نماناااادش یآباااا کفلاااا زکاااا بااااااسوخت چونااااان 

 (532:همان)                                            

 بد و یکن نیب، هدف و لهیوس نیب صیتشخ -9-3

. لیوساا  باه  تاا  است زکمتمر اهداف به شتریب ها آن توجّه یلّک طور به». شوند یم لیقا کیکتف هدف و لهیوس انیم وفاکخودش افراد  

 (.293 -291: 4962 مزلو،)« دهستن اهداف نیا تابع قطع طور به نیز وسایل

 از رهاایی  بارای  خاود  واساطۀ  و شفیع ترساییه دةیقص در را الرّوم میعظ کمننوس، وسیکآندرون هک جاآن یکی مورد، دو در یخاقان  

 مدو سافر  اجاازة  سبک یبرا را منوچهر خواهر الدّین،عصمت که ایقصیده در دیگر و( 29:4955خاقانی،)دهدمی قرار اخستان زندان

 و بناد  از ییرهاا  دیقصا نیا از او هدف. استشده لیقا زییتم هدف و لهیوس انیم ،(262:همان)دهدیم قرار واسطه اخستان از حج به

 . هستند نیالدّو عصمت وسیکآندرون اهداف، نیا به یابیدست یبرا او لیوسا و حج سفر به رفتن

 روح نفاخ » ،«القادس روح» باه  را او و دهدمی قرار شفیع زندان از رهایی رایب را آندرونیکوس زیر مطلع با ترساییه قصیدة در خاقانی

 .بخواهد فرمان دنیا شاه از او برای تا دهدمی سوگند مسیحیّت آیین مقدّسات دیگر و« حواری» ،«انجیل» ،«مریم

  خصمانه ریغ و یفلسف یطبعشوخ -9-3

 مازاح  رو نیا از. دانندنمی کمضح است، کمضح یعادّ افراد نظر در هک را چهآن ها آن. نیست معمولی خودشکوفا افراد طبعیشوخ  

 باا  یکای نزد یوساتگ یدانناد، پ یما  مزاح ها آن هک را چهآن. خنداندینم را ها آن تکنزا از خارج مزاح ای و طلبانه یبرتر مزاح خصمانه،
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 یهنگاام  بشار  افراد لّک گرفتن تمسخر باد به از استشده لکیتش یادیز حدّ تا رایز د،ینام زین یواقع مزاح توان یم را آن. دارد فلسفه

 مزلاو، )دهناد  جلاوه  بازرگ  را خود نندک یم یسع ای و نندک یم فراموش جهان در را خودشان گاهیجا ای زنند،یم حماقت به دست هک

  .است ریفراگ یطنز وفا،کخودش افراد طنز(. 293 -4962:296

 ش ویهاا  هیحساب  در جملاه  از داسات؛ یپ است،سروده عمر یانیپا دوران در هک یاشعار یالبهال در یخاقان یفلسف طنز و یطبعشوخ  

 یخاقاان  زباان  ییگاو . است سروده بند و حبس از ییرها از بعد و حج دوم سفر از بازگشت در هک( 935:همان)«نیمدا وانیا» دةیقص

 و نیآتشا  و تناد  زبان آن از گرید و استشده معتدل و نرم د،یشک اتشیح یانیپا یهاسال در هک یفراوان مشقّت و رنج تحمّل از پس

 خاود  باه  یگار ید رناگ  زیا ن مردماانش  و روزگاار  باه  او زیا آم طنز یهاطعنه و هاهیناک رو نیهم از ست؛ین یاثر یجوان دوران برّندة

 رفتاار  خاقاانی  .ردیا گ یما  ساخره  باه  را ایدن بودن یفان و دارییناپا زین و زمانه حاکمان، او یهایطلب جاه و بشر تیموقع او. اند گرفته

 فرساای  طاقات  رنج و درد آن، ناپایداری و روزگار وفایی بی دشمنان، بد عاقبت اران،ی شکنی پیمان ها،آن عدالتیبی و زمانه حاکمان

 ناه  آن در کاه  طنازی  ؛کند می بیان طنز تلخ زبان با را گذشتگان سرنوشت و دنیا از گرفتن عبرت و روزگار قدرنشناسی زندان، و بند

 .دارد تفکّر به واداشتن قصد بلکه خنداندن، قصد

 :یخاقان طنز از ییها هنمون 

 ک عهاااادی گمااااان هماااای بااااردم    یاااان

 دل خااااااارد ماااااارا غمااااااان باااااازرگ  

 

 خاسااات بااار گماااان شاااد عهاااد باااد یاااار 

 برخاسااااااات داننکتاااااااه بزرگاااااااان ز 

 (62:همان)                                                      

 
 صابحااادم چون کلّاه بنادد آه دود آساای مان    

 رنااگ و باازیچه اسات کاار گنباد ناارنج رنااگ     
 

 مان  پیماای  شب چشم نشیند خون در شفق چون 

 ماان صاافرای نگااذرد بااروتم کااز کوشاام چنااد

 (921:همان)                                             

 

 از کااااایی تارین مهام 

 هاای نمونه طناااااااز

 باه  خاقاانی  منفای  نگارش  طرفاداران  اساتناد  ماورد  کاه  هاییسروده است؛ اشروزه سه دختر مرگ و تولّد در او هایسروده خاقانی

 و اندوه اظهار دخترش زادن از ظاهراً اشعار این در خاقانی. است گرفته قرار نیز (415-413: 4956 حسینی، ،61: 4955حسینی،)زن

 :گویدمی چنین مطلع این با بیتی، چهار ایقطعه در او .کندمی شادمانی اظهار مرگش از

 

         زاد دختاااااار چااااااو شاااااادم ساااااارفکنده

 

 برفاااات چااااو فااااراختم ساااار فلااااک باااار 

 (593: 4955خاقانی،)                        

 در ریشاه  هام  حادّی  تا» و هستند جامعه در زن جایگاه از خاقانی نارضایتی بیانگر اتّفاقاً و اجتماعی طنز نوعی هاسروده این واقع در

-مای  باد  را جامعاه  و زمانه که بینیممی را منتقدی و حسّاس بسیار شاعر هاسروده این در. دارد او خانوادگی و شخصی تلخ تجربیّات

 بهنام)«اندداشته دوره آن در زنان که است نابسامانی شرایط به کجیدهن نوعی واقع در خاقانی اشعار گونهاین .بدتر زنان برای و بیند

 (.23: 4953وفا، فر،احراری

 یریپذ فرهنگ برابر در مقاومت -9-45  

 احسااس  درونای  جادایی  ناوعی  اند،شده ورغوطه آن در که فرهنگی از و کنندمی مقاومت پذیری فرهنگ برابر در خودشکوفا افراد  

 (.295-214 :4962مزلو،) گیرندمی را خود تصمیم سپس و چشندمی زنند؛می محک سنجند؛می کالم کی در. کنند می

 مالزمات  و ناد ک یم یوابستگ قطع شروانشاهان دربار از حج، سفر نیدوم از بازگشت یپ در و اخستان حبس از ییرها از بعد یخاقان 

 زیا تبر در و دیگو یم کتر را شروان طیمح ر،یدلگ و آزرده – نیدالدّیو رش همسرش -زانشیعز مرگ از پس نیهمچن. ندک یم رها را

 د صاد دجلاۀ خاون گاویی    یخود دجاله چنان گر

 

 مژگاان  از چااکد   آتاش  خوناااااابش ااایگرم کز 

 (935:همان)                                        
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 شاروان  طیمح بندیپا و وابسته را خود یخاقان هک دارد آن از نشان همه ها،نیا. ماند یم شهر این در زین عمر انیپا تا و شود یم نکسا

 جاا آن همچناین . دهد ادامه یزندگ به رها و آزاد و ندک تعلّق کتر تواند یم هک یطور به ابد،ی ینم انیشروانشاه دربار عدقوا و آداب و

 وضاعیّت  از خیازد؛ برمای  جامعاه  باا  مخالفات  به کند،می( 591:4955خاقانی،) شادمانی مرگش از و اندوه اظهار دخترش زادن از که

 .خیزدبرمی مبارزه به جامعه هنجارهای و قواعد با آشکارا و کندمی ادانتق خود روزگار در زنان و دختران

 اوج تجربة ای یعرفان تجربة -9-44

 را هاا آن تاوان  مای  کاه  شاوند  می بیرون اختیار از و کنند می پیدا گسترش گیرند، می شدّت فرد در چنانآن نیرومند عواطفی گاهی  

 احسااس  بسایار،  عجاز  حاال  عین در و بسیارِ  نیرومندی احساس کرانه، بی اندازی شمچ گشودن احساس». نامید عارفانه هایتجربه

 که است یا تجربه هر عظیم تشدید اوج، ای عارفانه تجربۀ. زمان و مکان در خود مقام دادن  دست از سرانجام و سرور و وجد و حیرت

 احساسای  ۀتجربا  خوداناه،  بای  رفتار خود، از غیر به توجّه د،شدی تمرکز معنای به این و کند پیدا تعالی ای شود گم انسان خود آن در

 (. 93:4966 مزلو،)«است موسیقی و هنر از بسیار لذّت و خبرشدنبی خود از شدید،

ای در ابداع ترکیبات و تشبیهات تازه دارد، گویی در سراسار دیاوان    به عنوان شاعری ممتاز و صاحب سبک که توانایی ویژهخاقانی   

کناد بیاداری اوّلای و تجرباۀ نخساتین و       چه که شاعر ادراک میآن». یعنی تجربۀ اوج« شعر»وج همراه بوده است و اساساً با تجربۀ ا

آید، آن نخستین  می اوّلین بار که ادراک نسبتی میان عنصری از طبیعت با عنصری دیگری از طبیعت یا زندگی به وجود. کشف است

کوشاند کاه شاعر و هنار را      امروز ناقدان معاصر، بر اساس همین عقیده مای . اری، شاعر استادراک کننده نسبت به آن تجربه یا بید

تجربۀ شعری چیزی نیست که حاصل ارادة شاعر باشد، بلکه یک رویاداد روحای اسات کاه ناآگااه در ضامیر او       . انسان بنامند ۀتجرب

دن کتاب اسپینوزا و صدای ماشین تایپ و بوی غاذایی کاه   خوان: ای از حوادث زندگی اوست، به گفتۀ الیوتمجموعه. یابدانعکاس می

 (.24-43: 4959به نقل از شفیعی کدکنی،)«یک لحظه باشد ۀها ممکن است تجرباین ۀبرای شام در حال پخته شدن است، هم

و ( 29:هماان )یه، قصایدة ترساای  (935:4955خاقاانی، )خاقانی در دوران پایانی عمرش، قصیدة ایوان ماداین  ۀاز اشعار ممتاز و برجست

 .رسدها تجربۀ شعری و خیال شعری به اوج خود میاوست، که در آن( 231و  55،33،411:همان)هایکعبه ستایی

  تیخلّاق -1-41

 تیا خلّاق»او  نظر از. ندک یم میتقس هیثانو تیو خلّاق هیاوّل تیخلّاق بخش دو به را آن وفا،کخودش افراد تیخلّاق یژگیو انیب در مزلو  

 ریاخ مرحلۀ هک لیدل نیا به. شود جدا( هیثانو تیخلّاق) الهام دادن توسعه و ردنک لیمکت از دیبا تیخلّاق بخشی الهام مرحلۀ ای هیاوّل

 هکا  اسات  کای مت منادی  هنار  انضاباط  بر و ساده یوشکسخت بر تنها زین یادیز اریبس حدّ تا هکبل ورزد، یم دکیتأ  تیخلّاق بر تنها نه

 ناد، یب یما  هکا  چاه آن املک انیب یبرا عاقبت تا کند ارشک مصالح و ها مهارت ابزارها، یریادگی صرف را عمرش از یمین است نکمم

 بازرگ،  یتابلوها به ،یواقع یها دستاورد به هک یتیخلّاق است، همراه تیخلّاق ۀیثانو نوع با هک ییایمزا و محاسن گفت دیبا. شودآماده

 بار  اسات،  کیمت تیشخص تیخلّاق بر هک یزانیم همان به شود، یم یمنته دیجد اختراعات به و میعظ یها پل به بزرگ، یها رمان به

 (.32:همان)است یمبتن هم یوشکسخت و ییباکیش ،یسرسخت

 باا  هماراه  ع،یباد  و تاازه  اتیاب از سرشار هک اوست اشعار وانید ادعّا نیا گواه و است یفارس زبان شاعران نیتر خلّاق از یکی یخاقان  

 باه  شاتر یب یخاقاان  بعاد  باه ( 361)یسال انیم دوران اشعار در مسئله نیا رسد، یم نظر به امّا است، فرد به منحصر باتکیتر و ریتصاو

 نظار  از را او آثاار  بالغی تنوّع بخواهیم اگر که است شاعری خاقانی. شودیم ترپخته او انیب و زبان رفته رفته واقع در خورد؛ یم چشم

 و اکرمای )اسات  حاافظ  شعر برابر چندین او شعر در خیال حوزة و واژگان دایرة که دید خواهیم کنیم، مقایسه حافظ دیوان با آماری

 (.91:4931محبّی،

 عمر پایانی دوران اشعار آن، هاینمونه ذکر و خاقانی خلّاقیّت ویژگی بیان در است، سالیمیان دوران مزلو نظریّۀ مصداق که جاآن از 

 .ایمکرده بررسی شود، می او هایمرثیه و عرفانی اشعار ها،ستاییکعبه ها،هحبسیّ شامل که را او

 یهیتشب ریتصاو
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 و کاالم  در خاقاانی  انگیاز اعجااب  قادرت . کارد  مشااهده  او دیاوان  تشابیهی  تصاویرهای  در توانمی را خاقانی خلّاقیّت از ایگوشه  

 را تصااویر  ایان  چشامگیرترین .اوست فرد به منحصر هنرهای از تصاویر این در تشبیه وجوه تعدّد و تشبیهات این نظیرکم گستردگی

 .کرد مشاهده خدا خانۀ زائران و فلکی صور وصف در توانمی

 :خاقانی تشبیهی تصاویر از هایینمونه

 زرّیان  چارخ  و الیااس  به جان کعبۀ محرمان، عاشقان عقل به سدره ساکنان دلبران، حلی به عشق سالکان و زائران تشبیه -1

 :زیر تصویر در گردانکاسه گردریوزه به اسهک

 
                  را عشاااااق ساااااالکان جاااااان کعباااااۀ طاااااواف در

  را سااااادره سااااااکنان جاااااان کعباااااۀ ساااااجود در

         وارالیااااااس محرماااااان جاااااان کعباااااۀ حاااااریم در 

    را کاسااااه زرّیاااان چاااارخ جااااان کعبااااۀ طریااااق در 

                    

 اناااددیاااده افغاااان و رقاااص در دلباااران حلااای چاااون 

   انااددیااده حیااران و سرمساات عاشااقان عقاال همچااو

 اناااددیاااده بریاااان مااااهی چشااامۀ و خضااار علااام 

 اناااددیاااده گاااردان کاساااه جاااان دریاااوزة پااای از

 (53:4955خاقانی،)                                  

 :زیر تصویر در قربانی خون به شفق و پیسه گاو دو به شب و روز خندان، و آلودخون و سبز پستۀ به صبح تشبیه-2

    صاابح بااه را گااردون کااه خااوش اشااک ز شااکرریزند در

    قربااااانگهش در پیسااااه گاااااو دو دیااااده شااااب و روز

     

 انااددیااده خناادان و آلااودخااون و ساابز پسااته همچااو 

   اناااددیاااده قرباااان خاااون را شااافق و تیااا  را صااابح

 (53:همان)                                            

 یساز بیترک

 نظاامی  کاه  همچناان ». اسات  انکارناپذیر و چشمگیر بارهاین در او سهم و است فارسی ادب شاعران سازترینترکیب از کیی خاقانی  

-معادن )«دارناد  سازا باه  ساهمی  مورد این در نیز متاخّران از دهلوی، بیدل و تبریزی صائب و گذشتگان، از او، معاصر شاعر گنجوی،

 مختلفای  اناواع ، اوسات  معلوماات  گنجینۀ از برخاسته و قوی تخیّل مدیون هاآن ساختار که خاقانی هاییسازترکیب(. 6:4956کن،

 بررسای  یخاقاان  اشاعار  در بکیا تر ساه  نیا اختصار به لیذ در. کنایی ترکیبات و وصفی ترکیبات تشبیهی، ترکیبات: جمله از دارند

 :استشده

 یهیتشب باتیترک -الف

 ترکیاب  اجازای  هاای مناسبت مورد در الزم تامّل و تعمّق شاعرانه، قریحۀ و ذوق جوشش بر عالوه ترکیب، نوع این ابداع در خاقانی  

 در خاقانی خلّاقیّت و هنر دهندةنشان زیر هاینمونه. است برده کافی بهرة نیز خود مشاهدات و هاتجربه از امر، این برای و داشته هم

 :است ساختار نوع این

 ،(211:هماان )عمرافراسیاب  ،(211:همان)اجل رستم ،(314:همان)عجز رهشه ،(236:همان)عار رهشه ،(219:همان)زنبورخانۀ شهوات

 سنبلساتان  و ،(966:هماان )خرساندی  خزیناۀ  ،(961:هماان )عزلات  دیاوار  ،(213:هماان )وفاا  آفتااب  ،(211:هماان )دیاده  ریزجرعه

 (.116:همان)خط

 ییکنا باتیترک -ب

 صافتی  افازودن  باا  خاقانی. هستند تعریضی و وصفی هایکنایه شامل و شوندمی تشکیل جزء سه ای دو از موالًمع هاترکیب نوع این  

 آسامان  آن از بعاد  و خورشاید  باه  مربوط خاقانی دیوان کنایی ترکیبات بیشترین. بخشدمی کنایات این به دلنشین طرحی مناسب،

 (.44:4956کن،معدن)است

 :ترکیبات این از هایینمونه

-چشامۀ  ،(469:هماان )دنادان بای  تناگ  هایدهن ،(35:همان)برنا رخ خال ،(35:همان)پیرانه زلف ،(33:4955خاقانی،)رعنا زنرومی

 و( 945:هماان )طشات  پیاروزه  ،(245:هماان )چرخ هفت شمع ،(233:همان)آینه آتشین ،(435:همان)زرخوانچۀ ،(435:همان)خوناب

 (.414:همان)چرخ ششم پیر صومعۀ
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 (4315-4345) برن یکة ارینظر« منهای  حالت»بر اساس  یخاقان ل رفتاریتحل -2

 کودک -4

اس کا انع یوان او باه خاوب  یا در اشاعار د  مسئلهن یه اکاست را بروز داده کودک‹ حالت من›خود رفتار  یاز زندگ یدر مقاطع یخاقان  

 :ب استین ترتیاست، به اداشته( مطیع و سرکش)کودک یها حالت رفتاردر آن یه خاقانک یاشعار یدسته بند. استافتهی

افت انعاام و صاله   یاطراف و در یش شاهان و بزرگان دربار شر وانشاه و دربارهایدر ستا یخاقان یعات و قطعات مدحید، ترجیقصا(الف

طاور   کناد و باه ایان ترتیاب باه     آمیاز توصایف مای   خاقانی در این اشعار بخشندگی و جود ممدوح را با بیاانی اغاراق   .هادر قبال آن

 :کندغیرمستقیم طلب انعام و صله می

 زکاااااااات دسااااااات تاااااااوفیر ساااااااورة انفاااااااال 

 دو دسااات و کلاااک تاااو دیااادم کاااه در تماااامی جاااود    
     

 ساااافیر جااااان تااااو عنااااوان سااااورة احاااازاب    

 اناااااد ولکااااان ساااااه قبلاااااۀ طلّاااااابدو قلّاااااه

 (13:همان)                                        

، 956، 952، 966، 931، 996، 991، 991، 531، 261، 291،233، 226،294، 224، 431، 456، 465، 413، 416: همااان)و نیااز

955 ،932 ،935 ،111 ،119 ،133 ،123 ،194 ،199 ،131 ،163 ،154 ،131 ،136 ،313 ،341 ،345 ،329 ،523 ،519 ،513 ،

531 ،532 ،539 ،552 ،535 ،316 ،313 ،324 ،322 ،323 ،393 ،363.) 

هم از اغراق و تملّاق   یخاقان(. 62: 4953برن، . )هستند کودک یها ملّق و نسبت دادن القاب معموالً از نشانهبرن ت یکۀ اریطبق نظر

 :دیستایست و آنان را با صفات و القاب گوناگون میش به دور نیدربارة ممدوحان خو

 ر ابوالماااااااااااااظفّریاااااااااااابکخاقااااااااااااان 

 در گاااااااااااردن گردناااااااااااان خااااااااااازران 

 ق گااااااااوهریااااااااا ز کفااااااااش غریاااااااادر
 

 ه مظفّااااااران راساااااار جملااااااه شاااااااااد   

 زران رایااااااااامناااااااااااااد خکناااااااااده کاف

 او گااااااااااوهر تااااااااااااج گااااااااااوهران را 

 (92: 4955،یخاقان)                        

ن یدالدّیهاا رشا  ه از جملاۀ آن کا ساان اسات،   کدر هجاو و هازل    یوان خاقاان یا از قطعاات د  یتعداد: یات خاقانیها و هزلهیّهجو( ب

 .است (532: همان)یو پدر خاقان( 515:همان)، مردم بغداد (392،394،651:همان)وطواط

ه کاست باعث شده یژگین ویو هم( 99: 4955 یسجّاد)ۀ اوست یو حسّاس بودن روح یرنجزود یخاقان یات اخالقیاز خصوص یکی 

 .ندکان یگران را در قالب هجو و هزل بیخود از د یو زود رنج یناراحت یژه دوران جوانیخود، به و یاز زندگ یاو در مقاطع

 (.62: 4953برن،)ش استکسر کودکحالت  یهامعموالً از نشانه کیکلمات رکها و ار بردن فحشکبرن به  یکۀ اریطبق نظر

 :دیگوین مین وطواط چنیدالدِیدر هجو رش یا در مطلع قطعه یخاقان

 کغااار یغاااور کن ساااگیاااا کن گرباااه چشااامیاااا

 اسااات کوروبااااه طبعااا  کباااا مااان پلناااگ ساااار  
 

 کافرکاااااازشاااااات  کمخنّثاااااا کسگسااااااار 

 کدمناااه گاااوهر  کگردناااگ ساااگ  کن خاااویاااا

 (651: 4955،یخاقان)                        

شاود و   یمان ما یاز هجو پشا  یی، گو(532:همان)ان قطعۀ هجو پدریدر پا یخاقان: ان توجّه استیشا یا تهکات نین هجویاز ا یدر بعض

تاه نشاان دهنادة    کن نیا. شود یافت میز ین( 331: همان)در مدح شهر بغداد  یعرب یا وان او قطعهین در دیند، همچنک یپدر را دعا م

در رفتاار  ( به بال  کودکاز )« حاالت من» ییجا ه جابهک یا هاست؛ به گونه هین هجوّیدر هنگام سرودن ا یسان نبودن احوال خاقانیک

ه یا توج یروانا  یا انارژ ی یروان یگذاررو یتوان با مفهوم ن یحاالت من را م یها ییجا ن گونه جابهیۀ برن ایدر نظر. شود یاو مشاهده م

رفتاار را در دسات    ییرو گرفته است، قدرت اجراین یه به نحو خاصّک« حالت من»ن آن یمع یا ه در لحظهکن اصل یا یرد؛ بر مبناک

ن یا ا(. 91: 4953بارن،  )منتقل خواهاد شاد   یگرید« حالت من»رفتار به  یی، قدرت اجرایروان یروگذاریان نیخواهد گرفت و در جر

 یبه حاالت بال  بوده است؛ به طور مثاال خاقاان   کودکاز حاالت  ین قطعات خاقانیحاالت من دربارة ا ییجا و جابه یروان یروگذارین

 (.حالت بال )ندک یقطعه او را دعا م یو در انتها( کودکحالت )د یگو یقطعه پدر خود را هجو م یدر ابتدا
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 والد -1

ن یا او در ا. شاود یخته ما یآم ین عرفانین پند و موعظه گاه با مضامیدهد و اید و پند میگویظ موان وعیاز اشعار د یدر بخش یخاقان

 :دیگویطمع سخن م کا و تریوهش دنکمت، مباهات به قناعت، نکدهد و از حیگران را خطاب قرار میاشعار خود و د
 دو کاااااون اماااااروز دکّانیسااااات کحّاااااال شاااااریعت را 

 سااتۀ هاااون حاال دیاان خااواهی کماار چااون د    ببنااد ار ک
 

 الجاااواهر یافتناااد انصاااار و اعاااوانشکاااه خاااود کحااال 

 کاااه ارواحناااد هااااون کاااوب دکّاااانش  باااه پااایش آن

 (243:همان)                                    

، 594، 591، 549، 542، 554، 633، 665، 666، 666، 632، 634، 615، 193، 143، 963، 969، 946، 941، 942: همااان)و نیااز

592 ،591 ،595 ،593 ،564 ،562 ،563 ،346 .) 

ا برادر بزرگتار را دارد، نشاان دهنادة حالات والاد      یپدر  یکم کها حه شاعر در آنک ین دسته از اشعار خاقانیۀ برن ایبر اساس نظر  

-راهنناده  کوالد مراقبت . ننده استکتگر و محافظت یننده، حماک کمکمهربان، ، ه دلسوزکت یاز شخص یننده است؛ بخشکمراقبت 

 یهاا هیماناه و توصا  کیدهاد و جماالت ح  یها را نشان مر ارزشیت در مسکو حر یمندالت و راه خردکنار آمدن با مشک یعمل یها

د هار  یا نبا"ا ی "ینک کمکه به پدر و مادرت ک یهست یآدم خوب یتو وقت"دیگویت به ما مین قسمت از شخصیا. ندکیان میب یخوب

 (.69: 4951روز بخت، یف)"نکار خودت را بکن و کبه قضاوت خودت رجوع . ینکند بیگویگران میه دک یارک

 .گیری او از آرایۀ تجرید و افعال امری به خوبی پیداستگر و والدانۀ خاقانی در بهرهلحن موعظه  

 بالغ -9

ه کا اسات   یاانهیگر رایدت است؛ به عبارت یشخص یگر و منطقر، استداللکمتف، نندهک کۀ برن، حالت بال  بخش ادرایبر اساس نظر

 (.63: 4951روز بخت، یف)ندکیم کمکمعقول های  میبه گرفتن تصم

 :شودسالی او دیده میهای وجود حالت بال  در خاقانی بیشتر در دوران میاننمونه

 زیتبر در اقامت و دربار از یریگ نارهک( الف

رد؛ یا گیناره مک ییحه سرایاز دربار شروانشاهان و خدمت و مد (یقمر یهجر 361)ن سفر حجّ یو پس  از دوم یسالانیدر م یخاقان

ن، خاواهر مناوچهر   یالادّ عصمت یه براک یادهیاو در قص(. 13: 4965زاده، یعل)ند یگزیجا اقامت مرود و در آنیز میاز شروان به تبر

 :دیسرایند و مکیخود از خدمت اشاره م یریناره گکشروانشاه سروده، به 

 م رسااااام معاااااذور دارکاااااگااااار باااااه خااااادمت 

 اضاااااااات داشااااااااتم یر یهااااااااا راسااااااااال
 

 دیاااااعنقاااااا نشاااااان خاااااواهم گز   یکاااااز پااااا  

 ااااااااااادیهمااااااان خااااااواهم گز  یاز پااااااس دور

 (463: 4955، یخاقان)                      

 (ص)توصیف کعبه و مدح پیامبر اکرم( ب

-هاا و قصایده  ساتایی ای که کعباه ه گونهسروده است؛ ب( ص)رمکامبر ایعبه و مدح پکدر وصف  یدو سفر به حج اشعار یط یخاقان  

 (.231، 293، 219، 243، 411، 33، 55، 14: 4955، یخاقان)ای دارندهایش در وصف رسول خدا شهرت ویژه

 :ن استیها چناز آن یه مطلع برخک
 نفااااس ساااار بااااه مهاااار صباااااح ملمّااااع نقاااااب    زد
 

 رد معنبااار طنااااب معنبااار طنااااب  کاااان یاااماااۀ روحانیخ 

 (14: همان)                                      

 اناااااااددهیاااعباااۀجان  دکروان درصااابح صاااادق  شاااب
 

 انااااددهیااااان دیااااعبااااه عرکصاااابح راچااااون محرمااااان  

 (55: همان)                                    

 کتار ، نهاد یما  یناار کگان و دوناان را  یاز دربار شاهان، مدح فروما یریناره گک، با (یقمر یهجر361)پس از سفر دوم حج  یخاقان

ت و بر اسااس اساتدالل و   یه با سنجش واقعکاست  یمین تصمیا. ندکیتفا مکا( املکانسان )امبر اعظم ید و به مدح پیگویزادگاه م

 .است یسالانیشود و نشان دهندة حالت بال  او در میگرفته م یمنطق توسّط خاقان
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 هاآن به نید یادا و زمان بزرگ دانشمندان و عالمان مدح( ج

اسات و از   اتباه داشاته  کو م یهاا رابطاۀ دوسات   ه شاعر با آنکدر باب بزرگان و عالمان زمان است  یخاقان یاز اشعار مدح یادسته  

توان به یها را مدح گفته، مآن یه خاقانک یاز جمله بزرگان. استردهکشان ابراز یش را نسبت به ایق ابزار شعر عالقه و احترام خویطر

، اماام  (911: هماان )القضااهّ ی، قاضا (433: هماان )یرازالادین   نکا ،ر(911: همان)نیالدّ، عمدة(236: همان)یمحمّد بغدادن یبهاءالدّ

 .ردکاشاره  (313: همان)نیو تاج الدّ(231: همان)ییحی، امام محمّد (93: همان)نی، خواجه امام ناصرالدّ(329: همان)نیالدّدیوح

، ین گوناه مادح خاقاان   یا. استشان را ارج نهادهیو ا ردهکل یها تجلزمانه از آن ینیو بزرگان د ش دانشمندانیبا مدح و ستا یخاقان  

 :ش استیشمندان و بزرگان روزگار خویگاه اندیح او از جایصح کو ادرا یرکه نشانۀ بلوغ فکسته است یده و شایپسند یمدح

 اسااات خضااار ناااام ییه صااابح لقااااکااار ماااا یاااآن پ

 پساااااتد پسااااات یش گوهرجمشااااایباااااا برتااااار
 

 امکاااادش ز یچشاااامه خضاااارآ یهرصاااااابح بااااو 

 د خااااام خااااامیش جااااوهر خورشاااایبااااا پختگاااا

 (.329و 263:همان)و نیز (911: همان)   

 (4331-4350) کتلموندیر ةیّنظر -1

تارین مطالعاه را درباارة صافات     های شخصیّت و مشاهدة رفتار در شرایط واقعی زندگی، گستردهها، آزموننامهکتل به کمک پرسش 

محاور اصالی نظریّاۀ کتال     (. 53:4954اتکینساون، )او برای شناخت این صفات از روش تحلیل عاملیاستفاده کرد. ت انجام دادشخصیّ

هاای رفتاار   ای از ویژگای صافات صاوری مجموعاه   . شاود ا عمقی قایل مییتمایزی است که میان دو نوع صفات صوری و صفات پایه 

صفات عمقی منباع  . شوندکمی دارند و در اثر ارتباط صفات عمقی با یکدیگر حاصل میاند و دوام و ثبات هستند که آشکار و ظاهری

 .های واقعی رفتار آدمی هستندو سرچشمۀ صفات صوری و علّت

 :استجدول شانزده عامل شخصیّت نظریّۀ کتل در ذیل آمده

 اهل معاشرت-اجتماعی جوکناره-حرفکم

 باهوش هوشکم

 (یجانیاز نظر ه)با ثبات احساساتی

 گرسلطه پذیرسلطه

 بی خیال و سرخوش جدّی

 اصولی و باوجدان گرامصلحت

 جسور ترسو

 حسّاس شقکلّه

 شکّاک زودباور

 پردازخیال اهل عمل

 کارمالحظه رک

 بیمناک و نگران مطمئن به خود

 خطرکننده کارمحافظه

 بسندهخود متّکی به دیگران

 دارخویشتن دارناخویشتن

 مضطرب میدهآر

  یخاقان تیّشخص یشناسپیت

ها و نیز دیوان شاعر او،  های به دست آمده از زندگی، احوال و روحیّات خاقانی از خالل تذکرهکتل و نیز یافتهبا توجّه به نظریّه ریموند

 :سالی به این ترتیب هستندصفات عمقی شخصیّت او در میان
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پارداز، رک، مطمائن باه    گر،جدّی، اصولی و باوجدان، جسور، حسّاس، شکّاک، خیاال طهجو، باهوش، احساساتی، سلکم حرف و کناره

 .دار، خودبسنده و مضطربخود، خطرکننده، ناخویشتن

 یخاقان یخوانچهره

ی در مورد اجازا )خوانیهای چهره با انواع گزینه (با توجّه به شانزده عامل شخصیّتی کتل)های رفتاری خاقانیمطابقت ویژگی براساس

 .هیمد، تصویر طرّاحی شدة او را ارائه می(صورت

 
 نتیجه 

شناسی و ادبیّات با محوریّت دیوان اشعار خاقاانی و مناابع تااریخ ادبیّااتی     شده در زمینۀ روانهای انجامبر اساس مطالعات و پژوهش

 :ارة زندگی او این نتایج حاصل شدموجود درب

ناماۀ خودنوشات نیاز تلّقای کارد و اطّالعاات       هایی از آن را زنادگی توان بخشاست که میدیوان اشعار خاقانی از آن دسته متونی  -

شناساانۀ  دیوان خاقانی بر ایان اسااس قابال انطبااق باا نظریّاات روان      . شخصیّتی و منشی قابل توجّهی از سرایندة آن به دست آورد

 .حلیل کردتوان شخصیّت مؤلّف آن را شناخت و تها میبسیاری است که از طریق آن

- کارده مزلو، خاقانی شروانی از شخصیّتی خلّاق برخوردار بوده و آگاهانه به سمت خودشکوفایی حرکت می بر اساس نظریّۀ آبراهام -

 .است

 .سالی واجد الگوی بال  استبرن در دوران میان خاقانی شروانی طبق نظریّه تحلیل رفتار متقابل اریک-

ترین شاعران زباان فارسای   سو در ردیف خلّاقرسد؛ خاقانی از یکاش به نهایت موفّقیّت میغل و حرفهانسان خودشکوفا و بال  در ش-

 .گیرد و از سویی دیگر نفوذ و تاثیر ابداع و ابتکار او بر شاعران بعد از خود نظیر حافظ نیز قابل مشاهده استقرار می

توان با نگاهی تازه باه دیاوان اشاعار او نظار افکناد و ماتن آن را       س میشناسانۀ شخصیّت خاقانی از این پبا شناخت علمی و روان -

 .تحلیل کرد

شناسانه، تصویری های شخصیّتخوانی و اطّالعات حاصل از تحلیلشناسی و هنر چهرهبر مبنای دیوان خاقانی و با تکیه بر علم تیپ-

 .از چهرة خاقانی شروانی ترسیم شد

 منابع

 .رشد: تهران دهم،همکاران،چاپ  و براهنی محمّدنقی ،ترجمۀشناسیروان زمینۀ ،(4954)ریتال، اتکینسون،
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 .هانکی مؤسّسۀ: تهران ،یشروان یخاقان ینیآفرریتصو و یفنّ دةیقص ،(4961) ره،ی،منیسلطان احمد
 .سمت انتشارات: تهران ششم، ، چاپانیب و یمعان ،(4951) مقدّم،محمّد،یزاده، رضا و علواشرف

 ،رازیش دانشگاه ادب بوستان مجلّۀ ،«یهنر یرفتارها در یخاقان و حافظ سنجش» ،(4931بهار) م،ی،ابراهیمّدرضا و محبّ، حیرمکا
 .32-91ص سوم، سال :4ش

 .یدانشگاه جهاد انتشارات :اهواز اوّل،چاپ ،یفارس اتیادبّ در ییسراهیمرث ،(4963) ، نصراهلل،یامام

 دانشگاه یادب فنون مجلّۀ ،«یخاقان شعر در یاهیالچند استعارة» ،(4953 زمستان و زییپا) داهلل،، عبیعبّاس واثق-، محمّدیمشهدریام
 .36-54دوم،ص سال:2ش ،اصفهان

 .زیآوذهن نشر: تهران پانزدهم،چاپ  ح،یفص لیاسماع ،ترجمۀهایباز ،(4953)، ،یکبرن،ار

 .نو نشر فرهنگ: تهران سوم، چاپ ح،یفص لیاسماع ،ترجمۀمتقابل رفتار لیتحل ،(4953)_________ 

 دةکدانش یفارس ادب و زبان مجلّۀ ،«است؟ زیستزن یخاقان ایآ» ،(4953 زمستان و زییپا) قه،یوفا، صدّ یفر، محمّد و احراربهنام
 .12-24سوم،ص و پنجاه سال:221ش ز،یتبر اتیادبّ

 یخاقان یهاسروده در استعاره از افتهینو یا؛ گونهیبکیتر یهااستعاره» ،(4931تابستان) ن،ی، فردیپناهنیحس-احمد دیپارسا، س

 .31-23دوم،ص سال:2ش ،رازیش دانشگاه ادب بوستان مجلّۀ ،«یشروان

 باهنر دیشه دانشگاه اتیادب دةکدانش ۀینشر ،«ینظام و یخاقان آثار در زن یمایس یقیتطب یبررس» ،(4956بهار) م،ی، مرینیحس
 .413-53،ص29ش ،رمانک

 .چشمه نشر: تهران ،یفارس یکالسک اتیادب در یزیستزن یهاشهیر ،(4955) ،_________

 .زوّار انتشارات :تهران نهم،، چاپ یسجّاد نیاءالدّیض دیس حیتصح ،اشعار وانید ،(4955) ن،یالدّ، افضلیشروانیخاقان

 .ندگیروزنامه ز: ، به کوشش حسین آموزگار، تهرانتحفه العراقین، (تابی)، _________

 .بارانی: تصحیح و تحقیق محمّد عبّاسی، تهرانالّشعرا، رهکتذ ،(تایب) دولتشاه سمرقندی،

 .یفردوس دانشگاه انتشارات :مشهد اوّل،چاپ  ،یفارس زبان در آن آثار و یادب انواع ،(4952) ن،یرزمجو، حس

 .یمعل انتشارات: تهران هفتم،چاپ ،حلّه اروانک با ن،یوب، عبدالحسک نیزرّ 

 .سخن نشر: دوم، تهران چاپ ،جان عبۀک با دارید ،(4963)_____

 .یعلم انتشارات: نهم، تهران چاپ ،نقابیب شعر دروغیب شعر ،(4954) ،____

 .آگاه انتشارات: نهم،تهرانچاپ  ،یفارس شعر در الیخصور ،(4959) رضا،،محمّدینکدکیعیشف

 .توس نشر: تهران ،شعر یقیموس ،(4935) ،_________

 .فردوس انتشارات: تهران دهم، ، چاپیادب انواع ،(4959) ،روسیسا، سیشم

 .فردوس انتشارات: تهران نهم،چاپ  ،شعر یشناسکسب ،(4952) ،_________

  .نو نشر: تهران اوّل،چاپ  خوشدل، یتیگ ترجمۀ ،مالک یشناسروان ،(4962) شولتس، دوان،

 .ارسباران نشر: تهران چهارم،،چاپ یمیرک وسفی ترجمۀ ،تیشخص یهاهینظر ،(4956) ،_________ 

 .ریبکریام: تهران اوّل،چاپ  جلداوّل، ،یفارس ادب در هیحبس ،(4951) اهلل،ی، ولیظفر

 ارشد،استادیارشناسکنامۀ پایان ،«یهقیب خیتار یمبنا بر یهقیب ابوالفضل شناسانۀ تیشخص لیتحل» ،(4953)ه،ی، سمیعطارد

 .مشهد یفردوس دانشگاه چترودی، یپورخالقدختمه ترکد: راهنما

 .زکمر نشر: تهران سنگستان، انیم در یساغر ،(4956) د،یزاده، جمشیعل

 .دات نشر: تهران اوّل،چاپ  ،یواحد منصور دیس ترجمۀ ،یخوانچهره ،(4951) ،کفالفر، م

 .یخوارزم نشر ،سخنوران و سخن ،(4931)الزّمان،عیفروزانفر، بد

 .یعلم نشر: تهران ،یادب نهضت و جانیآذربا ،(4916)ن،یالدّه، جمالیفق
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 .326-136،ص9چهاردهم،ش سال ،مشهد اتیادبّ دةکدانش مجلّۀ ،«یخاقان شعر در ریتصو» ،(4936) ،یتیرستگار،گفلّاح

 .دانژه نشر: اوّل، تهرانچاپ  ،متقابل رفتار لیتحل انگذاریبرن؛بنیکار ،(4951) بخت، مهرداد،روزیف

 .روان نشر: محمّدی،چاپ اوّل، تهران سیّد حییی ترجمۀ ،شخصیّت هاینظریّه ،(4951) جی،فیست،گریگوری و فیست، جس

 .نورپیام: تهران چاپ پانزدهم، ،شخصیّت شناسیروان ،(4951) کریمی، یوسف،

 .سمت انتشارات:تهران ،رنگ و آوا سراچۀ ،(4966) کزازی، جالل الدیّن،

 .قطره نشر: تهران ،زندان و بند خارخار ،(4966) ر، عبّاس،ایماه

 .سخن نشر: تهران دوم، جلد ،صورت تا معنا از ،(4955) ،ی، مهدیمحبّت

 .سراتابک: تهران ،نیمدا وانیا در یخاقان ،(4963) ،یقلی،علیاریبختیمحمود

 . 66-63،ص94ش ،ادبستان مجلّۀ ،«یخاقان شعر در فیرد» ،(4964) ن،ی، حسیمختار

 .یرضو قدس آستان انتشارت: اوّل، مشهد،چاپ یرضوان احمد ، ترجمۀانسان فطرت واالترهای  افق، (4961) آبراهام، مزلو،

 .یرضو قدس آستان انتشارات: سوم، مشهد ،چاپیاحمدرضوان ، ترجمۀتیشخصوزشیانگ،(4962)،_________

 .یرضو قدس آستان انتشارات: اوّل، مشهد، چاپ یرضوان احمد ، ترجمۀبودن یشناسروان یسوبه ،(4963) ،_________

 .ییگلشا انتشارات: ان، مشهدیگریرو وایش ترجمۀ ،سالم تیشخص یشناسروان ،_________

 .یدانشگاه نشر زکمر: تهران ،عروسنهیرید بزم ،(4962) ن، معصومه،کمعدن

 .نیدیآ انتشارات: زیتبر ،قلندر بساط ،(4951) ،_________

 .464-461ش ز،یتبر اتیادبّ دةکدانش مجلّۀ ،«یخاقان تیخلّاق و هنر از یپرتو» ،(4963) ،_________

 .65-62،ص9شفرهنگستان، نامۀ ،«یخاقان ینیبجهان از یپرتو»،(4961) ،_________

 .یدانشگاه نشر زکمر: تهران ،یخاور عروس جام ،(4955) ،_________

 .یدانشگاه نشر زکمر: اوّل،تهران،چاپ یخاقان یایدن به ینگاه ،(4963) ،_________

 .یعلم انتشارات: تهران اوّل،چاپ  ،یخاقان منشات از نامه پانزده شرح ،(4955) وب،یادی، سینقشبند

 .سمت انتشارات: تهران اوّل،چاپ  ،یشناسییبایز دگاهید از عیبد ،(4959) ،یار، تقیامکانیدیوح

 .63،شمعرفت مجلّۀ ،یمطهّر دیجمش ترجمۀ ،«ییوفاکخودش و مزلوآبراهام» ،(4952وریشهر) ،یپتر ال،.هربرت

 .علمی انتشارات :اوّل، تهران چاپ ،(شاعران با دیداری) روشن چشمۀ ،(4963) یوسفی، غالمحسین،
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 زدایی در کالم قرآنی و ادبیات نمایشیهای آشناییتحلیلی روش ۀمقایس

 سارا پورشعبان

 نشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسیدا 

 جهانگیر صفری 

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد 

 چکیده

افتد که کاربرد نامتعارف و غیرمنتظره زبان، ناگهان توجه شنونده یا سازی زبانی زمانی اتفاق میدر مطالعۀ زبان شعر، برجسته

های نمایش و اجرا بر روی در برخی از تکنیک. بشود« محتوا»ع از توجه خودکار او به خواننده را به خودِ پاره گفتار جلب کند و مان

این عمل . کندبه بازیگرِ نقش اصلی جلوگیری می( تماشاگر)برند که از توجه صرف مخاطب هایی بهره میصحنه، کارگردانان از روش

ها در یکی از این روش. گیردپردازی او صورت میخیال با هدف هوشیار نگه داشتن مخاطب و از قوه به فعل درآوردن استعداد

پردازی به باشد که این کار ممکن است از طریق نورپردازی یا صحنهسازی دیگر عناصر روی صحنه میتکنیک نمایش، برجسته

 زدایی گذاری در تئاتر را باید در آشناییسازی یا فاصلهمنشأ بیگانه. های نامرسوم و چشمگیر صورت بگیردشیوه

(Defamiliarization) های گوناگون این پدیده در زبان قرآن به شیوه. های روسی مطرح کردندوجو کرد که فرمالیست جست

های مرتبط در زدایی در زبان قرآنی و ثانیاً نقد و مقایسۀ آن با نظریههای آشناییاین پژوهش اوالً در پی یافتن شیوه. افتداتفاق می

 .ستادبیات نمایشی ا

   . گذاری، زبان قرآن، ادبیات نمایشیسازی، فاصلهزدایی، برجستهآشنایی: هاکلیدواژه

 مقدمه

باشد که نخستین بار توسط ، از جمله مفاهیم کاربردی در نظریات نقد هنری و ادبی می(Defamiliarization)زدایی آشنایی

ای که بر پایه تقابل میان واکنش اشکلوفسکی بر طبق نظریه. مطرح شد( 4343)« هنر به مثابه تمهید»ویکتور اشکلوفسکی در مقاله 

: مبتنی بر عادت و ادراکی نو، میان شناخت مکانیکی و آگاهی نو از چیزها استوار بود، بر این باور بود که هدف و معنای هنر در

از آن زمان ... ای نو و نامنتظر نهفته استه شیوهها باز چیزها، مختل ساختن ادراک خودکار و نشان دادن آن« زداییآشنایی»توانایی 

گذاری در این مفهوم بر تکنیک فاصله. شودتمایزدهنده ادبیات با سایر علوم شناخته می زدایی به عنوان مشخصۀنون، آشناییتا ک

-سان که دانسته میه آنشوند نبر طبق این مفهوم، هدف هنر انتقال حس چیزهاست آنگونه که ادراک می. تئاتر نیز تأثیر گذاشت

 .کندزدایی می، هنر با ایجاد اشکال غریب و با افزودن بر دشواری و زمان فرایند ادراک، از اشیاء آشنایی[بدین ترتیب. ]شوند

 .رودپریشی یا لغزش در نظام زبانی از این دست به شمار میبه عقیده نگارندگان، هر گونه زبان( 49: 4953مکاریک، )
-فیلسوف آمریکایی که خود از پیشگامان نشانه( 4593-4346)شناسی جدید و پیرس پدر زبان( 4536-4349)و سوسور فردینان د

در پی انعکاس این . ای استهای نشانهشناسی بودند، این اندیشه را گسترش دادند که زبان فقط یکی از نظامشناسی در عرصه زبان

اند، هایی را که در آن قرار دارند و در چارچوب آن تعریف شدهرد که همه اشیاء و بدندیدگاه، صحنه تئاتر این قابلیت را پیدا ک

این مسئله در . شان فاقد آنند، ببخشدها قدرت شگرفی را که در شرایط عادی و در کارکردهای متعارف اجتماعیمتحول کند و به آن

مند آنچه در واقعیت فایده: جود آمدن تئاتری نمادین بودمعروف گردید که حاصل آن به و اصل نشانه شدن ابژهمکتب پراگ به 

-چیز در تئاتر و روی صحنه برطبق این اصل دگرگون میهمه. شودگر میاست در قالب پذیرش نقش نمادین بر روی صحنه، داللت

و تبدیل به مفهوم آن  دهدشود یعنی هویت مادی خود را از دست میای تبدیل میابژه مادی روی صحنه به یک واحد نشانه. شود

کند و مخاطب نیز قدرت استنتاج بیشتری بدین ترتیب تئاتر خاصیت زایایی پیدا می. گیردشود و همه انواع خود را دربر میشیء می

 .یابدمی

ش یعنی هر دال بر روی صحنه به مصداق خارجی خود)های تئاتری بود برخالف تئاتر ارسطویی که مبتنی بر داللت صریح نشانه

خاصیت نمادی در این تئاتر، سبب به وجود آمدن خود به . حکمفرما شد( ثانویه)در تئاتر نمادین، داللت ضمنی ( کردارجاع می
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در این حالت نوعی دیالکتیک بر همه اجزای . در این نوع از تئاتر شد( dramaturgical wedge)خودی یک فاصله نمایشی 

شونده از ای از روابط متناقض و دگرگونبازیگر، حرکات و گفتگوها پیوسته بین شبکه طرح صحنه، جسم. صحنه و اجرا حاکم است

االم، : رک. )شودهای تئاتری گفته میها یا نشانهبه این قابلیت، زایایی دال. در حرکت است( ضمنی)و ثانویه ( صریح)معناهای اولیه 

-با اندکی توسّع در این اصل به اصل دیگری می. ها استی در آنهای تئاتری ناشی از گستره داللت ضمنزایایی دال( 22: 4959

های ها و بافتیک فرد یا شیء در موقعیت: شود و مقصود از آن عبارت است ازگفته می« تغییرپذیری نشانه»رسیم که به آن 

مثالً یک تکه چوب در یک . یندهای متفاوت بنشهای متفاوتی داشته باشد و به جای مدلولتواند نقشمتفاوت زمانی و مکانی، می

تواند در یک فرد هم می. صحنه ممکن است دسته یک دشنه و در پرده بعدی با یک تغییر ساده موقعیتی به صلیبی تبدیل شود

 .یا مرد را بپذیرد های مختلفی اعم از زنهای متفاوت نقشموقعیت

 یا( افزارصحنه)ابژکتیو  -(بازیگر) های سوبژکتیووارونگی نقش نظریه دیگری در ارتباط با این اصل وجود دارد که عبارت است از

های صحنه، اعم از زنده و غیر زنده در جریان بازنمود، ایژی ولتروسکی؛ پیوستاری که کل دال« ابژکتیو -پیوستار سوبژکتیو»نظریه 

که نیروی  است« اصلی»یش، بازیگر نقش در حالی که در روال متعارف، چکیده سوژه پویای نما. جایی در امتداد آن قرار دارند

مثالً ایفای نقش )تواند نقش یک شیء را بپذیرد در این اصل، یک موجود زنده می. اندازدکنشی او نشانگی در نمایش را راه می

واقع ؛ در(های عروسکیمثل نمایش)تواند نقش یک انسان را بازی کند، جان می؛ یا یک شیء بی(در پانتومیم« در»حرکات یک 

-تعیّن می)شود اند و از طریق این اشیا بازشناخته میگیرد که پیرامون او در صحنه جای گرفتهبازیگر تحت تأثیر اشیائی قرار می

نشانگی بوده است و بازیگر نیروی کنشی خود را ة افزار به موقعیت سوژتئاتر قرن بیستم مبتنی بر ارتقاء جایگاه صحنه و صحنه(. یابد

 (25: همان. )کرده استیاء صحنه واگذار میبه دیگر اش

گذاری در ادب نمایشی، در نگرشی کلی، به هرگونه فلسفیدن، به معنای کوچ کردن از بدیهیات به سوی ترتیب، فاصلهبدین

ی او برخلق هر هنرمند هرقدر در تشبیه خود از زمینه واقعیت به دورتر رود، توانای»شود؛ گفته می( زداییآشنایی)=ها، ناشناخته

ها به گمان آن خیالخیال و پیوند تصویرها بیشتر خواهد بود و در مواردی که عناصر خیال، واقعی یا نزدیک به واقعیت باشند، بی

را هم که تالشی در جهت هنجارگریزی  پسامدرنیسماز این منظر، جنبش ( 63: 4953شفیعی کدکنی، )« .شوندزودی مبتذل می

 . گیردپاافتاده مدرنیته بود، در بر میاز تعاریف روشن و پیش

( مطالعه زمان و مکان و اوضاع و احوال حاکم بر ایراد سخن)از منظر نوینی به علم بالغت « در سایه آفتاب»پورنامداریان در کتاب 

گرا بوده است اما در در مقدمه این کتاب ذکر شده که نگاه کالسیک به علم بالغت و به طور کلی زبان، نگاهی منطق. است پرداخته

فرهنگ قرآن و )فرهنگ اسالمی و در ارتباط با تفسیر و تأویل قرآن، تا حدی نگرشی نو جای آن را گرفته است و تحت تأثیر آن 

گریز بر اثر حکمفرما ها روابط طبیعی زبانی بر هم زده شده و به جای آن روابطی منطقآید که در آن، آثاری پدید می(هرمنوتیک

 (21-29: 4951پورنامداریان، : ک. ر. )شودمی

های مشابه این فن در ادب نمایشی که با های قرآنی را بر مبنای نمونهزدایی در ساختار داستاناین مقاله قصد دارد اقسام آشنایی

 . شود، شناسایی و تحلیل کندشناخته می« تکنیک بِرِشت»یا « گذاریفن فاصله»عنوان 

 قرآن در زداییمبانی نظری آشنایی: الف

این . گیرد و با مقوله تصویرسازی قرآنی رابطه تنگاتنگی داردهای قرآن در دو حوزه فرم و محتوا شکل میزدایی در داستانآشنایی

 :ها عبارت است ازبرخی از این روش. گیردهای گوناگون زبانی، بالغی و بیانی صورت میزدایی همچنین به شیوهآشنایی

 :بی فصیحانتخاب زبان عر

کار بردن زبانی فخیم و متکلف نیست؛ بلکه زبانی که بتواند احساس این فاصله را به به اعتقاد بِرِشت، برای ایجاد فاصله نیاز به به

. ها کلماتی بگذاریم که برای مردم عادی غیر قابل فهم باشدبرای این منظور نباید در دهان شخصیت. شنوندگان القا کند کافی است

که در هنر سخنوری در اوج قرار داشتند، از آوردن  ها قابل فهم است در عین حال اعرابرآن، در اوج فصاحت برای همه انسانزبان ق

مخاطب قرآن از همان . زدایی در قرآن استگذاری و آشناییهای فاصلهبودند و این خود یکی از بارزترین نشانه ای مثل آن عاجزآیه

 .کندکه زبان قرآن زبانی ویژه است، به طور ناخودآگاه، سعی در حفظ این فاصله می آیات آغازین با این حقیقت
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 :سازی و ایجازفشرده

تواند از در این حالت، زبان به حکم آنکه عمل است نمی. تر باشدباید هر چه موجزتر و فشرده( گذاریفاصله)زبان در این عرصه 

یعنی رسیدن از عبارتی  (93: 4936سارتر، )سازد؛ ه پیوسته وزن و آهنگ زبان را میایجاز است ک به اعتقاد سارتر،. حرکت جدا شود

از آنجاکه کلمه . در ایجاز، کالم، فرصت بیشتری برای عرض اندام دارد. گذار استبه عبارت دیگر و این عملی مستمر در بیان فاصله

در کالم فشرده، افعال . ذا نباید به حاالت درونی ارجاع دهدهای اقدام کردن و تأثیر بخشیدن؛ لدر حکم عمل است و یکی از شیوه

فرصت بیشتری برای نمود دارند؛ یعنی گوینده ناچار از به کارگیری افعال بیشتری است؛ اما در اطناب وضع به گونه دیگری است؛ 

در واقع . ان و مکان به اسم استاین در حالی است که فعل در زبان وظیفه سنگینی دارد و آن دادن حالت و زم. یک فعل کافی است

شاعر گاه با آوردن چند فعل پی در پی، به اقتضای وزن، مقصود خود . ای داردزبان شعر چنین ویژگی. محرک اسم، فعل است عامل

با ( 231: 4953شفیعی کدکنی،)« .ای در حرکت و جنبش تصویرها داردفعل سهم عمده». کندرا در موجزترین عبارت بیان می

-های تفصیلی و روایی آن، این حقیقت به خوبی آشکار میهای قرآنی نسبت به کاربرد پرشمار تشبیهسه سهم اندک استعارهمقای

 .گردد

 :تضاد و دیالکتیک در تصاویر قرآنی

ری های دیگچنانکه گویی انسان است؛« دیگری»زدایی در روابط انسانی، کشف انسان توسط خودش به عنوان یک مقصود از آشنایی

دارد، همگی برگرفته از دل اجتماع ما هستند که در نهایت دامن هایی که ما را به کشمکش با افراد دیگر وا میتناقض. نگرندبه او می

دیالکتیک خیر و شرّ، زنده و : گذارند، اغلب سرشت دیالکتیکی دارندآثاری که تضادهای درونی ما را به نمایش می. گیرندما را می

ماجرای ۀ ؛ چنین آثاری، از آنجا که هرگز واگوی...و( در شاهنامه)وبژکتیو و ابژکتیو، صریح و ضمنی، ایرانی و انیرانی غیر زنده، س

بر این مبنا، هدف از . شونداند در شمار حماسه قرار داده میو روابط انسانی نمای اجتماعفردی یک انسان نیستند؛ بلکه آیینه تمام

، «اصحاب یمین»و « اصحاب شمال»، «شرّ محض»و « خیر محض»، «جهنم»و « بهشت»ونی همچون های متضاد و ناهمگگزاره

فرعون و موسی : هایی چونو تقابل شخصیت« اندیشه فاسد»و « اندیشه نیک»، «ساعت قیامت و آخرالزمان»و « عهد ازل و الست»

اند، با توجه به هدف هدایتگری قرآن، گرفته نشئت ز واقعیتکه همگی ا در قصص قرآنی... ، یوسف و زلیخا و(ع)، نمرود و ابراهیم (ع)

است؛ کشفی که در نهایت او را به حرکت و « دیگری»همه و همه برای دست یافتن انسان به کشف بزرگ خود به عنوان یک 

امل دیگری برای به تضادی که در ماهیت این اجزاء وجود دارد خود ع. جنبش وادارد تا سرنوشت خویش را به بهترین وجه رقم زند

حرکت از نظر فلسفی و فیزیکی نیز جز دگرگونی نسبت یک . ها خلق شده استجنبش درآوردن کلمات و تصویرهایی است که از آن

 .شودشیء با مبدأ خاصی نیست و از رهگذر آمدن اجزاء متضاد است که این دگرگونی احساس می

 :ایجاد فاصله صوری

همچنین، از آنجا که هر یک . ذکر آنها رفته است در فاصله زمانی و مکانی بسیار دوری از ما قرار دارد بسیاری از وقایعی که در قرآن

از نظر برتری انسانی و ویژگی )ای دارند، شخصیتشان ذاتاً مستلزم ایجاد فاصله با دیگران است ها هویت مستقل و یگانهاز شخصیت

. سان متوسط و معمولی قادر به کوششی قهرمانانه در مسیر عادی زندگی نیستالبته این بدان معنا نیست که ان( شانفرابشری

. دارندبار خود، عمالً خواننده را از خود دور نگه مییعنی با رفتارهای ناپسند و جنایت: های منفی هم چنین خاصیتی دارندشخصیت

 (.گر در وهله اول و با تماشاگر در وهله ثانی استهمچون شخصیت امام و شمر در تعزیه که ذاتاً مستلزم ایجاد فاصله با بازی)

 :بخشی به کالمعینیت

به عقیده سارتر، کلمه نباید به حالت درونی . ها به جای بیان موضوع به صورت صرفاً کالمیگیری از عمل و اقدام شخصیتبهره

-ما هیچ انسانی را جز از طریق اعمالش نمی( 93: 4936سارتر، . )ها محول شودارجاع دهد بلکه باید نقش کالم به رفتار شخصیت

خواهد او را در مجموعه اعمالش بسنجد گذرد، بلکه میخواهد بداند که در ذهن شخصیت چه میتماشاگر ابداً نمی». توانیم بشناسیم

کلمه نباید حالت پس . خواهد وارد زمینه سست نفسانیات شود، هرچند که مطابق با واقع باشدو درباره او داوری کند، یعنی نمی

گفتگو در قرآن هم با هدف ( 99-91: همان)« .درونی را وصف کند بلکه باید درگیر شدن شخصیت را با امور عینی نشان دهد

به عبارت دیگر، گفتگوها بیش از آنکه نقش گفتگویی  گیرد؛ها در لحظات متنوع حیات صورت میشناخت اعمال و واکنش انسان
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و در ( دیدار خداوند)از نحوه تقاضای او از خدا ( ع)موسی  پروایبرای مثال، شخصیت بی. خودبیانگری هستندداشته باشند، از مقوله 

 .تاباندصبری او را باز میکه بی( عبد)یا از خالل گفتگوی او با خضر . شودقالب گفتگوی او با خدا نمایانده می

 :گردش آزاد متکلم و مخاطب

آن را نیز دهد و همین امر طرح ساختاری زبان قرای رخ میاد متکلم و مخاطب بدون هیچ اشارهدر قرآن کریم تغییر و گردش آز

ک به در سایه . این موضوع به صورت پژوهشی مستقل در آمده، برای آگاهی بیشتر ر) .کندکامالً خالف عادت و منحصر به فرد می

 ( آفتاب دکتر تقی پورنامداریان

 ی در نمایشگذارمبانی نظری فاصله: ب

ها باید به نحوی دگرگون در تئاتر بر این نکته تأکید دارد که رخدادها و نمایش آن (Verfremdungseffekte)فاصله گذاری »

این دگرگونی در نظام نمایشی ( 41: 4953مکاریک، )« .شوند که تماشاگر ترغیب شود تا با دیدی انتقادی به نمایش نگاه کند

(. مضمون)گذاری در  محتوا گذاری در فرم یا ساختمان نمایش و فاصلهفاصله: گیرداز دو جنبه صورت می های قرآنیهمچون داستان

ها صاحب نظران یونان قدیم، از جملۀ آن .گذاری در فرم، بر هم ریختن ساختمان نمایش قراردادی و مرسوم بودمقصود از فاصله

اما در دوره ( اکسیون)وحدت زمان، وحدت مکان و وحدت تم : د داردارسطو، چنین عقیده داشتند که در درام سه وحدت وجو

روح این آزادی، تمام . نویسی به اوج آزادی از خاستگاه ارسطویی خود رسیدبوطیقای تئاتر و درام( اواخر قرون وسطی)رنسانس 

نوشین، . )به رومانتیسم معروف گردید های هنرهای زیبا را به تدریج تحت تأثیر گرفت تا اینکه تاریخ هنر شاهد عصری شد کهشاخه

2396 :413- 412) 

نویسان یونان کهن و نویسندگان کالسیک و نویسانی بود که با کمتر الگو قراردادن نمایشنامهبرتولت بِرِشت، از آن دسته نمایشنامه

های عمدتاً متأثر از حکمت و دیدگاه)های حاکم بر جامعه عصر خویش ها، به مخالفت با دیدگاهنگرشی خنثی نسبت به روش آن

پس تئاتر نوین قالب قدیم را در . روداو معتقد بود که تئاتر چون هر پدیده هنری دیگر با زمان پیش می. برخاست( منطق ارسطویی

ت که بر این اساس، تغییر در ساختمان نمایشنامه یکی از شگردهایی اس. آفریندشکند و شیوه جدیدی همنوا با دنیای نو میهم می

 هم بوطیقا در ارسطو تعریف در حتی که شودمی یادآور وی. بردالزم بین تماشاگر و نمایشنامه به کار می« فاصله»برشت برای ایجاد 

حذف عامل انتظار و دلهره از ساختمان »این کار با  .است آن «ساختار» و داستان روایت چگونگی در دراماتیک و اپیک بین فرق

 با معموالً: داشت مشخصی بیرونی شکل شد،می نوشته صحنه برای که دراماتیک اثر تا پیش از این، ساختار. صورت گرفت« نمایش

یافت تا می افزایش تعلیق یا« دلهره و انتظار» با توأم( complication) افکنیگره صعودی، سیر این در. شدمی آغاز صعودی کنش

 این .انجامیدمی هاکنش افت به بالفاصله تقریبأ سپس و شدمی منجر( denouement) گشاییگره سپس و اوج نقطه اینکه به

 مجزا ظاهراً هایقسمت و هابخش تمام آن، از ناشیة دلهر و انتظار با همراه شد،می تحمیل داستان بر که نیرومند ساختاری تمرکز

ر قراردادی، کیفیت نمایشی خود را مرهون ایجاد بخشید؛ در حالی که این تئاتمی یکپارچگی آن به و ساخته مرتبط یکدیگر با را

آور و دلهره و تعلیق و انتظار چگونگی فائق آمدن بر تضادهای ظاهراً غیرقابل تلفیق بود، در تئاتر روایی برشت این ساختار دلهره

در اجرای نمایش  ها ساختارشکنیگرفت از جملۀ آنهای گوناگونی صورت میاین کار به روش. شدمند فرو ریخته میتعلیق

به این ترتیب شکل بیرونی مرسوم نمایش از بین رفت و به جای تقسیم نمایش به پرده و بخش، . ای به شیوه مرسوم بودچندپرده

-شد و این مخاطب بود که مییعنی همه چیز همچون تابلو در نظر مخاطب ترسیم می شد؛« تابلویی»تبدیل به نوعی نمایشنامه 

در اینجا نه کنش صعودی وجود داشت، نه . بندی کندشد، در ذهن خود بخشپیش چشم او نمایش داده میبایست آنچه را که 

 .نمایش( ساختمان)بندی ناشی از نحوه بخش اوجی، نه دلهره

الزمه  های امانتداری کهیعنی با حفظ جنبه کند؛نویس به شیوه یک مورّخ عمل میگذاری در مضمون، نمایشنامهاما در حوزة فاصله

ها؛ چرا که تماشاگر از منظر او خود قادر به پردازد نه زنجیره علت و معلولی آننویسی است، تنها به بیان وقایع و رویداها میتاریخ

ها قضاوت در باب انسان. ها نیستهای درونی و روانی آنباشد و نیازی به تشریح انگیزههای وقوع آن رخدادها میدرک علل و انگیزه

توان دنیا را تنها در صورتی می»بر این اساس، . گری و گزارش داستان استعهده خود مخاطب است و نقش نمایش صرفاً روایتبه 

های انسانی را موازینی متحول و ای دیالکتیکی دانست و ارزشو پدیده[ شوندهدگرگون]درک کرد که آن را روندی تاریخی 
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های گذشته است، عبارت بهتر، اگر مقصود از نمایش بیان وقایع تاریخی مربوط به قرن به( 91: 2393تعاونی، )« .شوندهدگرگون

نباید آن وقایع را در بسته زمان حال به مخاطب عرضه کرد بلکه باید با حفظ فاصله تاریخی موجود بین تماشاگر و رخدادها، او را به 

های روی صحنه، به تماشاگر این حقیقت نمایش و شخصیتداوری خردمندانه تجهیز نمود؛ چراکه احساس همزمانی با وقایع 

سازند، نقشی هایی که تاریخ را میها و حکومتکنند و نظامها در هر عصری به یک شیوه رفتار میکند که انساندروغین را القا می

ده اجتماعات خود هستند و ها ساخته و پروردر حالیکه حقیقت این است که انسان. ها ندارنددر تحول و دگرگونی کنش انسان

ها دست کم، برای برشت که خود شاهد استثمار انسان. ای است از بیخ و بن رد شدهفلسفه« هاهمسانی ابدی و تغییرناپذیر انسان»

وسیله او بدین. وجود نداشت مسئلههای فاسدی چون حکومت هیتلری در طی دو جنگ جهانی بود، تردیدی در این توسط حکومت

-های نمایشنامهست پرده از روی این واقعیت پنهان بردارد که اتللو محصول نظام اجتماعی ویژه دوران خود است و شخصیتخوامی

شدند، بر می -مثالً قرن دوازدهم –ای لذا او در نمایشِ وقایعی که مربوط به تاریخ ویژه. های او هم محصول رخدادهای قرن خود

عصر خود مخاطب قادر به مقایسه انسان هم( حفظ فاصله تاریخی)با این کار . ورزیدتأکید می« گزارشگر تاریخ»نقش خود به عنوان 

بنابراین، از نظر . شدمی -که هریک معلول و برساخته روابط اجتماعی زمان خویشند -های نمایش داده شده روی صحنهبا شخصیت

: همان)« .یا نظام اجتماعی دیگری است[ عصر]عی از دیدگاه داوری درباره یک نظام خاص اجتما»برشت، گزارش تاریخی، متضمن 

93 ) 

پندارانه شد که موجب سرکوب و خنثی کردن برداشت همذاتهایی به کار بسته میاز طرف دیگر، در مرحله اجرا هم باید شیوه

ی تنها به گزارش رخدادها بپردازد؛ نگارانه ببخشد؛ یعنغرض تاریخطرف و بیبازیگر از وقایع گردد و در مقابل به او برداشتی بی

-نمی تئاتر بازیگر». گرفتبهره می« غیر مستقیم نقل قول»برای این کار، بازیگر از . کندمی همچون کسی که از باال به وقایع نظاره

 مؤثری و هبرجست نمایش هر. نماید خود بازی مسحور و مجذوب را تماشاگر که کند بازی خوب و شده آمیخته نقش در طوری باید

 عملی ارزش به توجه با باید نیز آن محتوای که قید این با باشد، داشته خود در را خیابانی حادثۀ گونۀگزارش کیفیت ...بایدمی

 (39-31: همان)« .شود برگزیده «اجتماعی»
 با تماشاگر پنداریهمذات از جلوگیری نیز و تئاتر آفرینی توهم کردن خنثی و ریختن درهم برای گذاری در هر دو جنبه، فاصله

 .شودگرفته می کار به کاراکترها

-های قرآنی میداستان« فرم و ساختار»زدایی در هایی است که منجر به آشناییگذاریاین جستار تنها شامل مقایسه تحلیلی فاصله

 .گردد

 تحلیل و بررسی

به دور ... ی زیبانما و هیجانی صرف یا استفاده از توهم وهای قرآنی به سبب ساختار دینی و هدایتگرشان از هرگونه اصول فنقصه

شود؛ پرداز هنری ارائه میاست و در حقیقت، ترکیبی است از واقعیت تاریخی و مستند انسانی که در چارچوب اسلوب و فنون واقع

پردازی اریخی و اصول مؤثر در واقعرود و به واقعیت تای از این دو به شمار مییعنی نه تاریخ صرف است و نه داستان، بلکه آمیزه

های قرآنی یک تاریخ تحلیلی و هدفدار است که در قالب اصول قصه و فنون داستان واقعی ارائه به عبارت بهتر، قصه. پایبند است

های قرآنی انزبان در داست( 49/کهف)« ...نحن نقصّ علیک نبأهم بالحق»(/ 62/ آل عمران)« ...ان هذا لَهوَ  القصص الحقّ»: شودمی

: های قرآنی بر عهدةمسئولیت این کار در داستان. کنداندازهای دیگری آشنا میاز سطح هنجار خود فراتر رفته و خواننده را با چشم

این ۀ در نتیج. باشدمی... و به تأخیر انداختن و( داستان اصحاب کهف)، جابه جایی زمانی (داستان طالوت)های مستمر کنش وقفه

شود و در این هنگام است که قادر به و دگرگونی زبانی، توجه خواننده عالوه بر متن پیام، به ساختار هنری پیام نیز جلب میرخداد 

سازی در نثر برجسته». شودسازی گفته میبه این عمل، برجسته. گرددداوری نسبی درباره شکل و محتوای پیام به طور همزمان می

 (62: 4953مکاریک، )« .شودخصیت و پیرنگ دیده میمایه، شبیشتر در سطوح درون

 های قرآنیزدایی در فرم و ساختار داستانهای آشناییشیوه

این عمل در درام غیر دینی، با تغییر در ساختمان مرسوم : حذف عنصر دلهره با ذکر خالصه داستان در آیات آغازین

افکنی  توأم با انتظار و دلهره گره. راب از ساختار تئاتر قراردادی مرسومیعنی با حذف عامل دلهره و اضط. گیردنمایشنامه صورت می
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تالش متوجه کاهش دادن هر چه ( غیرمرسوم)است و متناسب با ساختار تئاتر دراماتیک است که اوج و فرود دارد؛ اما در تئاتر اپیک 

ذکر چکیده داستان قبل : ها عبارت است ازآن راهکار برخی از. کندهای مختلفی تحقق پیدا میاین عمل با روش. بیشتر دلهره است

 .از اجرا، استفاده از راوی، نمایش درون نمایش و جز آن

هرگونه آغاز داستان دارای هدف روانی خاصی است، در داستان طالوت، از همان آغاز، بیش از آنکه روی خوار شدن بنی اسرائیل از 

این امر در آماده کردن ذهن مخاطب برای ورود به . های آنان تأکید داردگیریر موضعسوی حاکمان تأکید بورزد، بر افشای دروغ د

در همان آیات . متن و استحکام بافت و پیرنگ داستان و مسیردهی به ذهن مخاطب نسبت به حوادث آینده بسیار حائز اهمیت است

پس چون دستور ( ]216/ بقره)« علیهم القتال تولّوا الّا قلیالً فلمّا کتب»: شودآغازین این داستان، فرجام مواضع بنی اسرائیل بیان می

؛ لذا، عنصر تعلیق و انتظار را که عامل دلهره و اضطراب مخاطب نیز [جنگ برایشان صادر شد، همه پشت کردند جز اندکی از ایشان

« تقطیع»های قرآن ها در داستانمانرخدادها و ز. شودگفته می« تقطیع»به این عمل، . کندهست، فدای هدف و پیام داستان می

. شوندبه یکدیگر پیوند داده می( با کشتن روح انتظار در مخاطب: در اینجا)های هنری مشخصی شوند و سپس از طریق کانالمی

شود و در نتیجه، کند تا بدون دغدغه از آنچه در پایان به وقوع خواهد پیوست، خبردار اعالم نتیجه داستان به خواننده، او را وادار می

بدین صورت خواننده این قدرت را . جویی کندآمادگی الزم برای کشف علل و عوامل وقوع این نتیجه را در روند بازگویی قصه، پی

تردید پیامبر نسبت به صدق و راستی ادعای بنی اسرائیل و اعالم نتیجه )خواهد یافت که پاسخی مفصّل برای همان مقدمه اجمالی 

لحظات نافرمانی قوم نسبت به طالوت، : )های ویژهبا این شیوه روایت، به خواننده در موقعیت. بدست آورد( ر ایشانو فرجام کا

شود که تمام بدبختی و فرجام بد یادآوری می...( نافرمانی آنان در جریان آب نوشیدن از نهر، ترسشان از رویارویی با سپاه جالوت و

 . است هاایشان ناشی از عملکرد خود آن

گویا آغاز و انجام این داستان در یک لحظه زمانی . خوردای به هم گره میزدایانهترتیب، آغاز و پایان این داستان به نحو آشناییبدین

هایی است که این ماهیتِ قصه.( شوند، قوم طالوت به محض طرح خواسته، دچار فرجام شکست می216در آیه )پیوندد به وقوع می

شود بلکه در به این معنی که زمان قصه قطع نمی. گیردها به طور قطع پایان نمیاند و هیچ چیز در آننی باز و گشودهاز نظر زما

کم من فئه ...»: نشینددر نهایت هدف اصلی از طرح این داستان به بار می. گرددگشایی است، به قرار اول باز میپایان که وقت گره

 ...[چه بسیار گروه اندک که به اذن خدا بر گروهی بزرگ پیروز شدند]« هللِ و اهلل مع الصابرینقلیله غلبت فئه کثیره باذن ا

برقرار ( تجانس پیروزی حتمی با صبر و فرمانبری و شکست  حتمی با نافرمانی)استحکام داستان هم تا پایان بر همین اصل تجانس 

جبر : رساندای از جبر میعلیق در این داستان، او را به تعریف تازهافکنی و تآزاد کردن ذهن مخاطب از زد و بندهای گره. است

، بلکه این اعمال ماست که سرنوشت نیک و بدی جبری که نتیجه قهری همه اعمال ما نیستمحمود در مقابل جبر مذموم؛ یعنی

 . زندرا برای خود رقم می

ارائه تصاویر متضاد بهترین راه . سازی استفاده از تضاد استتههای برجسیکی از راه: سازی موقعیت یا تکراردیالکتیک و وارونه

شود تا در کنار یک خیر در مقابل شرّ بیشتر و بهتر بازشناخته می. به حرکت درآوردن اندیشه مخاطب برای رسیدن به حقیقت است

ها را های آنکیفیت و ویژگی های دیگر،در برابر شخصیت یا شخصیت« شخصیت مقابل»به کار بردن . عنصر دیگر از جنس خودش

ترین دالیل این یکی از برجسته. ساختار داستان یوسف هم بر طبق همین اصل، پویا و متحرک شده است. کندبهتر خلق و ظاهر می

ن و مدعا از چاه به جاه رسیدن قهرمان داستان و به صورت قرینه، از بلندی به پستی گراییدن نقش برادران است که به سان دو جریا

این جزر و مدّ . و البته قرینه هم، در سراسر داستان سیالن دارد( زدگی و راحت و آسایشمحنت)تقابل پیوسته و متضاد 

 . دهد، اساس ساختار و پیرنگ قصه یوسف را تشکیل می(دیالکتیک)

با شیوه تکرار، یک . باشداپیک میهاست، که یکی از عناصر سازنده ساختمان تئاتر سازی وقایع و شخصیتمقصود از تکرار، دوباره

اهدافِ دینی مترتب بر بیان یک داستان واحد در قرآن کریم، منجر به تکرار آن . شودهای دیگر نیز مطرح میمفهوم در موقعیت

این مسئله در مورد مفاهیم قرآنی نیز صدق . های بیان قصه در قرآن استشود که از جمله شاخصداستان در مواضع مختلف می

کند؛ به این معنا که یک مفهوم فقط به یک واقعیت بیرونی خاص مربوط نیست، لذا بدینوسیله پندار حصر در مفهوم اسالمی و می
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گردد تا همه رویدادها و حوادث مشابه را در برگیرد و به شود و بر وسعت و شمول آن تأکید میالهی داستان از میان برداشته می

 .نت تاریخی در آیدصورت یک قانون اخالقی یا س

شوند که برای برادران یوسف به سرنوشتی دچار می. دهدرخ می «سازی یا وارونگی موقعیتقرینه»اما تکرار در داستان یوسف با 

زدگی یک بار دیگر گویی داستان محنت.( آورندافتند و در برابر برادر سر تسلیم فرود میاز جاه به چاه می)یوسف اتفاق افتاده بود 

« .شودهای داستان بنا میوضعیت و موقعیتواژگونی پیرنگ اغلب بر ». های منفیبار در حق شخصیتشود منتها اینکرار میت

های اشتراک و افتراق دو ماجرا دهد تا به جنبهوار و واژگون شده، به خواننده فرصت میاین ساختار قرینه( 62: 4951میرصادقی، )

-تا بتواند موقعیت. ، درکش از مسائل باال برود«هیچ چیز در جهان، پایدار و دائمی نیست»حقیقت که  بیندیشد و با پی بردن به این

 .های درست و واقعی تشخیص بدهدهای نادرست و تقلبی را از وضعیت

 گذاری در نمایش، پرت کردن حواس مخاطب برای جلوگیری از غرقیکی از اهداف فاصله: دیالکتیک وحی با عواطف انسانی

از منظر اسالم و قرآن نیز، عوطف . پنداری با کاراکترهای نمایش است تا راه بر تفکر و تعقل او بسته نشودشدن در عواطف و همذات

لکیال تأسوا علی ما فاتکم و ال تفرّحوا بما آتاکم واهلل ال یحب کلّ »: سوره حدید 29بر طبق آیه . انسان باید در پرتو عقل راهبری شود

از طرفی، متن قرآن برگرفته از واقعیت است و هدف از . روانه قرآن درباره این قوه دست یافتتوان به دیدگاه میانهمی« رمختالٍ فخو

های فن رو، بهترین نمونهاز این. ها به هیچ وجه انتقال عاطفه نبوده است بلکه  در برخی موارد، هدف مبارزه با آن استبیان آن

و درنتیجه خنثی « دیالکتیک وحی با عواطف انسانی»شود که بر مبنای های قرآنی دیده میداستان گذاری در آن دسته ازفاصله

، هم (وحی)ای است که با در مقابل هم قرار دادن دو حوزه عاطفی و غیرعاطفی شیوه قرآن به گونه. تصویر شده است کردن آن

هایی است که نمایانگر عواطف تأکید بر آن دسته از داستان در این بخش. کشدهای داستان و هم مخاطب را به چالش میشخصیت

چرا که در مورد عواطفی چون خشم، حسد، تکبر و عاطفه جنسی، برخورد قرآن . پاک انسانی، همچون عواطف پدری و مادری است

-شود، برمیحی خنثی میهایی از ترسیم این نوع عاطفه، که در مقابل ودر قرآن در چند جایگاه به نمونه. به گونه دیگری است

داستان  -(12/ هود)داستان حضرت نوح و سوار شدن بر کشتی؛  -(سوره قصص 41تا  6آیات )؛ (ع)عواطف مادر موسی : خوریم

داستان ذبح اسماعیل ( سوره یوسف 51و  49و  5آیات )حضرت یوسف و ترسیم عاطفه پدری یعقوب و مبتال به درد و جدایی شدن؛ 

 (.ع)و آزمون ابراهیم 

مزاج بودن و سریع عصبی(. به شیوه تابلونگاری)شود ها در قرآن به گونه دیگری ترسیم میاما دیالکتیک عواطف منفی و سرکوب آن

فأصبخ فی »سوره قصص  45در آیه ( 26تا  43/ قصص)در جاهای مختلف قرآن به تصویر کشیده شده است ( ع)متأثر شدن موسی 

کل حاالت عاطفی و درونی موسی را به صورت تابلویی در مقابل دیدگان « یترقّبُ»و « خائفاً»و کلمه د« ...المدینۀ خائفاً یترقّبُ

-کند و به مخاطب نشان میبه ویژه استفاده از فعل مضارع به جای فعل ماضی، صحنه را حاضر و زنده می. کندمخاطب ترسیم می

ت مختلف درونی اشخاص است که در آن واحد هر دو نیروی ادراکی ها، حوادث و حاالصحنهۀ این کار شگرد قرآن در ارائ. دهد

کند بلکه بدین ترتیب قرآن نه تنها وجود عاطفه در انسان را نفی نمی. دهدانسان را که عبارتند از عقل و عاطفه مورد خطاب قرار می

گذاری در بخشی از داستان یوسف تکنیک فاصله. ای عملی و عینی خواننده را ترغیب به تدبّر و کنترل این عواطف کندبا ارائه نمونه

یعنی با ایجاد فاصله بین انگیزه روانی و . شودنمودار می( حسد)روانی  -گذاری در محتوایی دینیگیری از نمونه عینی فاصلهبا بهره

قال »: به خوبی نمایان است داردبرادران برحذر می «کید»ای که حضرت یعقوب، یوسف را از شرّ این مسئله در آیه. عملی کردن آن

خوابت را برای برادرانت تعریف ( )3/ یوسف)« یا بنی ال تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیداً ان الشیطان لالنسان عدوٌ مبین

-رفی میمع« کید»در این آیه انگیزه روانی این عمل با واژه « ورزنددر حق تو حسد می»: ؛ نگفت(کنندها برای تو کید میننکن، آ

با (  ع)در نهایت، شکل عملی حسد برادران یوسف . شودکه مصداق عینی عمل حسدورزی است، ذکر نمی« حسد»شود و کلمه 

 .یابدحادثه به چاه انداختن او تحقق می

نی های قرآجزر و مدّ، پایه و اساس ساختار برخی قصه(: از کُند به تند)شیوه داستان در داستان و حرکت ریتمیک نمایش 

ها و احوال انسان کند؛ اما هدف قرآن از بیان سرنوشتها بازی میهای قرآن، انسان در مرکز دایره انواع کشمکشدر داستان. است

( تمثیل)این بدان معناست که حوادث را در ساختار و بافتی هنری . کندها را پردازش میها نیست بلکه قرآن آنصرفاً گزارش آن
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برای مثال، در سوره . شود و طبیعی استکه اوج و فرود داشته باشد اما این اوج و فرود به بافت قصه تحمیل نمیکند طوری ارائه می

ضرب اهلل مثالً عبداً ملوکاً ال یقدر علی شیء و من »: شودسرگذشت عبدی مملوک و شخصی متنعّم اینگونه بیان می 63نحل، آیه 

در این آیه سرگذشت دو انسان به « رّاً و جهراً هل یستوون الحمد هلل بل اکثرهم ال یعلمونرزقّناه منّا رزقاً حسناً فهو ینفق منه س

 .شودکمک تمثیل پردازش و گزارش می

-پردازی یکی از داستان، از منظر شخصیت(ع)داستان یوسف . شودهای دیگری نیز در قرآن نمایش داده میاین جزر و مدّ به شیوه

این داستان یک شخصیت اصلی . باشدهای نمایشی ملودرام نیز میرود و همزمان برخوردار از جنبههای پر شخصیت به شمار می

حضرت : های فرعی داستان نیز عبارتند ازشخصیت. مند دارددارد به نام یوسف که از آغاز داستان تا پایان آن، حضوری فعال و کنش

انگیزه پدری، جنسی، حسد )هایی دارند ها انگیزههریک از این شخصیت. ، برادران، همسر عزیز، دو زندانی و زنان شهر(ع)یعقوب 

ها با وجود سختی( نماینده انگیزه پدری)شخصیت یعقوب . ها در جهت معرفی شخصیت اصلی داستان استکه همه این انگیزه...( و

. شنوداز زمانی است که رویای یوسف را میسررشته تراژدی یعقوب . دهدانگیزی به داستان میو مشکالت فراوان جنبه تراژدی و غم

های اصلی داستان و معرفی شخصیت اصلی بار یعقوب در خدمت تحلیل اندیشهشونده از شخصیت و زندگی غمهای استنباطاندیشه

 .کندبه صورتی است که مخاطب امکان غرق شدن در یک شخصیت را پیدا نمی( داستان در داستان)چینش وقایع . داستان است

دهند که مخاطب فرصت درپی رخ  میگاهی وقایع آنچنان به دنبال هم و پی(. پنداری با شخصیت تراژیک یعقوببرای مثال همذات)

-های آن افزوده میرود بر جذابیتطور داستان هر چه بیشتر پیش میهمین. کنددرگیر شدن عاطفی با یک شخصیت را پیدا نمی

شود مخاطب خود را با حرکت و سیر همین امر باعث می(. تراژدی به سوی نمایش غنایی است  برای مثال، سیر داستان از. )شود

های تراژیک کمتر در او های منفی یا حس ترحم نسبت به شخصیتورزی نسبت به شخصیتمتن، هماهنگ سازد و حس کینه

داستان از همان ابتدا هیجان دلپذیری در خواننده بدین ترتیب . البته وقایع فرعی هم در این امر تأثیرگذار است. برانگیخته شود

 . گرددای بین مخاطب و اثر میتمامی این عوامل، باعث ایجاد فاصله هنرمندانه. کندایجاد می

-به ذهن متبادر می« اصحاب کهف»ای که با شنیدن عنوان داستان اولین نکته(: از طریق عنصر زمانی)هنجارگریزی حقیقی 

تذکارِ دوپارگی میراث زمان گذشته و توقعات  Albert asterداستان اصحاب کهف به زعم. امری زمانی است شود، غافلگیری در

زمان در این داستان، نه تنها شرط تحقق کاری است، بلکه خود موضوع داستان ( 42: 4966ستاری، . )زندگی در دنیای جدید است

پروینی، )« .گیرد می مت و عبرتی که مورد نظر داستان است به کارقرآن کریم عنصر زمان را در پرتو هدایت، حک». شده است

گذاری یا کاربرد شیوه فاصله« هنجارستیزی زمانی»های برجسته این داستان از منظر عنصر زمانی، یکی از نمونه( 451-465: 4963

بر طبق آیه . شوندی در اصطالح عرفانی می«وقت»یا بی« زمانیبی»ای از زمان دچار قهرمانان این داستان، در برهه. در قرآن است

و کذلک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یومٍ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدکم »: سوره کهف 43

چقدر : ر پرسیدند، یکی از آنان گفتو بدینسان آنان را برانگیختیم تا از یکدیگ]« بورِقِکم هذه الی المدینه فلینظر ایّها أزکی طعاماً

پس بفرستید یکی از . ایدتر است به آنچه ماندهگفتند پروردگارتان آگاه. ایمای از روز در اینجا ماندهاید؟ گفتند یک روز یا پارهمانده

 .[تر استجمعتان را با درمتان به سوی شهر تا ببینند کدامین خوراک پاکیزه

شود، بیانگر این نکته ارزشمند است که وگو نشان داده مین عنصر زمان در این داستان، که در قالب گفتابهام و ملغی و بی اثر شد

در درام و حماسه، گذشته در حال . دهدبرای کسی که در جستجوی معنای زندگی است، ستیز با زمان، معنای خود را از دست می

در دنیای حماسه، . شونداند و میان تجریه ماضی و تجربه حال فرقی قائل نمینهیابد زیرا درام و حماسه با جریان زمان بیگافعلیت می

رسند؛ لذا در چنین دنیایی، خطر هست، اما تهدیدی نیست، سایه هست اما ظلمت انسان و جهان به وحدت و هماهنگی کامل می

-پناه می( سایه)دمیزادگان دل کنده و به غار ، در کسوت بشری معمولی، از دنیای فانی آ«آن»قهرمانان این داستان در یک . نیست

سیصد سال )دیگر « آنی»؛  و در (لحظه گریز از تاریخی که به آن تعلق داریم: گیردتراژدی درست در همین لحظه شکل می)برند 

-عرصه زندگی می آورند و سعی بیهوده در راه یافتن به، در کسوت موجودات فوق طبیعی دوباره سر از جهان آدمیزادگان در می(بعد

سازد، چیزی نیست جز مانع ها را از ذات زندگی دور میای که آنفاصله. شونددرنگ از آن رانده میکنند اما چه سود چون بی

ها دو چندان ای از تقدس تنیده است، لذت ما را از تماشای نامکرّر این شگفتیدنیایی مبهم که بر گرد آنان هاله! گذرناپذیر تاریخ
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در قصه گاه . گیردجایی و حرکت قهرمان شکل نمیاکثر قهرمانان در پی ماجراجویی هستند اما ماهیت قصه لزوماً با جابه. کندمی

های به رغم دگرگونی. گاهی سپردن خود به دست تقدیر و پیکار با زمان، ذات ماجراجویی است. قهرمان نیازی به حرکت ندارد

. شوند؛ بی تأثیر از گذر زمانقصه، ثابت و الیتغیّر، از خوابی دیرین و سیصدساله، بیدار می جهان و حوادث شگرف روزگار، قهرمانان

 . اما این هنجارگریزی از مقوله مجاز و صنعت نیست بلکه برخاسته از حقیقت زندگی است

را به طور صریح بیان بکند، انگیز بودن این قهرمانان سوره کهف، قرآن بدون اینکه دلیل وحشت 45در آیه : اصل نشانه شدن ابژه

شوند یعنی ها در این آیه بر طبق اصل نشانه شدن ابژه، تبدیل به نشانه مییعنی واژه. گذاردکشف این معما را به عهده مخاطب می

و هم ( بلندی مو و ناخن)ظاهری آنان  هیئت ترس و فرار از آنان در متون تفسیری هم به. شونددچار چندمعنایی یا زایایی معنا می

گیری تا حدی مردود گزارش شده است چراکه اگر مقصود اما این نتیجه. کندانگیز بودن موقعیت پناهگاه و غار، داللت میبه وحشت

م ها با دیدن خود در آینه چش، بلندی مو و ناخن بود آن«لَوِ اطَّلَعتَ علیهم لولَّیتَ منهم فِراراً و لَمُلِئتَ منهم رُعباً»: از این عبارت

« منه»از « منهم»بود، به جای ناک غار میشدند و اگر مقصود از این وحشت، هیئت رعبیکدیگر، متوجه گذشت طوالنی زمان می

ممکن است وحشت از این بندگان . تواند دالیل ناشناخته دیگری را هم به ذهن متبادر سازدبنابراین، این عبارت می. کرداستفاده می

 .ای از تقدس و اعجاز باشد که پروردگار به گرد ایشان قرار داده استلهها هخاص و برگزیده، به واسط

ای ناگهانی و غیر مترقبه در قصه و معموالً به این عمل با افزودن حادثه(: «علیهماالسالم»داستان خضر و موسی )ایجاد شوک 

داستان )زدایی در سوره کهف این شیوه از آشنایی نمونه بارز. گیردمنظور غافلگیری قهرمان قصه یا مخاطب و یا هر دو، صورت می

شکافتن کشتی، قتل غالم و تعمیر دیوارِ در آستانه : شودمشاهده می( «السالمعلیه»و حضرت خضر« السالمعلیه»حضرت موسی 

وی مخاطب را وجود چنین عناصری در داستان نه تنها کنجکاوی قهرمان، بلکه کنجکا.«السالمعلیه»سقوط به وسیله حضررت خضر 

چرایی : انددر نتیجه، هدف مخاطب از مطالعه ادامه داستان، یافتن پاسخ سواالتی است که ذهن او را در بر گرفته. انگیزدنیز بر می

 .وقوع این حوادث

-ا میهها غرق شود به دنبال مضمونِ عمل آنپنداری کند یا در نقش و بازی آنهای داستان همذاتآنکه با شخصیتمخاطب، بی

دارد، کام همزمان که از علل وقایع و حوادث پرده بر می. پروری در قرآن، کارکرد سازنده دیگری هم دارداین شیوه حادثه. گردد

القای . شودهای ترمیم آن آشنا مییابد و با راهمخاطب عمل کژّی را درمی: کندهای الهی سیراب میمخاطبان را نیز از حکمتۀ تشن

ها گیرد که هم قهرمان داستان و هم مخاطب در اوج آمادگی برای دریافت آنپندهایی تنها در زمانی صورت می ها وچنین حکمت

شود و داستانی در زندگی فردی و اجتماعی او نیز میۀ و تسرّی حادث انتقالایجاد شوک در مخاطب همچنین باعث . بردبه سر می

بدین ترتیب اهداف تعلیمی قرآن در سایه این . دهداش را میر زندگی واقعیآفرینی و تجدید این حالت دبه او قدرت دوباره

: در پرورش حوادثی چون( 63تا  62سوره انبیاء، آیات ( )ع)ایجاد شوک در داستان ابراهیم . یابدتحقق می «گریزیمحدودیت»

 .گرددواقعه قربانی کردن اسماعیل نمودار می، سرد شدن آتش بر ابراهیم و همچنین در (ع)ها، به آتش افکندن ابراهیم شکستن بت

های دینی، نمونه و الگوی مناسبی از درگیری حق با باطل، هدایت با ظاللت و خیر با درام: «وگوگفت»زدایی بر مبنای آشنایی

از طرفی، اهداف تربیتی و . تتوان یافهای قرآنی میها را در داستانهای تقابل این نیروها و اندیشهبنابراین، بهترین نمونه. شرّ است

در قالب )های اخالقی معموالً به دو شیوه مستقیم ها و پیامارائه اندیشه. ها با زبان هنری به هم آمیخته استهدایتی در این داستان

( 34 :4953میرصادقی، . )گیردصورت می( وگوها و حوادث و جوّ حاکم بر داستاناز طریق گفت)و غیرمستقیم ( جمالت تعلیمی

شود، متوجه کردن گذاری بر آن تأکید میچنانکه یکی از نکاتی که در تکنیک فاصله. روش دوم در القای پیام، تأثیرگذارتر است

، شیوه قرآن به این (ع)برای مثال در داستان یوسف . است( به شیوه غیرمستقیم)های داستانی مخاطب از طریق عمل شخصیت

 .گذاردهای داستان میرسی را درست در لحظه عمل و کشمکش در دهان شخصیتصورت است که پیام تقوا و خدات
صحنه « معاذاهلل»در اوج کشمکش با زلیخا که در اثر غلبات هوای نفس عنان اختیار از کف داده بود، با گفتن ( ع)حضرت یوسف 

سازد؛ ای عملی با اخالق پرهیزگاری آشنا میبدین ترتیب قرآن، مخاطب را به شیوه. گذاردبخش تقوا را به نمایش میعملی و تجسم

. دهدپردازی، مخاطب را در معرض دریافت پیام قرار میوگو یا شخصیتای مستقیم بلکه با استفاده از اسلوب گفتاما نه به شیوه

-، گفت(91تا  23/ هود: ک به. ر)وگوی نوح با قوم لجوج خود ، گفت(61تا  16/طه: ک به. ر)وگوی حضرت موسی با فرعون گفت)
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هایی از های عقلی هستند، نمونه، که همه و همه از جنس برهان(235/ بقره: ک به. ر)وگوی حضرت ابراهیم در مقابل پادشاه وقت 

 .(شیوه غیرمستقیم قرآن برای القای پیام به مخاطب است

وگوی شود، گفتازیگران از آن بهره برده میوگو که در هنر نمایش برای ایجاد فاصله بین تماشاگر و بیکی دیگر از انواع گفت

بدین ترتیب از غرق شدن مخاطب در نقش بازیگران نمایش تا حد زیادی . مستقیم بازیگران با تماشاگران در خالل اجرا است

در « عونمومن آل فر»وگوی گفت. کنیمهای قرآن مشاهده مینمونه این راهکار را در یکی از داستان. آیدجلوگیری به عمل می

ای که با حضور فرعون و سران کاخ حکومتی او مبنی بر در جلسه. وگویی استنمونه خوبی برای چنین گفت( سوره مومن)غافرة سور

که از نزدیکان فرعون بود، دعوت موسی را به توحید پذیرفت ولی « مومن آل فرعون»تشکیل شده است، ( ع)کشتن حضرت موسی 

، هنگامی که مشاهده کرد با خشم شدید فرعون جان موسی به خطر افتاده، مردانه قدم پیش نهاد و با کردایمان خود را آشکار نمی

آیا کسی را به )...« و قال رجلٌ من آل فرعونَ یکتُمُ ایمانَهُ اتقتلونَ رجالً ان یقولَ ربّی اهلل»: بیانات موثر خود توطئه قتل او را بر هم زد

« یا قومِ لکم الملک الیومَ ظاهرینَ فی االرض فمن ینصرونا من بأسِ اهللِ ان جاءَنا». و الخ (کشند؟خاطر دعوت به سوی خدا می

امروز حکومت از آن شماست، و از هر نظر غالب و پیروزید، اگر عذاب الهی به سراغ  ما آید چه کسی ما را یاری ! ای قوم( )23/غافر)

ها را مالیم ساخت و از خشمشان فروکاست؛ اما فرعون در اثر نبود، آنن بیاین سخنان که ظاهراً در اطرافیان فرعو( خواهد کرد؟

یعنی، ( ادامه قبلی -23/ غافر)« قال فرعونُ ما اُریکُم اال ما أَری... »: گویدکند، خطاب به حاضران میحالی که سخنان او را قطع می

-هی به سخن فرعون، سخنان خود را در ارشاد مردم پی میتوجاین بار مومن آل فرعون با حالت بی! دستور، همان قتل موسی است

کند و سپس و دوباره فرعون سخن او را قطع می( 91/ غافر)« و قال الذی آمنَ یا قومِ انی اخافُ علیکم مِثلَ یوم االحزاب»: گیرد

/ غافر)« عون اهدکم سبیل الرشادو قال الذی آمنَ یا قومِ اتّب»: گویدمی( قوم)مومن آل فرعون سخن فرعون را و روی به حاضران 

 (.از من پیروی کنید تا راه راست را به شما نشان دهم( )95

شود، و در قرآن تنها در این سوره مطرح شده است، عنصر و فرعون شروع می( ع)در این داستان که فراز دیگری از تاریخ موسی 

وگو است؛ اما این دو اندیشه گفت( وسی یا کشته نشدنشقتل م)این داستان در بیان دو اندیشه مخالف  dominantغالب یا 

به )گوید گیرد و هیچ یک از نمایندگان دو جناح، خطاب به یکدیگر سخن نمیمخالف به طور مستقیم رو در روی هم قرار نمی

-ر عین حال گفتد. حاضر در جلسه استة ؛ بلکه خطاب هر دو به تود(های انکاری در کالم  مومن آل فرعون توجه شوداستفهام

باعث به وجود آمدن چنین ( ع)درواقع دفاع غیرمستقیم مومن آل فرعون از موسی . وگوی آن دو پاسخ مستقیم به طرف مقابل است

 .وگو شدفضایی در گفت

ی بر ای است؛ یعنی مبتنوگو است، روش قرآنی در این داستان روش نمایشنامهاز آنجا که ساختار و اسلوب حاکم بر داستان گفت

-نمایش، حرکت و فعالیت می« سِن»ای که روی مخاطب چنین داستانی شخصیت را مانند موجودات زنده. ایوگوی نمایشنامهگفت

شود، به نحو بارزی از ای صرف خارج شده و تبدیل به بیننده میکند و در عین حال که از حالت خواننده و شنوندهکنند نظاره می

وگو، در این شیوه از گفت. کندها خودداری میها به طور اختصاصی برای آنتان و پذیرفتن آن نقشهای داسغرق شدن در شخصیت

شود، چه از طریق بیان و کلمات و چه از طریق عواطف و احساسات، حاالت بدن، سازی میبرای انتقال بهتر معنا، از زبان برجسته

االم، . )«های دیرین دیالوگ در نمایش بوده استاز ویژگی فرازبانگیری برجسته کردن صریح زبان از طریق به کار»... لحن صدا و

ای از هر پرده نمایش، پیش از اجرای آن پرده، خالصه/ گذاری با ارائه چکیدهمفاهمه و روشنگری در تکنیک فاصله( 94: 4959

وگوهایی که روی صحنه، ، در جریان گفتآگاهی و کسب دریافتی از موضوعشود تماشاگر با پیشاین عمل باعث می. گیردصورت می

یعنی دریافتی را که پیش از اجرا به طور صریح کسب کرده، با . های متمایزی از موضوع پیدا کندشود دریافتنمایش داده می

از آن ای شود، مقایسه کند و به معنای تازهوگوهای نمایشی توسط بازیگران از آن روشنگری میدریافت جدیدی که در خالل گفت

ای که از این فایده. وگو این دریافت را با دیگران به اشتراک بگذاردموضوع نایل شود و حتی پس از ترک سالن تئاتر، به وسیله گفت

در مواجه شدن با نظرات دیگران چه . تری از موضوع استشود، همانا رسیدن به ادراک منسجم و متعالیگذاری حاصل میبه اشتراک

. ستی دیدگاه خود دچار تردید شویم و آن موضوع به ظاهر شناخته شده تبدیل به موضوعی تماماً ناشناخته گرددبسا نسبت به در

های از پیش ها و ادراکوگو به سوی موقعیتاین بدان معنی است که گفت. ها استوگو، همین حضور در مرز ناشناختههدف از گفت
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اما آنچه بیش از همه در ». ناپذیری آن استوگو، یعنی پایانه واالترین ویژگی گفتاین ناشناختگی نشان. یابدناشناخته جریان می

 (94: 4959االم، . )«ستنامعنادر آن است، تولید  افزایش ابهامخدمت بیگانه کردن دال از کارکرد معنایی و 

به طوری که تماشاگر خود را . استوگوی همدالنه مخاطب قرار دادن تماشاگران در حین اجرا یکی از راهکارهای رسیدن به گفت

ما ». در این حالت، شنیدن و دیدن با اشتیاق به دانستن و اندیشیدن به چیزهای نو همراه است. جزئی از یک کل منسجم بداند

. بخشدوگوی ما عینیت میموضوع مشترک به گفت. کنیمهای خود در موضوع مشترک شروع میوگو را با جریان و انتقال ایدهگفت

-خلق ایدهها و معانی مشترک و یا رود که ممکن است به ایجاد ایدهای پیش میها، مفاهمه و روشنگریدر پی جریان و انتقال ایده

 ( 432: 4934مرادی، قاضی)« .برسد ها و معانی نو

ین مدّعا، مخاطبان این ترین دلیل امهم. گیردوگو همچون سایر عناصر دیگر در قرآن، با هدف مفاهمه و روشنگری صورت میگفت

ها منسجم و لحن قرآن در سخن گفتن با انسان. مردم؛ یعنی کسانی که محفوظات ذهنی و اعتقادات متفاوتی دارند: باشنداثر می

وگو در قرآن ساختار سیّالی همچون ساختار زمان دارد؛ یعنی از نظر کیفی، گذشته و گفت. برای همه به یک میزان احترام قایل است

ها و ها در یک ظرف، یا مطرح کردن همه ایدهقرار دادن همه زمان. ل و آینده یکی است و هیچ یک را بر دیگری امتیازی نیستحا

های مهم قرآنی یکی از ویژگی». جمعی و مشترک ایده و معنای نووگو فرصتی است برای کشف و خلق دستهمعانی در قالب گفت

لتفات و سبک مزجی در قرآن سبب شده است تا مخاطب پیوسته میان سه زمان گذشته، حال و ا... زمانی استة های گستردانتقال

همین ساختار سیّال قرآن موجب شده ( 614: 4953نژاد، عباس)« .وگوها استیکی از ابزارهای این انتقال گفت. آینده گردش کند

/ هاسخن خدا با همه انسان/ در لحظه وحی به پیغمبر/ سخن گفتن خدا با بنده: آیدکه همه چیز و همه کس در آن به سخن می

 .گویندها با هم سخن میشخصیت/ گویندبا خدا سخن می...( پیامبران، مالئکه و)مخلوقات 

مشخصه . اصوالً قرآن، متنی گفتمانی است و بیش از هر چیز، گفتمان تئاتری بر آن حاکم است: تئاتری( ناهمگن)گفتمان : الف

برای . های ادراکی را از مجراهای متفاوتی دریافت کندیعنی هر لحظه تماشاگر باید داده. است« هاتراکم نشانه» گفتمان تئاتری،

( دعوت مستمر و پیگیر او به توحید و کیفیت و عناصر این دعوت)است ( ع)مثال در سوره نوح که قسمت خاصی از سرگذشت نوح 

این مطلب بیانگر این است که هم . کندود از خدا برای قومش درخواست کیفر میشنوح در حالی که از هدایت قوم خود مأیوس می

های مختلفی از در این آیات، اطالعات دراماتیک مشابه در گونه. دعوت نوح جهانی بوده و هم طوفان و عذابی که بعد از آن آمد

 .شودوگو ارائه میگفت

 (4آیه )« اً الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب الیمانّا ارسلنا نوح»: وگوی خدا با مردم و پیامبرشگفت -

 نازل شدن عذاب الهی: محتوای دراماتیک

 (2آیه )« قال یا قومِ انی لکم نذیر مبین»: با مردمش( نوح)وگوی پیامبر گفت -

 انذار قوم از نازل شدن عذاب الهی: محتوای دراماتیک

 (3آیه )« عوتُ قومی لیالً و نهاراقال رب انّی د»: وگوی نوح با خداوندگفت -

 !(پس نیفزود بر ایشان دعوت من، جز فرار( )6آیه )« فلم یَزِدهُم دُعائی الّا فِرارًا»: اما آنچه موجب شگفتی است اینکه

 (24آیه )« قال نوحُ رب انّهم عصونی و اتّبعوا من لم یزدهُ ماله ولدهُ اال خسارا»

 .(های خود برنداریددست از خدایان و بت( )29آیه )« الوا ال تذَرُنَّ آلهَتَکمو ق»: وگوی قوم نوح با یکدیگرگفت -

 «وال تزد الضالمین اال ضالالً»: وگوی نوح با خداوندگفت -

 (23آیه )« اُغرقوا فادخلوا ناراً فلم یجدلهم من دون اهلل انصاراً...»: وگوی خداوند با خوانندهگفت -

 (26آیه )« من الکافرین دیّاراعلی االرض وح رب ال تذر و قال ن»: وگوی نوح با خداوندگفت -

وگوها این بود که به صورت عملی نشان داده شود که در اینگونه از گفتمان، مخاطب باید از مجراهای مختلف، هدف از ذکر این گفت

کند؛ ا قومش را برای خدا بازگو میسرایی که ماجرای خودش بیک بار از زبان نوح در مقام داستان: الف: پیام واحدی را دریافت کند

این ساختار . کندسرایی که ماجراهایی را که نوح برای خداوند بیان داشته برای ما بازگو مییک بار از زبان قرآن در مقام داستان: ب

سازد آگاه می وگو، منحصر به فرد و از نظر هنری زنده است؛ در عین حال ما را با روش نوح در ادای رسالت از زبان خودشگفت
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ای اطالعات معموالً به شیوه»در این شیوه از گفتار ( 24و  6تا  3اشاره به آیات : گویدآنجا که مستقیم در این مورد با خدا سخن می)

را را دارد که مثل ستارگان در آسمان شب، به طور نامنظم در سراسر اج« ذراتی»های ناگهانی یا شود و شکل فورانناپیوسته ارائه می

در عین آنکه گفتمان تئاتری در کلیت خود ثابت و پیوسته است، ساختار واقعی آن در ( 61-64: 4959االم، )« .اندپخش شده

 .معرض تغییرات مستمر است

ها ناهمگنی گفتمان تئاتری در ساختار زمانی و در برخی داستان(: زدایی به وسیله ابهام در زمانآشنایی)زمان دراماتیک : ب

های های ناهموار دادهمکانی متن را برای خود و بر اساس قطعه -ها، مخاطب، ساختار عام زمانیدر این داستان. آیدپدید می مکانی

به زمان قصه ( گوهاوگفت)ها از گفتار به عبارت بهتر، مخاطب در این داستان. سازدکند، میوگوها دریافت میادراکی که از گفت

ماجراهای ) 61تا  65و آیات  13تا  16در سوره طه آیات (. سترده مکانی و زمانی ضمن یک گفتار واحدانتقال گ)شود منتقل می

همان سوره،  59تا  51و آیات (/ بندش و تعبیر خواب پادشاهماجرای یوسف و هم) 16و  13در سوره یوسف آیات (/ موسی و فرعون

 .مل هم با چنین انتقالی روبرو هستیمسوره ن 91و  26وگوها چنین کارکردی دارند؛ در آیات گفت

های مهمی شود و در بیش از هشتاد آیه بخشبه بعد، داستان موسی آغاز می« و هل اتیک حدیثُ موسی؟» 3، از آیه  سوره طهدر 

خود به دست ( رهبری فرعون و قوم او)موسی که از کودکی برای انجام رسالت بزرگی : گردداز سرگذشت پر ماجرای او تشریح می

 کوه طور، در (11بخشی از آیه )« و فَتَّنّاکَ فُتُوناً»و آزموده شده ( 11بخشی از آیه )« و اصطنعتُکَ لنفسی»پروردگار پرورش یافته 

شود تا به همراه برادرش به نزد فرعون رفته و وگو با خداست و معارف توحیدی از طرف خدا به او گفته میدر حال مناجات و گفت

 (:15تا 13اشاره به آیات . )ویدبرای او بازگ

 ( 13آیه )« قاال ربّنا انّنا نخافُ اَن یَفرُطَ اَو اَن یطغی»: وگوی موسی و هارون با خداگفت -

 (16آیه )« قال ال تخافا انّنی معکما اسمعُ و اَری»: وگوی خداوند با آن دوگفت -

 . کندر بیان میها را در چند جمله مختصخداوند مضمون دعوت آن 15و تا پایان آیه 

به ما وحی شده است که عذاب الهی ( )15آیه )« انّا قد اوحی الینا اَنّ العذابَ علی من کذّبَ و تولّی»:  به فرعون بگویید -

 !(  دامان کسانی را که تکذیب آیاتش کرده و از فرمانش سرپیچی نمایند خواهد گرفت

شود؛ قرآن مستقیماً به سراغ منتقل می( کاخ فرعون)ن و مکان دیگری ، خواننده ناگهان به صحنه دیگری در زما13سپس در آیه 

 :رودوگوی فرعون با موسی میگفت

 (13آیه )« !قال فمن ربُّکما یا موسی؟»: وگوی فرعون با موسیگفت -

 !( بگو ببینم پرودگار شما کیست یا موسی؟)

ای از وگوها، زمان در هالهت؛ اما با پشت سر هم آمدن این گفتیابیم که چقدر زمان گذشته و مکان تغییر کرده اساینجا تازه درمی

کنیم که این ساختار گاه از  ، دو گفتار ظاهراً به هم پیوسته و یکپارچه است؛ اما مشاهده می....(قال.... قال)ساختار . رودابهام فرو می

ها برای پرسیدن بند یوسف پس از سالف هم، همسوره یوس 16و  13، 11در آیات . نظر زمانی و مکانی ناهمگن و نامنسجم است

، سریع و در ضمن دو سه گفتار انجام (مکانی و زمانی از زندان به کاخ و سپس به زندان)آید ولی این انتقال تعبیر خواب به زندان می

 .شودمی

مرا ( )... 16/ یوسف)« ...د ربِّکَاذکرونی عن... و قال»(: یابددانست از زندان رهایی میکه می)بندش وگوی یوسف با همگفت -

 ...( یاد کن( سلطان مصر)نزد آقایت 

و در ( )]19بخشی از آیه / یوسف)« ...و قال الملکُ انّی اری سبع بقراتٍ سِمانٍ یاکلُهُنَّ»: وگوی عزیز مصر با همراهانشگفت -

 [...(گاو الغر راهفت ]من در خواب دیدم هفت  گاو چاق را که خوردند »: ؟ پادشاه گفت[این هنگام

« و قال الذی نجا منهما وادَّکَرَ بعد اُمَّۀٍ انا اُنَبِّئُکم بتأویله فارسلونِ»: یافته به حاضران مجلس پادشاهبند نجاتوگوی همگفت -

به ]مرا دهم؛ من تعبیر آن را به شما خبر می»: گفت -بعد از مدتی به یاد آورد -و یکی از آن دو که نجات یافته بود( )13/ یوسف)

 .(بفرستید[ سراغ آن جوان زندانی
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لعّلی اَرجِعُ الی النّاسِ ... یوسفُ ایُّها الصدیق اَفِتنا فی سبعِ بقراتٍ سمانٍ»: یافته با یوسف در زندانبند نجاتوگوی همگفت -

ب اظهار نظر کن که هفت گاو درباره این خوا! یوسف، ای مرد بسیار راستگو:[ او به زندان آمد و گفت( )]16/ یوسف)« لعلّهم یعلمون

 .(آگاه شوند[ خواب از تعبیر این]باشد که من به سوی مردم بازگردم؛ تا .... فربه

-ها را به تصویر میهای درونی شخصیتهای قرآن نه تنها عواطف، افکار و خلجانوگو در داستانشود، گفتطور که دیده میهمان

دارد؛ و باز این اندازد و پرده از حقیقت زمان و مکان برمیه حوادث را به جریان میشود، بلککشد و باعث  کشمکش در داستان می

وگوی هدهد با سلیمان سوره نمل، که بخش پایانی گفت 91و  26در آیات . کندوگو است که به فهم پیام داستان کمک میگفت

دهد در باب سرزمین سبا و پرستیدن خورشید به سلیمان که خوب به سخنان ه. شوداست، چنین انتقالی در  گفتار مشاهده می

 :گویدکند، در پاسخ به هدهد میجای خدا در آن سرزمین، گوش می

 (26/ نمل)« قال سَنَنظُرُ اَصَدَقتَ اَم کُنتُ من الکاذبین»: وگوی سلیمان با هدهدگفت -

: وگوی ملکه سبا با اشراف و بزرگانگفت .و برگردددهد تا به سرزمین سبا ببرد ای به هدهد میسلیمان نامه( 25آیه )در آیه بعد 

.(به راستی نامه ارزشمندی به سوی من افکنده شده است! ای  بزرگان( )23/ نمل)« قالت یا ایها الملؤا انّی اُلقی کتابٌ کریمٌ»  

شود، به مخاطب عرضه میدر این دو سه آیه که در ساختار گفتمان تئاتری . پردازدها میسپس به خواندن مضمون نامه برای آن

این شیوه که . کندشود و اینگونه زمان ساختاری دراماتیکی پیدا میمخاطب از گفتار، سریعاً به زمان و مکان دیگری انتقال داده می

ی با در بازیگر« طورطور بلکه ایننه آن»قابل تعریف و تجسم است، برابرنهادی است برای شیوة « نه آنجا، بلکه اینجا»با عبارت 

کند اینجاست، اما مشاهده یا مخاطب فکر می. کند اینگونه است اما نه، آنگونه استگذاری؛ یعنی مخاطب گمان میتکنیک فاصله

شود که باعث می( از نظر فاصله زمانی و مکانی)وگوهای ناهمگن پشت سر هم قرار گرفتن گفت. کند که نه، جای دیگری استمی

ها یکی است اما پس از اندکی مکث، متوجه ابتدای امر، اینگونه برداشت کند که زمان و مکانِ تحقق آن یافتۀ خواننده درذهن عادت

گذاری در پی تحقّق آن هستند؛ گردد و این درست همان چیزی است که در تکنیک فاصلهوگوها میناهمگنی زمان و مکان گفت

 . هاها، بدون ارجاع به ذهنیت پیشین از آنها و انسانه دیدن پدیدهستیزی یا دوباریعنی ایجاد شگفتی و غرابت از دریچه عادت

وگوهای قرآنی وجود دارد و آن عبارت است از زدایی در گفتنمونه دیگری از آشنایی: وگوهنجارگریزی مجازی از طریق گفت: ج

تصور . ای مطلب را روشن کنیماست با نمونهبهتر . هاآن کارکرد بیانیپدیدارها به  ارجاعی واقعی و کارکردتوجه دادن مخاطب از 

در برخی . شودکنید در صحنه نمایش برای بریدن ریش کسی از شمشیر استفاده شود، به این عمل، هنجارگریزی مجازی گفته می

رو روبهوگوها معنایی در قالب گفت -های مجازیهای مجازی، یعنی هنجارگریزیهای قرآن با نوع دیگری از هنجارگریزیداستان

گیرد، نوح میان برداشت فرزندش از معنای و فرزندش صورت می( ع)وگوی بیرونی که بین نوح در سوره هود در گفت. شویممی

 .افکندیعنی از دریچه دیگری به معنای این واژه نظر می. اندازدآن فاصله می( مجازی)و معنای حقیقی « الماء»واقعی کلمه 

 (12بخشی از آیه / هود)« نا و ال تکن مع الکافرینیا بنیَّ ارکب مع...»: نوح -

 (19بخشی از آیه / هود)« ...یعصمنی من الماءِقال سئآوی الی جبل »: پسر نوح -

 (19ادامه آیه / هود)« ...االمَن رَحِمَ امراهللقال العاصمَ الیومَ من ...»: نوح -

گذاری بدینگونه با فاصله. که مفرّ و پناهی در برابر آن نیست« اب الهیعذ»است؛ یعنی « امر اهلل»، «الماء»برای واژه ( ع)برابرنهاد نوح 

های عالم تحت همه پدیده. دهدهای عالم تغییر میمیان معنای واقعی و مجازی این واژه، نگرش مخاطب را نسبت به همه پدیده

یابد زندگانی است، تبدیل و تبدّل خصیصه میدر برابر علم قدرت حق، آب که مایه حیات و . هستند« امر خداوند»فرمان و استیالی 

  . شودو نابودگر می

 ...(و موج بین آن دو جدایی افکند( )همان آیه( )و حال بینهما الموجُ فکان من المغرقین...»: بیان روایتی قرآن -

سازد تا با را قادر می شود، مخاطب هنرمند و هنرپروردر این پردة فشرده از داستان که در ضمن دو آیه به نمایش گذاشته می

عناصر جدیدی را به آن اضافه کند و آن را به صورت داستانی کامل   -بدون دخل و تصرف در اصل متن -استفاده از قوه تخیل خود 

وگوی گفت) 29تا  46، آیات سوره طهشود، از جمله در این هنجارگریزی مجازی در جاهای دیگری از قرآن رؤیت می. درآورد

 (موسی خداوند با
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 (46/ طه)« بیمینک یا موسی ما تلک و»: خداوند -

 (45/ طه)« ...اَتَوَکَّؤا علیها و اَهُشُّ بِها علی غَنَمی هی عصایَقال »: موسی -

 .(پس تا موسی عصا را افکند، ناگهان مار عظیمی شد و شروع به حرکت کرد( )21/ طه)« هیَ حیَّةٌ تسعیفالقیها فاذا » -

به ( ع)گری خداوند، اشاره و توجه دادن موسی های تفصیل در قرآن است، هدف از پرسشترین نمونهدر این آیات که از زیبا

گذاری بین معنای اصلی و واقعی گیرد مگر با فاصلهشود و این کار صورت نمیمعناهای دیگری است که از عصای او مستفاد می

و معنای مجازی و کارکرد بیانی آن ( 45اشاره به آیه : یردگهمان فوایدی که موسی برای عصای خویش در نظر می= کارکردی)

، خداوند (طه)همین سوره  22در آیه ( 21اشاره به آیه : اژدها شدن عصا برای ارعاب فرعونیان: یعنی تبدیل به معجزه نبوت شدن)

 : کندبه دومین معجزه مهم موسی اشاره می

 (22/ طه)« اخریواضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیۀ » -

 .های دیگری از سوی خداوندندهمه نشانه( عصا و ید بیضاء)ها این

 .(تا آیات بزرگ خود را به تو نشان دهیم( )29/ طه)« لِنُرِیَکَ مِن آیاتِنَا الکُبری» -

رسوخ کرده در ذهن گذاری میان بدیهیات عادت یافته و های فاصلهبنا به مراتب، هنجارگریزی مجازی یکی از تأثیرگذارترین راه

نزول عذاب الهی و معجزه )ترین مضامین قرآنی شود در برجستهها است و چنانکه مشاهده میآدمی و تولید معانی جدید از آن

 . شودبرداری میاز این روش بهره( پیامبری

 گیری   نتیجه

 :باشدنتایج برآمده از پژوهش حاضر به شرح ذیل می

 -یعنی از حالت محدود متن. شودمی« درام»به سوی منش داستانی  «قصه»ختار قرآن، منجر به حرکت زدایی در ساآشنایی: اوالً

بدین . شود که به داستانِ ارائه شده مرتبط است، دربرگیرنده تمامی روابطی می(بازیگر -تماشاگر: یا در تئاتر قراردادی)خواننده 

ترین و زدایی در قرآن به عنوان باشکوههای آشناییبا مطالعه تکنیک. دهدیترتیب، محتوای تعلیمی آن را نیز تحت تأثیر قرار م

اندازهای نوینی دست یافت توان امیدوار بود که در آیندة نه چندان دور، به خلق درام دینی از چشمتأثیرگذارترین منبع بیانی، می

بر طبق این الگو، (. هاستهای نو به آنهنری از منظر نگرش این امر بیش از همه بیانگر ظرفیت باالی این متون در خلق و آفرینش)

جانبه در نمایش دینی، از نوع غیرارسطویی بنا نهاد که در عین حال، به همه اصول داستانی، دراماتیکی و توان بوطیقایی همهمی

ساخت؛ یعنی با تأکید ( نمادین)گر داللت مند، یک حقیقتتوان از واقعیت فایدهبه عبارت بهتر، به این طریق می. تئاتری پایبند باشد

هایی نمادین ساخت که قابل تعمیم به همه عصرها و ها شخصیتتوان از آنهای داستانی، میبر حضور اجتماعی و فیزیکی شخصیت

گذاری در فاصله زدایی وهای آشناییکارگیری شیوهبه: ثانیاً. های همان عصر را بازتاب دهندها باشند و در هر عصری دغدغهزمان

های قرآنی، نه تنها ارائه برشی از زندگی نیست که ما را در خود غرق کند و به گریه و زاری دهد که هدف از بیان قصهقرآن نشان می

خواهد مخاطب به نقد اجتماعی موثر تجهیز شده و به نوعی داوری وادارد و قدرت ادراک و عقل و منطق ما را مختل کند، بلکه می

ای بهره اند و به همین دلیل، قرآن از عناصر داستانی به اندازههای قرآنی در پی اهداف مقدسی شکل گرفتهقصه. ی دست یابدارزش

کند و گاهی اقتضای حضور برجسته گاهی هدف داستان نفی عناصر داستانی را ایجاب می. کننده هدف او باشدگیرد که تأمینمی

یعنی چنین . اثر، محلی از اعراب ندارند؛ برخورد قرآن با حوادث هم، به شیوه گزینشی استبیدر این مسیر، جزئیات . عناصر را

نیست که در بیان سرگذشت پیامبر یا امّتی، همه رویدادها را از آغاز تا به انجام بیان کند بلکه به نقل آنچه بیشتر به تبیین پیام و 

های قرآن به صورت پراکنده و به همین جهت بیشتر داستان. پردازدشد میبرخوردار باای  هکند و از برجستگی ویژهدف کمک می

این سبک نقل روایت در قرآن به خاطر اصالت هدف و پیام است نه اصالت قالب . اندهای گوناگون آمدهتقطیع شده در بخش

ا در مورد پایان داستان، به شناخت و بینش زدایی به عنوان یک شیوه نگرش نو، با نفی انتظارات قراردادی مآشنایی: ثالثاً. داستانی

ای ساکن و ثابت و هیچ پیوندی برای اینکه در گستره حیات هیچ پدیده: کندنوین خواننده در مورد انسان و روابط انسانی کمک می

ما داشته  تواند سهم ارزشمندی چه در عرصه تفکر و چه در عرصه تألیف و تولیداین شیوه نگرش می. همیشه ناگسستنی نیست

با بازسازی و بسط و پرورش متون به ... بر طبق همین نگرش، بزرگانی چون ژان کوکتو، ژان پل سارتر و توفیق الحکیم و. باشد
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عرفای اسالمی و . اندهای یونانی را از نو تفسیر کرده و زنده نگه داشتهاقتضای زمان، بسیاری از مضامین اساطیری غرب و تراژدی

نیز به زعم خود به بازسازی و بیان اصول عقاید مذهبی به زبانی بس شیوا و  -جمله این بزرگان، سهروردی است که از -ایرانی 

. خاستها نیز بر میافتاد، بلکه به مخالفت با آنشد، نه تنها در مخاطب کارگر نمیاند که اگر به شیوه عادی ابراز میدالویز پرداخته

ای است کاری های بومی، ضربهمندی از امکانات این شیوه از نگرش در بازآفرینی اساطیر و داستاننتیجۀ نادیده گرفتن و عدم بهره

 .های بیگانه به جای آنها و فرهنگهای اصیل و دیرین ما و در نهایت، جایگزین کردن اسطورهها و سنتبر پیکره ارزش

 :منابع

 ایترجمه مهدی الهی قمشهقرآن کریم، 

 . ، ترجمه دکتر فرزان سجودی، چاپ اول، تهران، نشر قطرهشناسی تئاتر و درامنشانه، (4959)االم، کر 

 .های اسالمیبنیاد پژوهش: ، ترجمه حسین صابری، مشهد، آستان قدس رضویاسالم و هنر، (4964)بستانی، محمود 

 .گستر، تهران، فرهنگهای قرآنتحلیل عناصر ادبی و هنری داستان، (4963)پروینی، خلیل 

 . تهران، سخنشکنی در شعر مولوی، شعر فارسی و ساخت: در سایه آفتاب، (4951)پورنامداریان، تقی 

 .، تهران، انتشارات امیرکبیرتکنیک برشت، (شاهنشاهی 2393)، شیرین (خالقی)تعاونی

، چاپ (4)و علوم روز  راهنمای پژوهش در قرآن: قرآن، ادب و هنر، (4953بهار ( )گردآوری)نژاد، محسن حجت االسالم عباس

 . های قرآنی حوزه و دانشگاهاول، مشهد، بنیاد پژوهش

 .، ترجمه ابوالحسن نجفی، چاپ اول، تهران، انتشاررات کتاب زماندرباره نمایش، (4936)سارتر، ژان پل 

 (.صفحه 15) 32تا  3، از 4شماره ، فصلنامه تئاتر، «ظرفیت نمایشی ادب داستانی ایران»، (4966بهار )ستاری، جالل 

 .، ترجمه محمد علی عابدی، مرکز نشر انقالبنمایش هنری در قرآن: تصویر فنی، (4933تیرماه )سید قطب، 

 .، چاپ اول، تهران، سخنزبان شعر در نثر صوفیه، (4932)شفیعی کدکنی، محمدرضا 
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 ایتعلیم و تربیت انسانی در شعر اوحدی مراغه
 فرامرز پورعلی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب و دبیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد

   یدهکچ

اوحدی سعی کرده است که با بینش وسیع خود که نشئت . ش داردای شاعری تواناست که توجه زیادی به اجتماع خویاوحدی مراغه

های اجتماع را شناس زبردست قرار داده و همۀ الیهدر مقام یک جامعه های واالی او بوده، خود راگرفته از مکتب فکری و اندیشه

هایی از مباحث در این مقاله گوشه. دمورد کنکاش قرار دهد، تا بدین وسیله بتواند تصویری ماندگار در ذهن آیندگان به جای گذار

 .ای بررسی گردیده استتعلیم و تربیت که الزمۀ زندگی هر آدمی است در شعر اوحدی مراغه

 .ای، تعلیم و تربیت، توحید، آموزش و پرورشاوحدی مراغه :هاکلیدواژه

 مقدمه

اى قدوه عرفان و زبده فضالى زمان  اوحدى مراغه» :نویسد در معرفى او مى«تذکرة العارفین»خان هدایت در کتاب مرحوم رضا قلى

در علوم  .اى است اما مراغه به سبب توطن در اصفهان از اهل آن شهر مشهور شده است؛ .خود بوده، مدت مدیدى سیاحت فرموده

یبان دلش خان است و دست طلب گرظاهرى و باطنى و کماالت صورى و معنوى، مفخر دوران است و ظهورش در عهد دولت ارغون

لهذا تخلص او را اوحدى قرار داد و  را به جانب اهل حال کشید و شراب معرفت از دست شیخ ابوحامد اوحدالدین کرمانى چشید؛

  (4911:14، هدایت)«.زبان به اظهار حقایق گشاد و مثنوى جام جم از اوست

آید که وى سنى و بر  اشعار وى این گونه به دست مىاز  .ق در اصفهان بوده است.ه 331افزاید که او در سال  گاه مىهدایت، آن

معلوم نیست مرحوم هدایت این تاریخ اقامت را از . مذهب فقه شافعى بوده است و در یکى از اشعار خود از وى تجلیل کرده است

 .اند هشتم ثبت کردهاغلب منابع موجود بر خالف تاریخ فوق، زندگى او را در قرن هفتم و اوایل قرن  .کدام منبع نقل کرده است

ای ، امّا بر پایه پااره (49: 4965آبادی،دولت)« اوحدی قطعاً اصفهانی بوده و در اصفهان زاده شده»با آنکه سعید نفسی آورده است که 

راغاه نیاز   الدّین فرزند حسین اصفهانی را در شاهر م توان زادگاه اوحدالدّین یا رکناسناد و مدارک موجود و نقد و اجتهاد در آنها، می

 . احتمال داد

گارا، کاه باا صاراحت و بادون مجاملاه، پارده از روی مفاساد         شاعری است ملّی و ماردم »راستی شناخته بهاین دانشمند بزرگ و کم

فاراوان خاود را باه حال     ۀ گیرد و ضمن اشعاری ساده و دلنشین، ایمان و عالقاجتماعی و اخالقی مردم در عهد ایلخانان مغول برمی

 (.394: 4961راوندی، )«.دهدانحرافات اخالقی نسل جوان نشان می مشکالت و

اوحدی از شعرای معروف عصر مغول است که در ثلث واپسین ه متخلص ب  ی فرزند حسین اصفهانیاشیخ اوحدالدین اوحدی مراغه

 .زیسته استنخستین قرن هشتم می  قرن هفتم و ثلث

زیرا در آن هنگام مراغه را مدارس شایسته  ؛است  خارج نرفتهه مقصود ب برای این اوحدی تحصیالت خود را در مراغه شروع کرده و

منتها مسلمان نبودن مغول و عدم  .نصیر از رصدخانه و مدرسه خالی نبوده استبوده و پای تخت شاهنشاهی هالکوخان و خواجه

 ت علمی مراغه آثار مهم مؤثری منتشر شده و در تاریخنگذاشته است که از تأسیسا  علوم و مدنیت اسالمیه عالقه و دلبستگی آنان ب

 .علمی مبحثی برای معارف مراغه برجای ماند

سیاحت نموده ه عصر از مراغه خارج شده شروع ب  دوره پس از انقضای جوانی و ختم تحصیالت معمولی اوحدی مثل غالب شعرای آن

شیخ ه کرمان رفته دست ارادت به در ضمن سیاحت ب (4911:14، هدایت)«مدت مدیدی سیاحت فرموده» :نویسدمیهدایت . تاس

شیخ ابوحامد اوحدالدین کرمانی   .مریدان او بسر برد ۀ گدر جرو مدت مدیدی  داد بود عصرۀ صوفی رکه از مشاهی  اوحدالدین کرمانی

سیاحت ه اند او نیز مدتها ب ی نوشتهالدین عرباو را از مریدان شیخ محیی  از پیشوایان عرفا است که ارباب تذکره یاوحده متخلص ب

 .مشغول بوده شمس تبریزی را مالقات کرده و از او کسب فیض نموده است
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و عرفان داشته که معلوم   االرواح در اخالقمصباحه موسوم بۀ منظوم ،ریاضت پرداخته استه کرمان برگشته به پس از سیاحت ب

ها اشاره شد سال  طوری کهه اصفهان آمده است و به ب، دهکر نقل مکانکرمان  پس از چندی از .نیست از میان رفته یا موجود است

مراغه رفته تا آخر عمر در آن شهر ساکن ه پس از آن ب. است  ی از غزلیات خود را در آن شهر سرودهانیز در آن شهر گذرانیده و پاره

چه مسلم است اوحدی بیشتر عمر خود را اعم از آن تجه ره به .تجم را در آنجا ساخته اسو جام  بوده بیشتر قصاید و غزلیات

 .ها با مشقت صوفیگری روبرو بوده استگیری گذرانیده و سال ریاضت و گوشهه ب  کرمان یا مراغه

اوحدی شهر مراغه را که در آن زمان شاهر سیاسات و فرهناگ و دیانات و عرفاان باود و زادگااه احتماالی و باه تحقیاق نخساتین            

ذکار بعضای   »خواندمیر در  .رفت، برای اقامت همیشگی برگزید و در جوار دیگر عالمان و بزرگان قرار گرفتشمار میپرورشگاهش به 

الادّین  شایخ صافی  »: هایی چونبودند، در زمره نام شخصیت« عالی مقام[ سلطان ابو سعید]= مشایخ و فضای کرام که معاصر پادشاه 

خ سعدالدّین خواجاه خالنادی قزوینای، شایخ عالءالدّولاه سامنانی، حماداهلل مساتوفی         الدّین طویل قزوینی، شیاردبیلی، شیخ شرف

نیااز یاااد کاارده  [ ایمراغااه]= الاادّین رازی، قاضاای عضاادالدّین ایجاای و دیگااران از شاایخ اوحاادی اصاافهانی     قزویناای، قطااب 

 (291-4999:294خواندمیر،)است

 سبک اشعار او

 قصاید او مثل غالب شعرای این دوره کامالً. صیده و ترجیع و غیره موجود استدیوان اوحدی در حدود نه الی ده هزار بیت از ق

لیکن این  .قرن ششم ختم شده بوده ب از نظر تصوف گفته شده چه قصاید مدحیه و سبک قدما تقریباً عرفانی و پرمغز است و عموماً

 .اند ظهور نموده تا نهمهفتم قرون   سرایان در ضمن سرائی ممتاز بود و مشاهیر غزل عصر از حیث غزل

در این شیوه خاص بوده که بعضی از  ایهاندازه نمانده بلکه ب  توان گفت از معاصرین خود عقبکه می دارداوحدی غزلیاتی مرغوب 

 .او داخل شده است نام حافظ و در دیوانه غزلیات وی ب

اوحدی در این شیوه  -خواجو-امیر خسرو -ند جامیمان  سرائی است که غالب مشاهیر آن دیگر از مختصات این عصر رواج مثنوی

ه ب بعد سرائی از قرن سوم و چهارم شروع شده بود ولی در قرون هرچند مثنوی.اند از خود برجای نهاده  برتری یافته آثاری نفیس

 .کمال رسیده و منتهای سیر صعودی خود را نمود

 جام جم اوحدی

مزبور کتابی است  ۀرسال» .شودآثار اوحدی و از تألیفات مهم آن عصر محسوب می  جامع و نفیسی است که رأس بکتا، این کتاب

مسائل و دقایق  ۀشامل کلی ایمعاصرین اوحدی است و برای برخی مجموعه  سیر و اخالقۀ اخالقی و اجتماعی که برای بعضی محفظ

را تائید و همین سبب نفاست آن  خته شده استحکم احتیاج و ضرورت ساه حکم تقلید منظوم نشده بلکه به اخالقی این رساله ب

 (4964:5صفا،. )«نمایدمی

وحدی در نظم ا. هجری در ماه رمضان ختم شده است 699سال یعنی سال شروع شده و در مدت یک 692جام جم در ماه رمضان 

تصدیق اساتید جام جم ها بولی بن آن بحر و سبک را تعقیب کرده است،و داشته  رحکیم سنائی را در نظ ۀاین منظومه حدیق

 .تر از حدیقه ساخته شده است تر و یکنواخت شیرین

نهادها و  در این منظومۀ معروف، فزون بر مواعظ و نصایح به طور مستقیم و غیر مستقیم، اوضاع و احوال زمان و آشفتگی

های بها شدن رفتارها و سنّتذهب و کمهای نااهالن بر فضایل جامعه و ماندازیکارکردهای اجتماعی و سیاسی و چگونگی دست

کاری در لباس علم و فقه و قضا و فتوّت، در مورد مردم نیز خوارگی و کشیدن بنگ، دغلکارساز و شیوع رذایل و قبایح، اعتیاد به می

الحقیقه قههای آن عصر به سبک حدیخاص فقط به دنبال مثنویۀ حقیقت این است که این منظوم. مورد عنایت قرار گرفته است

 .سنایی سروده نشده، بلکه با رعایت سبک شعری، رسالت و حوالت تاریخی و فرهنگی نیز بر عهده داشته است

این رساله به حکم تقلید منظوم نشده، بلکه به حکم احتیاج و ضرورت ساخته شده است و »: حسین مسرور به درستی نوشته است

 (3: همان)«تر از حدیقه ساخته شده استتر و یکنواختجم شیرینجام[ همچنین و... ]کندهمین سبب، نفاست ان را تأیید می



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
577 

جم اگرچه به پیروی از حدیقۀ سنایی ساخته شده، ولی از حیث کیفیت نظم مطالب و حتی از باب کیفیت موضوعات نسبت به جام

عالی به سه دوره تقسیم شده است دوره اول  این منظومه. بایست کتاب جامعی در اخالق و تصوف دانستآن تازگی دارد و آن را می

 .(4963:26ابراهیمی،)« .مبدأ آفرینش، دوره دوم در کیفیت معاش اهل دنیا و دوره سوم در معاش و احوال آخرت تنظیم شده است

اللّه فضلالدینالدین محمد ابن خواجه رشیدنظیر او غیاث مساعدت وزیر بیه اوحدی این کتاب را بنام سلطان ابوسعید چنگیزی و ب

هجری 696وزارت سلطان ابوسعید منصوب شده و پس از ده سال وزارت در سال ه ب 626وزیر مذکور در سال  ؛نظم آورده استه ب

یعنی تا سه سال هم پس از  -امیر علی مرقوم کشته شده است  دسته سه گنبدان مراغه ب ۀآرپاخان با امیرعلی در ناحی گدر جن

 .روج و مشوق آن بوده است در قید حیات بوده سپس مقتول گردیده استجم که خود مختم جام

 حدیتعلیمات اخالقى و اجتماعى در آثار او

توان به چند نمونه از عناوین  جم مى با سیرى کوتاه در مثنوى جام .آثار اوحدى لبریز از تعلیمات اخالقى، اجتماعى و اسالمى است

 :داخالقى، اجتماعى و اسالمى آن اشاره کر

 توحید علمى و عملى

عارف نامدار ما در مقام توصیف خدا و اظهار کرنش نسبت به مبدأ آفرینش و کاینات، لبریز از عشق و فناست و با بیان رسا و گویا با 

 :دگوی هاى آغازین خود چنین مى در یکى از سروده .گوید تمام وجود، از آفریدگار خود سخن مى

  متاااااات دایاااااام اساااااات و پاینااااااده رح

 کااااه ذات تااااو بیکااااران باشااااد   چااااون 

 ناااااه باااااه ذات تاااااو اسااااام در گنجااااادم

  باااااه سااااامو تاااااو چاااااون بپیونااااادیم   

 ذات و اسااااام تاااااو هااااار دو ناپیداسااااات  

 سااااخن عشااااق کاااام خریاااادار اساااات    

 اوحااادى ایااان ساااخن ناااه بااار سااااز اسااات 

 

 الیااااااازال از تاااااااو خیااااااار زایناااااااده   

 کااااس چااااه گااااود تاااارا کااااه آن باشااااد   

 ناااااه باااااه کنجااااات طلسااااام در گنجاااااد 

 ساااامت و اساااام باااار تااااو چااااون بناااادیم  

 در جسااااتن تااااو هاااام شیداساااات  عقاااال 

 ورناااااه معشاااااوق باااااس پدیااااادار اسااااات

 هااااا باااااز اساااات  او بااااه دیاااادار و دیااااده 

 (165:جمجام)                             

 :دکن وى در مناجات با آفریدگار جهان، اوصاف او را چنین بازگو مى

 اى خاااااارد را تاااااااو کااااااار ساااااااازنده  

 در صااااافات تاااااو محاااااو شاااااد صااااافتم

  روشاااااااانایى باااااااابخش از آن نااااااااورم

 ه ناااااااور در دمااااااااغم ریااااااازرشاااااااح

 تاااااا ببیااااانم چاااااو در نظااااار باشاااااى   

 بنماااااااایى چااااااارا نااااااادانم دیاااااااد   

 گرچاااااه شاااااد مااااادتى کاااااه در راهااااام

 کااااانم باااااازى  از پاااااس پااااارده ماااااى  

 ادب زدم انگشاااااااات باااااااار درت بااااااااى

 تاااااااااا ز در حلقاااااااااه را در آویااااااااازم

 پااااویم اى پناااااهم تااااو   بااااه تااااو مااااى  

 

 جااااااان و تاااااان را تااااااو دل نوازنااااااده    

 گااااام شاااااد انااااادر ره تاااااو معااااارفتم    

 ورماز در خویشاااااااااااااتن مکااااااااااااان د

 زیااااات ایااااان شیشاااااه در چاااااراغم ریاااااز

 راه یاااااااابم چاااااااو راهبااااااار باشاااااااى  

 ننمااااااااایى کجااااااااا تااااااااوانم دیااااااااد

 همچنااااااان در هبااااااوط ایاااااان چاااااااهم 

 تاااااااا مگااااااار پااااااارده را برانااااااادازى   

 اى ساااااااختم ز چنباااااار پشاااااات حلقااااااه

 ریااااازم زنااااام آه و اشاااااک ماااااى   ماااااى

 مگاااااار آرى دگاااااار بااااااه راهاااااام تااااااو

 (163:همان)                                

 توحید عملى

شود که فرد به قلب، خدا را پذیرفته حداقل اسالم، اقرار زبانی به شهادتین است ولی ایمان به توحید، زمانی محقق میاگر چه 

چنین ۀ همچنین الزم. است(ص)این اعتقاد و تسلیم، ایمان به قرآن و نبوت پیامبر اکرم ۀ خویش را مطیع فرمان او قرار دهد که الزم



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
578 

پس کسی که به نبوت پیامبر اکرم ایمان . مشخص فرموده است( ص)که خداوند برای پیامبر اکرمایمانی، اعتقاد به خلفایی است 

چنین، کسی که به هم. تواند خود را مطیع فرمان خدا معرفی نموده، یکتاپرستی در زندگانی او متجلی نخواهد بودآورد، نمینمی

داشت، به سخن  می ه خدا و پیامبر دم زند که اگر او به خدا و پیامبر ایمانتواند از اعتقاد بآورد، نمیخلفاء راستین پیامبر ایمان نمی

اوحدی در ابیاتی زیبا به این مهم اشاره نموده و انسان را به رسیدن . نمودخدا و رسول در اطاعت از اهل بیت علیهم السالم توجه می

 :کندبه توحید عملی و شناخت خدا و رسول دعوت می

 ى قاااااادرشناساااااا خویشااااااتن را نمااااااى

 هااام خلاااف ناااام و هااام خلیفاااه نساااب     

 ذات حااااااق را بهینااااااه اساااااامى تااااااو 

 بااااااه باااااادن درج اساااااام ذات شاااااادى

 سااااار ماااااوى تااااارا دو کاااااون بهاسااااات

 ملکااااوت اساااات جاااااى و مناااازل تااااو    

 ایسااااااات االهاااااااى  قالبااااااات قباااااااه 

 نااااااه فلااااااک در دل تااااااو دارد گاااااانج 

 گاااار زمااااانى بااااه تاااارک و تاااااز آیااااى   

 تااااوانى گفاااات «لاااایس فااااى جبتااااى  »

 گاااااااه عباااااادى و گاااااااه معباااااااودى   

 رد و حااارف بااار خاااوانى بااایش از ایااان گااا 

 

 !ورنااااه بااااس محتشاااام کسااااى اى صاااادر  

 نااااه بااااه بااااازی شاااادی خلیفااااه لقااااب   

 گاااااانج تقاااااادیس را طلساااااامى تااااااو   

 باااااه قاااااوا مظهااااار صااااافات شااااادى    

 کااام و کاسااات زانکاااه هساااتى دو کاااون باااى 

 جبااااااااااروت آسااااااااااتانه دل تااااااااااو 

 اى ناااااااه آگااااااااهى لیاااااااک از حباااااااه

 باااااا کواکاااااب و لیاااااک در یاااااک گااااانج 

 باااااه روى تاااااا باااااه عااااارش باااااازآیى    

 نى گفااااتتااااوا و انااااا الحااااق تااااو مااااى   

 چااااه عجااااب چااااون غااااالم محمااااودى    

 ترسااااامت بااااار جهتاااااى کاااااه سااااابحانى

 (319:جام جم)                           

 شرف علم و فضیلت کسب آن

شناخت خود و جهان . های انسان قدرت شناخت واقعیات استی از تواناییکجویی است و یهای فطری انسان حقیقتی از گرایشکی

شود چیزهای انسان با آگاهی از خویشتن، قادر می. های انسان استآگاهی از ویژگی دآگاهی و دیگرپیرامون یا به عبارت دیگر خو

باره هاى او دراین به دو قطعه از سروده .توصیف و تجلیل اوحدى از علم شیوه خاصى دارد. ددیگر را بشناسد و حتی خداشناس گرد

 :دشو اشاره مى

 نااااور اساااات علاااام چشاااام بااااى  دل بااااى

 جااااااز دانااااااش نیساااااات آب حیااااااات

  هاااار کااااه ایاااان آب خااااورد باااااقى مانااااد

 علااااام ناااااور اسااااات و جهااااال تااااااریکى

 جهاااااال خوابساااااات و علاااااام بیاااااادارى

 شااااود از جهاااال ماااارد کاهاااال و سساااات 

 جااااااوهر علاااااام همچااااااو زر باشااااااد   

 

 ماااااارد نااااااادان ز مردمااااااى دور اساااااات  

 نیسااااات بااااااب نجاااااات جاااااز داناااااش  

 چشاااااام او در جمااااااال ساااااااقى مانااااااد 

 علاااااام راهاااااات باااااارد بااااااه باااااااریکى

 زان نهاااااااااانى وزیااااااااان پدیاااااااااد آرى

 داناااااش او را دلیاااااار ساااااازد و جساااااات  

 تاااار باشااااد کااااه چااااو شااااد کهنااااه تااااازه

 

 :دسرای در قطعه دیگرى با موضوع کسب علم و شرف عالمان مى

 از پاااااى علااااام دیااااان ببایاااااد رفااااات   

 علااااام بهااااار کماااااال بایاااااد خواناااااد   

 هااااار کاااااه علااااام از باااااراى زر طلباااااد 

 یااااا خطیااااب دهااااى شااااود پاااار جهاااال 

 یاااااااا ادیاااااااب محلتاااااااى پرشاااااااور  

 اگاااارت تااااا بااااه چااااین ببایااااد رفاااات      

 نااااه بااااه سااااوداى مااااال بایااااد خوانااااد   

 داناااااش از بهااااار نفاااااع و ضااااار طلباااااد  

 کاااااااه ندانناااااااد اهااااااال از نااهااااااال   

 تاااااا کناااااد علااااام خویشاااااتن در گاااااور  
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 یاااااا در افتاااااد باااااه وعاااااظ و دقااااااقى  

 دهنااااااادش نیابااااااات قاضاااااااى  یاااااااا

 رساااد باااه علاااى هاااا گااار چاااه ماااى  خرقاااه

 نسااااابش باااااا علاااااى درسااااات نشاااااد  

 

 تااااااااا نمانااااااااد ز علاااااااام او باااااااااقى

 تاااااااا فراماااااااوش گااااااارددت قاضاااااااى

 رقااااه ولااااى کااااس نگااااردد بااااه نااااام خ  

 !هااار کاااه چاااون او باااه علااام چسااات نشاااد 

 (316:اوحدی)                             

 ای در کسب علم و شرف علمای دیدگاه مراغه

 :تآموزی به فرموده پیامبر ا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم ا فریضه اسه علمکای در حیات الهی انسان دارد علم چنان نقش ارزنده

ه کسی ک: دانو نیز فرمودهت آموزی بر هر مسلمانی واجب اسعلم(. 13 /2 :4963،یخان یفتحعل)؛ ل مسلمکی طلب العلم فریضه عل

ه جانم به دست اوست هیچ دانشجویی کسی کقسم به . آموزان نظر نمایدند، باید به دانشکدوست دارد به آزادشدگان از آتش نگاه 

ه کنویسد و برایش با هر قدمی سال را میکخداوند برای هر قدمش عبادت ی هکند نیست مگر آنکه در مسیر علم رفت و آمد میک

ه بخشوده کطلبد و او در حالی زند زمین برایش آمرزش میه بر زمین گام میکسازد و در حالی دارد شهری در بهشت میبر می

پیامبر ا صلّی اهلل علیه (. 13:همان. )دآتشن طلبان، آزادشدگان خدا ازه دانشکدهند  می ند و فرشتگان گواهیکاست صبح و شام می

-پوید خداوند او را در راهی به سوی بهشت پیش میآموزی را میه راه علمکسی ک :دانو آله و سلّم ا در روایت دیگری فرموده

  (13:همان.)برد

ر و کارگیری قوه تفکآموزی و بمه معارف الزم برای سعادت از طریق علکه گفته شد از آن روست کآموزی چنان اهمیت علم و علم

-ه انسان انجام میکتی کهر حر. بخش اعم از معرفت خداوند و شناخت راه رسیدن به اوستمعارف سعادت. دآیاندیشه به دست می

  .تواند در راه صحیح و به سوی خداوند باشددارد فقط در پرتو نور علم میه بر میکدهد و هر گامی 

  ای مراغه. معطوف است، کردهایی را که باید در راه علم تحمّلشدن و سختیعلم و عالم علمی،ۀ به جنبای بیشتر  دیدگاه مراغه

کجا  خوابی تن ندهد،دود چراغ خوردن و بی  از هرگونه خوشی باید تن زند و تا به هرکس که به کسب علم گرایش دارد،» :گوید می

اندوزی در سر مال  نه اینکه خیال و علم را برای کمال باید بخواند، چین هم باید برودعلم دین تا  تواند هنر بدست آورد و به دنبال می

نامی نیست و هرکسی که علم را برای زر و دانش را برای سود و زیان طلب کند یا سبب نیک داشته و علم اگر در جهت کمال نباشد،

و دانش  گردد پر شور و فتنه می  یا عالم محلّی دهند، ص نمیمردم آن نادانند و خوب را از بد تشخیۀ شود که هم می  دهیخطیب

ماند و دین است که دانشمند  افتد و از دانش او چیزی باقی نمی ناچیز گویی می  برد و یا به وعظ و نکته خود را با خویش به گور می

ری از کسی دری  مکن چون ابر بر تشنگان ببار و اگر علم دا» :گوید هدایت کند و می را سر بلند کرده تا بتواند نادان را به راه راست

چند چیز   کند و برای طالب علم و علم زر دوستی را بر دل تو سرد می داری مستعدّ و جویای کمال را یاری کندانشۀ سرمای هچنانچ

و این معانی  از و مال فراوانو روزگاری در و روانی آزاد  اوستادی مهربان طلبی صادق و دلی پاک و تأیید آسمانی، .داند را الزم می

ها باید درد و رنج دید و ریاضت کشید تا دانشمندی در دهد و سال مانند شمع به دنیا روشنی میه هرگاه که کسی را فراهم آید ب

ه و خرقه ولی نشده است و هرکس که بمانند علی در دانش ورزید  امنرسد ولی کسی ب ها هرچند به علی می روزگار پدید آید و خرقه

. تو زمانی تو در خوابی بیدار اس  و همراه عقل و یا رجال و حصار جان در دو دنیا علم است او به علی درست نیاید  متبحّر نشد نسبت

پوسد و حرارت آتش آن را  ذات او در آب نمی. اگر دنبال غذا باشی او پیشرو تو و در جستجوی راهی باشی او راهنمای تست

 (4963:24ابراهیمی،.)دبر را از بین نمی تواند آن را در خاک پنهان کند و تند باد آن نمی  یسوزاند و خالصه کس نمی

   چاااااو باااااه کساااااب علاااااوم داری میااااال  

   تاااااان باااااااه دود چااااااراغ و بیخاااااااوابی  

   از پاااااای علاااااام دیاااااان ببایااااااد رفاااااات

 علااااام بهااااار کماااااال بایاااااد خوانااااااد      

    علااااام کاااااان از پااااای تماااااامی نیسااااات  

 هرکاااااااه علااااااام از بااااااارای زر طلباااااااد

  از همااااااه لااااااذّتی فاااااارو چااااااین ذیاااااال   

  هنااااااااار کجاااااااااا یاااااااااابی تنهاااااااااادی،

  اگااااارت تاااااا باااااه چاااااین ببایاااااد رفااااات   

 ناااااه باااااه ساااااودای ماااااال بایاااااد خواناااااد  

 موجاااااااب نشااااااار نیکناااااااامی نیسااااااات   

 دانااااااش از بهاااااار نفااااااع و ضاااااارّ طلبااااااد 
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 شااااود پاااار جهاااال  یااااا خطیااااب دهاااای  

    یااااااا ادیااااااب محلّتاااااای پاااااار شااااااور  

 بایااااااد  علاااااام را چنااااااد چیااااااز ماااااای 

    طلباااااای صااااااادق و ضاااااامیری پاااااااک  

 حاااااارّ اوسااااااتادی شاااااافیق و نفساااااای  

  باااا کسااای چاااون شاااد ایااان معاااانی جماااع  

        ساااااااالها درد و رناااااااج بایاااااااد دیاااااااد 

 رسااااد بااااه علاااای   خرقهااااا گرچااااه ماااای  

 نسااااابتش باااااا علااااای درسااااات نشاااااد    

 

 کااااااااه ندانناااااااااد اهاااااااال از نااهااااااااال   

 تااااااا کنااااااد علاااااام خویشااااااتن در گااااااور 

 اگاااااااار آن بشاااااااانوی ز ماااااااان شاااااااااید

 ماااااااادد کااااااااوکبی ازیاااااااان افااااااااالک  

 روزگااااااااااااری دراز و ماااااااااااالی پااااااااااار 

  بااااه جهااااان روشاااانی دهااااد چااااو شاااامع     

 از ریاضاااااااات شااااااااکنج بایااااااااد دیااااااااد 

  کااااااس نگااااااردد بنااااااام خرقااااااه ولاااااای    

 هرکااااه چااااو او بااااه علاااام چساااات نشااااد     

 (391:همان)                                   

 تزکیه و تهذیب نفس

ای از عمر نباید آن را ترک گفت زیرا وعید  ادوار زندگی واجب است و در هیچ لحظهۀ عقلی در همۀ خودسازی به عنوان یک فریض

های زندگی به یک اندازه نیست، کسی سهولت خودسازی، در همه دوران. های نعیم او بسیار بزرگ است روردگار وحشتناک و وعدهپ

تواند کام خود را از لذات حرام، محروم  سالی به فکر دوری از گناه افتاده به دشواری میکه دوران جوانی را سپری کرده و در میان

گواهی عقل به . از انتباه و خارج شدن از خواب غفلت است که خود خروج از غفلت نیز کار آسانی نیست البته این مسئله پس. سازد

نوجوانی و جوانی، از آن روست که خودسازی متوقف بر ة جوانی و سهل بودن آن در دورة دشوار بودن خودسازی پس از دور

شود و  که ایمان در قلب سالم وارد میتر بیشتری دارد ضمن اینتر زمینه و بسآموختن در سنین پائین. شناخت، ایمان و عمل است

ای نفسانی و عادتی صحیح، شدن به ملکهتر است، عمل نیز برای تبدیلتر و به فطرت اوّلیه خود نزدیکقلب نوجوان و جوان سالم

دل در عالم بر همین اساس  .دشو نمینیازمند تکرار و تمرین است و یافتن مهارت عملی در دوران بعد از جوانی به آسانی تحصیل 

ای اوحدی در قطعه. استمرکز نایره عشق و صفا و مهبط نزول اشراقات الهى  اى دارد، کانون احساسات و عواطف؛ عرفان، جایگاه ویژه

 :گویداین گونه از تزکیه دل و صفای آن می

 از مااااااان نشاااااااان دل طلبیدناااااااد بیااااااادالن

 رماااازى بگویماااات ز دل ار بشاااانوى بااااه جااااان  

 در دل تااو، جاااى کسااى هساات غیاار دوساات      گاار

 دل عااارش مطلاااق اسااات و بااار او اساااتواى حاااق   

 بااار کرساااى وجاااود چاااه لاااوحى اسااات دل ز ناااور 

 گاار دل بااه مااذهب تااو جااز ایاان گوشاات پاااره نیساات 

 کیخساارو آن کسااى اساات کااه حااال جهااان بدیااد     

 چااااون آفتاااااب عشااااق برآیااااد تااااو بنگاااارى    

 ساااارپوش جساااام گاااار ز ساااار جااااان برافکنااااى 

 ه قااادر وساااعگااار در فنااااى خاااویش بکوشاااى بااا 

 

 مااان نیاااز بیااادلم چاااه ناااوازم ناااوادى دل     

 بگاااذر ز جاااان کاااه زود ببیناااى لقااااى دل    

 فااارغ نشااین کااه هاایچ نگااردى بااه جاااى دل    

 زینجااا درساات کاان بااه قیاااس اسااتواى دل     

 باااار وى نوشااااته ساااار خااااداى، خااااداى دل

 قصااااب جاااو کاااه باااه ز تاااو داناااد بهااااى دل

 از نااااور جااااام روشاااان گیتااااى نماااااى دل  

 واى دلکناااان در هااا  جانهاااا چاااو ذره رقاااص 

 فااااایض ازل نااااازول کناااااد در فضااااااى دل

 کاانم بااه خلااود و بقااااى دل    ماان عهااد مااى   

 (36:دیوان)                                 

 :دگوی و باز در موضوع ترک تعلقات دنیا و تهذیب روان مى

 دل نگهاادار کااه باار شاااهد دنیااا ننهااى     

 تو که اماروز چاو کاژدم هماه را نایش زناى      

 ل ماوج زناد  آن چنان زى که چو طوفان اجا 

 چون روى بر سر خااکى باه تکبار کاه در او    

 کاین نه یاریست که او را غم یارى باشاد  

 مونس قبر تو، شک نیست که مارى باشد

 رد تاو از خیار، حصاارى باشاد    گرد بر گا 

 چون تو در هر قدمى، خفته هزارى باشاد 
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 خاکساااران جهااان را بااه حقااارت منگاار    

 آن باارون آیااد از ایاان آتااش سااوزان فااردا  

 دارى کشاات ناااکرده چاارا دانااه طمااع مااى  

 طلبااى رنجااى باار اگاار آن گاانج گااران مااى 

 

 تو چه دانى که در آن گرد ساوارى باشاد  

 کااه زرش را هاام از امااروز عیااارى باشااد

 آب ناااداده زمااین را چااه بهااارى باشااد؟

 زحمات خاارى باشاد    گل مپندار که باى 

 (14دیوان)                                   

 معاشرت و حسن خلق

اه باه عالّت رواباط کاد یآفى به دست ماىیمال آدمى، بر اثر حسن انجام وظاکر است؛ یپذجو و تعالىمالکانسان، موجودى »

معاشرت در رویی و حسنای از حسن خلق را گشادهبخش عمده .جاد شده استیگاونااگاون او باا خاود، خاداوند و همنوعان ا

 ابراهیمی،)« میسته است که همواره در مالقات با اطرافیان خود آن را مد نظر داشته باشیدهد و شابرخورد با دیگران تشکیل می

 :دشو هایى از آنها اشاره مى هاى قابل توجهى دارد که به نمونه اوحدى در این موضوع، سروده. (4963:26

 خانااااااه در کااااااوى بختیاااااااران کاااااان 

 حااااااق همسااااااایگان باااااازرگ شاااااامار 

 خویشااااااتن را مکاااااان ز خویشااااااان دور 

 د را زباااان ببااار باااه ساااپاس   خاااویش بااا 

    خاااوار ناااداری نااااگر را خااااود خاویااااش

  درم باااه مکااان خاااود خااااویش بااااا کاباااار

  باازساااات دیادهااااا و مااحاتاااااج خاالاااااق

   ماااااادار دریاااااا  هاااااام رنجااااور ز پااااای

         

 دوساااااتى باااااا لطیاااااف کااااااران کااااان    

 باااااااطلى گاااااار کننااااااد یاااااااد میااااااار 

 کن آزار خاااااااویش از ایشاااااااان دوریمااااااا

 !زو بهاااااراس دشااااامن خاااااانگى اسااااات  

 کاااار ایااان مایااااکنی خاویااااش بااااا زاناکااااه

 کااااارم و کااااانی ساااااخا او بااااا چااااه گاااار

 ساازساااااات ارت باساااااااز، ماااااردم کاااااار

 مااااااادار دریااااااا  درم جویااااااد، قاااااارض

 (321:جام جم)                        

 مراحل چندگانه پرورش و آموزش از دید اوحدی

ر آموزش مقدّم دانسته و تبیین این امر را حتی پیش از تولّد نوزاد مورد چون دیگر اندیشمندان مسلمان، پرورش را باوحدی هم

 .کمال رسانیده استة سخن را به دورۀ توجه قرار داده و دامن

 تخمه و نسل و شیر مادر -4

 زن ناپارساااااااااا مگیااااااااار بجفااااااااات 

 کاااااااه پسااااااار دزد و نابکاااااااار آیاااااااد

 کناااااد اندیشاااااه باااااا تاااااو روز ساااااتیز  

 شاااایر شاااایرویه چااااون حاااارام افتاااااد    

 زماااین شاااوره چاااه ساااود   تخااام باااد در  

 شاااایر بااااد خلااااق تخاااام شاااار باشااااد   

  بااشاااااد پساااار چنااااین کااااز سااااتم هاااار

  وی از خلااااااق و عااااااذاب در خااااااود ز او

  خاااورد تاااو دسااااترنج کااااه رنجااای چاااه زو

     برناجاایااااااادی پسااااار از خطاااااا باااااه

     دادةتااسااااااات فااااازود، تلخااااای قناااااد

     ماااادار مااااش باااه طماااع کشاااتی، پنباااه

      ای کاشااااااته زشاااااات تااااااو را او آنکااااااه

      

 اگااااار از بهااااار نسااااال خاااااواهی خفااااات  

 بدنهادسااااااات و باااااااد بباااااااار آیاااااااد  

 آنچاااااه شااااایرویه کااااارد باااااا پرویاااااز    

 خنجااااااارش را پااااااادر نیاااااااام افتااااااااد

 در سااااااااااااپیدی ساااااااااااایاهی آرد دود

 شاااایر بااااد کاااااره خااااود بتاااار باشااااد     

 باااااشااااااااد پاااادر گاااااردن در هاماااااه

 پااااااای  در باااااااد دعاااااااای را پااااااادرش 

 کاااارد؟ خااواهااااد چاااااه ای پااارورده گااارگ

 ساانااجاایاااااادی وتاااا خطااااا آب زانکاااااه

 تاااساااااااات زادة نماااااود، گرگااااای باااااره 

 بااااااار  نااایااااااارد عاااادس بکاااااری، جااااو

 ای؟ داشاتااااه چاشاااام چااااه وی از خاوباااای

 (391:همان)                              
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 ویژگی حیات کودکان -1

 طفااال کوچاااک چاااو بهااار ناااان بگریسااات  

 میاااااال کااااااودک بگردگااااااان و مااااااویز

 

 سااات؟چاااه شناساااد کاااه نحاااو و منطاااق چی  

 باااایش بیاااانم کااااه باااار خاااادای عزیااااز   

 (325:همان)                              

به همین دلیل پدر باید بیش از هر آموزشی، نخست طبیعت فرزند خود را از لحاظ خوراک و مسکن و پوشاک راضی نماید که البته 

 .ها وجود دارددر این باب سختی

 چااااااون اساااااایر و عیالمنااااااد شااااااوی 

 حماااااالننااااان و هیاااازم کشاااای چااااون   

 

 باااااه سااااار و پاااااای در کمناااااد شاااااوی   

 روز و شاااااب تاااااا ساااااحر ز غااااام نااااااالن

 (325:همان)                               

 :پدر باید بداند که فرزندش از آن اوست و به هر صورت باید در پرورش او کوشش کند

 طفاااااال را نیساااااات بهتاااااار از دایااااااه   

 طفاااال کااااو نااااو رس جهااااان خداساااات  

 زان جهاااااان ناااااو رسااااایده معصومسااااات

 ر نگاااااه داشاااااتیش، گااااانج باااااری گااااا

 کشااااته تُساااات، اگاااار گلساااات ار خااااار   

 

 کباااااااک داناااااااد نهفاااااااتن خایاااااااه    

 بااااه گاااازافش کهاااان کناااای نااااه رواساااات

 ماااارغ آن بااااام، شاااامع ایاااان بااااوم اساااات

 ورناااااه زحمااااات کشااااای و رناااااج باااااری

 کِشاااااته خاااااویش را تاااااو خاااااوار مااااادار

 

 های مقدّماتی پرورش -9

های مغوالن، هایی که بر جامعه آن روز ایران خاصه در تختگاهتکاریاوحدی با شناختی که از روزگار پرماجرای خود و فسادها و زش

آنان که به . تواند باشدهای سالم مورد قبول نمیها و جامعهزمانۀ حاکمیّت یافته بود، پیشنهادهای اصالحی ارائه کرده که برای هم

 .کنندهای اوحدی عنایت بیشتر پیدا میابییهای مورد هجوم ایران، آگاهی دارند، به این ریزهتاریخ آن روزگار و منطقه

 شاااااااارم دار ای پاااااااادر ز فرزناااااااادان 

 باااا پسااار قاااول زشااات و فحاااش مگاااوی    

 هاااااا آزرمتاااااو بااااادارش باااااه گفتاااااه  

 ماااادار نااااااز باااااه را خااویاااااش بااچاااااۀ

 ساااختی و بارآیااااد خااااواری بااااه چااااون

 کاااااارش اماااااوز، تاااااا شاااااود بناااااده    

 

 ناپسااااااااندیده هاااااااایچ مپسااااااااند آن   

 یتاااااا نگاااااردد لئااااایم و فاحشاااااه گاااااو 

 هااااای تااااو شاااارم  تااااا باااادارد ز کاااارده  

 مااااادار بااااااز کاااااار ز هااااام ناااظااااارش

 باخاتاااای زبااااون و ماحاناااات نااکااشاااااد

 جاااااور مکااااان تاااااا شاااااود سااااارافکنده  

 (394:جمجام)                               

 :تا این حد همه پرورشکاران پیش از اوحدی و پس از وی، سخنانی دارند، امّا وی افزوده است

 ش دل، کااااااه پهلااااااوان گااااااردد مااااااده

          شاااود تیااار چااااو خااااری، کاماانااااش گاااار

 ننشااااااایند، سااااااافر کناااااااد ز بااااااارت

 هاااااار دم آیااااااد باااااار وی او خطااااااری 

 ماااااااااادر از اشاااااااااتیاق او میااااااااارد  

یاا باه             کشتیش و پنجه کرد هوس  چون

 جااااااانگش برناااااااد و سااااااار بدهاااااااد

 گرچاااااه فرزناااااد کشاااااته تاااااو باااااود   

 

 تاااااو شاااااوی پیااااار و او جاااااوان گاااااردد  

 شاااود اسایاااار خااااود ات،یاافااا کاماااار ور

 بگااااااذارد ز هجاااااار خااااااود جگاااااارت   

 هااااااار زماااااااان آورناااااااد از و خباااااااری

 پاااااااادر اناااااااادر فااااااااراق او میاااااااارد

 کااااشتیش هاماااای دهاااای اجااااازت گاااار

 یااااااا شاااااااود دزد ماااااااال و زر بنهاااااااد 

 ایاااان باااااال دساااات رشاااااته تااااو باااااود   

 (394:همان)                               

 دوران کار و تالش -1
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 : توجه نخست او در وظیفه پدر چنین بیان شده است. ای به دو مقوله عنایت داردهاوحدی در این باب پس از مقدم

 اولاااااین حقااااات ایااااان باااااود بدرسااااات

 ای بیااااااااااموزددوماااااااااین پیشاااااااااه

 سااااوم آن کااااش ماااادد شااااوی از مااااال  

           نااورش ناایااکااوان قاارب از دهااای

           کاردی هاا احاتایااط ایاان تااو چااون

 اناااد کااشاتااااه ظالاااام بااااه را آن کااااه دان

           درسات آب ز ساابو ناایااایااد چااون

   

 کااااه کناااای در ساااایه سااااپیدش جساااات   

 کاااااااااه کفاااااااااافی از آن برانااااااااادوزد 

 تااااا شااااود جفاااات همسااااری بااااه حااااالل 

 دورش باادان صااحااباات از کاااناای

 نااااماااردی باه سااار آورد بااار گااار

 انااااد نااداشااتاااااه غااااام تاااااو و خااااادا وز

 جاسات بااایاد بااه دگاار جااای ز آن

 (392:همان)                                

رسد که ها در جامعه روایی داشته است، امّا برای تحقّق آن به نظر میای است که پدر هم طی کرده و نسلاین دوره، همان دوره

 :اوحدی دو راه پیشنهاد کرده است

 :رفتاوّل هنر و پیشه، دوم علم و مع

 خناااااک آن پیشاااااه کاااااار حاجتمناااااد   

 گشاااااته قاااااانع بااااارزق و روزی خاااااویش

 بااااااه دل از یاااااااد حااااااق نباشااااااد دور  

 چناااااد ساااااال از بااااارای کاااااار و هنااااار 

 رناااااج خاااااود بااااار گرفتاااااه از ماااااردم  

 دیاااااده دیااااادار فاااااتح حالااااات خاااااود  

 دل او دارد از امانااااااااااااات ناااااااااااااور 

 بگاااااازارد بااااااه وقاااااات پاااااانج نماااااااز

 شاااب شاااود سااار باااه ساااوی خاناااه نهاااد   

 ناااااان باااااه عااااااجز و درویاااااشة خااااارد

 گرچاااااه اهااااال هنااااار بسااااای باشاااااد  

 مظهااااااااار صااااااااانع رای اینانسااااااااات

 ور اسااااتزآنکااااه نظاااام جهااااان ز پیشااااه 

 

 باااه کااام و بااایش از ایااان جهاااان خرساااند    

 دساااات در کااااار کاااارده ساااار در پاااایش   

 حاضاااااارش دانااااااد از هاااااادایت و نااااااور 

 خااااااورده ساااااایلی ز اوسااااااتاد و پاااااادر 

 کااااارده از دساااااترنج خاااااود پااااای گااااام 

 کاااارده باااار لطااااف حااااق حوالاااات خااااود 

 ردساااااااات او باشااااااااد از خیاناااااااات دو 

 ساااااااارنگرداند از خضااااااااوع و نیاااااااااز  

 هرچااااااه حااااااق داد در میانااااااه نهنااااااد 

 خااااااویش برساااااااند هاااااام از نصاااااایبه 

 رساااااتگار ایااااان چناااااین کسااااای باشاااااد

 جنّااااااات عااااااادن جاااااااای اینانسااااااات

 هااار نظاااامی کاااه هسااات در هنااار اسااات     

 (313:همان)                             

 :امّا در باب علم و معرفت که راه دوّم است

 رآماااااوز و تخااااام نیکااااای کاااااا داناااااش

 : نگاااری در چاااو ساااخن ایااان گفااات خاااوب

  دهاااااااااد جاااااواب  برزگااااار  را هاااااامه 

  ماایاااااپویند داناااااه بااهااااار از آناااکاااااه

 مایاااار و لاااااشکر و وزیااااار و پااادشااااااه

 تااااااارآفتاااااااابی ز علااااااام روشااااااان  

 گااار نخاااواهی تاااو ناااور علااام افروخااات      

 

 هااااای خوباااات بااااار  تااااا دهااااد میااااوه   

 علااااام روزگاااااار مبااااار  نیسااااات، بااااای 

 بارزگاااااری اشهپایاااا و عالاماسااااات کاااااار

 دباایاااااار و امااااام و عاااااااامی و زاهاااااااد

 جاویانااااد هاماااای علااااف و آب وانااکاااااه

 دهااااااااااد آفاتاااااااااب و اباااااااار او آن و

 در تنااااااور اثیاااااار خااااااواهی سااااااوخت  

 (316:جمجام)                              

 :به باور اوحدی انسان برای شناخت جهان، خود و آفریننده، حوالت یافته است

 زیااااان جهاااااان داناااااش اختیاااااار کنااااای  دان آماااادی کااااه کااااار کناااای  تااااو باااا 
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 (315:همان)                                

 :بلندی و شکوهمندی انسان در آموختن است          

 تاااااو باااااه آماااااوختن بلناااااد شاااااوی    

 

 تاااااا بااااادانی کاااااه ارجمناااااد شاااااوی     

 (314:همان)                                 

 چگونگی آموزش -0  

 سااااب علاااام داری میاااال  چااااون بااااه ک 

 خاااااوابیتااااان باااااه دود چاااااراغ و بااااای

 از پااااای علااااام دیااااان ببایاااااد رفااااات   

 

 از همااااااه لااااااذّتی فااااااروچین ذیاااااال    

 ننهاااااااادی، هنااااااار کجاااااااا یاااااااابی؟  

 اگاااارت تااااا بااااه چااااین ببایااااد رفاااات     

 

 :ها آموزنده استای اهل عمل، شنیده شده و برای همه نسلای اشاره کرده، که از کمتر گویندهاوحدی در همین ابیات به مسئله

 علااااام بهااااار کماااااال بایاااااد خواناااااد   

 علااااام کاااااان از پااااای تماااااامی نیسااااات

 هااااار کاااااه علااااام از بااااارای زر طلباااااد 

 یااااا خطیااااب دهاااای شااااود پاااار جهاااال 

 یااااااا ادیااااااب محلتاااااای پاااااار شااااااور

 یاااااا درافتاااااد باااااه وعاااااظ و دقااااااقی   

 یاااااااا دهنااااااادش نیابااااااات قاضااااااای 

 داد ایاااان چااااار فاااان چااااو داده شااااود    

 چااااون اساااااس از باااارای حااااق ننهاااااد   

 

 نااااه بااااه سااااودای مااااال بایااااد خوانااااد    

 ناااااامی نیساااااتیاااااکموجاااااب نشااااار ن

 داناااااش از بهااااار نفاااااع و ضااااار طلباااااد  

 کاااااااه ندانناااااااد اهااااااال از نااهااااااال   

 تاااااا کناااااد علااااام خویشاااااتن در گاااااور  

 تااااااااا نمانااااااااد ز علاااااااام او باااااااااقی

 تااااااا فراماااااااوش گااااااارددش ماضااااااای 

 لاااااوح جاااااانش ز علااااام سااااااده شاااااود  

 هرچاااااااه دادناااااااد بااااااااز بایاااااااد داد  

 

نباید طالب علم را فریب دهد، هر چند در آن های صوری طلبی و رضای حقّ است و دنیا و ارزشآموزی، معیار حقسان در علمبدین

 :روزگار و روزگارهای بعد گویی

 بایاااااد علااااام را چناااااد چیاااااز مااااای   

 طلباااااای صااااااادق و ضاااااامیری پاااااااک

 اوسااااااتادی شاااااافیق و نفساااااای حُاااااار

 باااا کسااای چاااون شاااد ایااان معاااانی جماااع 

 

 اگاااااار آن بشاااااانوی ز ماااااان شاااااااید    

 مااااااادد کاااااااوکبی ازیااااااان افاااااااالک  

 روزگااااااااااری دراز و ماااااااااالی پُااااااااار  

 ون شااامعباااه جهاااان روشااانی دهاااد چااا    

 

، روزگار دراز و مال فراوان، اگر فراهم (به دور از تعصّب)این امور، یعنی طلب صادق، ضمیر پاک، مدد افالک، استاد شفیق، نفس آزاد 

 :گردد

 هاااا درد و رناااج بایاااد دیاااد   ساااال

 تااااا یکاااای زیاااان میانااااه برخیاااازد

 

 از ریاضاااات شااااکنج بایااااد دیااااد  

 فاضاااااالی از زمانااااااه برخیاااااازد 

 

 و وجوب احترام به استادعلم در خدمت مردم  -6

 :دانشمندان نباید علم را در انحصار خود قرار دهند، زکات علم؛ تعلیم آن است

 علاااااام داری، ز کااااااس ماااااادار دریاااااا 

 ای داریمااااااای ده ار زانکاااااااه مایاااااااه  

 عاااااالمی کاااااش باااااداد میااااال باااااود   

 

 بااااار دل تشااااانگان بباااااار چاااااو میااااا    

 مسااااااااااتعد کمااااااااااال را یاااااااااااری 

 ماااااال خاااااود پااااایش او طفیااااال باااااود  

 

 :دهنده این امر استگاه حرمت و بزرگواری استاد را رعایت نمایند، ابیات مشهور ذیل نشانهمهمردم نیز باید 

 اوّلاااااااش حاااااااقّ واجاااااااب مطلاااااااق    واجااااب آمااااد باااار آدماااای شااااش حااااق 
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 بعاااااد از آن حاااااقّ مادرسااااات و پااااادر   

 اگاااار ایاااان چنااااد حااااق بااااه جااااای آری

 حاااااق اینهاااااا بااااادان کاااااه اربابناااااد    

 حُاااااابّ ایشااااااان ساااااارت برافاااااارازد   

 

 غمباااااااارو ان اسااااااااتاد و شاااااااااه و پی 

 رخااااااااات در خاناااااااااه خااااااااادای آری

 مقااااااابالن ایااااااان دقیقاااااااه دریابناااااااد

 بغاااااض ایشاااااان باااااه خاکااااات انااااادازد  

 

 سفر و سیر آفاق -1

اوحدی خود در جوانی اهل سیر و سیاحت بوده و به اهمیّت این امر از لحاظ تعلیم و تربیّت و دیانت آگاهی داشته و از این رو در 

 :ل کرده استهای پیشنهادی خود به این مسئله توجه کامروش

 چااااون ناااادانی ز خااااود ساااافر کااااردن    

 تاااااااا ببینااااااای نشاااااااان قااااااادرت او 

 بکااااان انااااادر زماااااان مساااااتی خاااااود  

 ای؟تااااا بااااادانی کاااااه کیساااااتی و کاااااه 

 چاااااون نااااادانی باااااه پاااااای روح سااااافر

 

 بایااااادت بااااار جهاااااان گاااااذر کاااااردن    

 بااااااا تااااااو گویااااااد زبااااااان قاااااادرت او

 ساااااافری در زمااااااین هسااااااتی خااااااود 

 ای؟در چاااااه چیااااازی و چیساااااتی و چاااااه

 ربایااااادت در جهاااااان چاااااو ناااااوح ساااااف 

 (336:اوحدی)                            

 :یابدهای دیگر انسان توجه میدر سفر و دیدار از بالد و سرزمین

 هااااااااار زمینااااااااای ساااااااااعادتی دارد 

 گاااار تااااو پاااااک باشاااای و حاااارّدر طلااااب

 هااااااار آدمااااااای آزمایشااااااای باشاااااااد 

 

 هاااااار دهاااااای رساااااام و عااااااادتی دارد   

 همچاااااو دریاااااا شااااائی ز معنااااای پااااار  

 هااااااار نگااااااااهی نمایشااااااای باشاااااااد  

 (336:اوحدی)                             

 :امّا در سفر نیز باید آداب و تربیتی را رعایت کرد  

 بااااا ادب رو کااااه نیکخااااواه تااااو اوساااات  

 بردباااااااااری کاااااااان و قناعاااااااات ورز  

 بااااه ساااافر گرچااااه آب و دانااااه خااااوری  

 هاااا سسااات هاااا قااادم مکااان انااادر روش 

 

 در ساااااافرها دلیاااااال راه تااااااو اوساااااات  

 هاااااااا قباااااااول یاااااااابی و ارزتاااااااا ز دل

 مانااااااه خااااااوری باااااای ادب ساااااایلی ز 

 تااااااا بباااااااری ساااااابو ز آب درساااااات   

 (335:همان)                                

 گیرینتیجه

-های واالی او بوده، خود را در مقام یک جامعهگرفته از مکتب فکری و اندیشه نشئت اوحدی سعی کرده که با بینش وسیع خود که

کاش و جستجو قرار دهد تا بدین وسیله بتواند تصویری ماندگار در ذهن های اجتماع را مورد کنشناس زبر دست قرار داده و هم الیه

 .آیندگان به جای گذارد

تعالی و اوحدی همچون دیگر شعرا، شعر خود را با مدح خداوند باری. آثار اوحدی لبریز از تعلیمات اخالقی، اجتماعی و اسالمی است

ای در حیات در نظر اوحدی آموختن علم نقش ارزنده. آوردت روی میکند و پس از آن به اهداف عالی تربینعت رسولش آغاز می

اوحدی در . هایی که باید در راه علم تحمل کرد، معطوف استعلمی علم و عالم شدن و سختیۀ وی بیشتر به جنب. انسان دارد

شود و قلب در قلب سالم وارد میشود که آموزش در سنین پائین زمینه و بستر بیشتری دارد، ضمن اینکه ایمان اشعارش متذکر می

 .تر استتر است و به فطرت اولیه خود نزدیکنوجوان و جوان سالم

 فهرست منابع 

دانشکده ادبیات و علوم : ای و سعدی، تهران، وجوه مشترک تعلیم و تربیت در آثار اوحدی مراغه(4963)ابراهیمی، علی اوسط،  .4

 . 411 -493انسانی دانشگاه، شماره

 . امیر کبیر: تصحیح سعید نفیسی، تهران. دیوان، (2، چ 4963)ای، اوحدالدین، اغهاوحدی مر .2
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 .امیر و کبیر: ، به سعی محمد اقبال، تهرانراحه الصدور آیه السرور، (2، چ4961)راوندی، محمد بن علی بن سلیمان، .9

 .امیر کبیر: ، ده جلد، تهرانتاریخ اجتماعی ایران، (2، چ4966)راوندی، مرتضی،  .1

 .نشر چشمه: ای، تهرانفریدون بدرهۀ ، ترجمجامعه شناسی ذوق ادبی، (4965)وکینگ، لوین ل، ش .3

 .امیرکبیر: اخالق، تهران علم نیادیبن یها هآموز ،(4963)محمد، ،یخان یفتحعل .6

 .فردوسی: ، هشت جلد، تهرانتاریخ ادبیات در ایران، (42، چ4964)صفا، ذبیح اهلل،  .6

 . کتابفروشی محمودی: تهران، مهرعلی گرگانی ریاض العارفین،،(4911)، رضا قلی خان، هدایت .5
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 با شاعران متأخر ادب مقاومت« سپیده کاشانی»اشعار مقاومتی  مقایسه

 (با تکیه بر آثار پانزدهمین و هفدهمین کنگره شعر دفاع مقدس)

 دکتر منیژه پورنعمت رودسری

 فارس بوشهراستادیار دانشگاه خلیج

 فاطمه ترکی

 فارس بوشهرجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیجدانش

 چکیده

. شود می ای کنایی و نمادین منعکسپرده و مستقیم و گاه به گونهواقعیات هر جامعه در آثار نویسندگان و شاعران آن جامعه گاه بی

در این مقاله تالش بر آن . ران سرزمینمان داشته استدفاع مقدس نیز یکی از وقایع مهم عصر ماست که تأثیر فراوانی بر آثار شاع

های اند، مقایسه و تفاوتبوده است که اشعار مقاومتی سپیده کاشانی، با اشعار مقاومتی شاعرانی که غالباً دوران جنگ را درک نکرده

ه کاشانی و شاعران متاخر از نظر لحن، آید آن است که اشعار مقاومتی سپیدای که از این مقاله به دست مینتیجه. ها بیان گرددآن

در مقابل، شاعرانی که . گیرانه، پرصالبت، برنده و حماسی داردکاشانی اشعاری موضع.محتوا و گزینش واژگان با یکدیگر تفاوت دارند

-ابعاد آن را آسیباند نسبت به برخی از آثار و تبعات جنگ نگرشی انتقادی دارند و برخی از غالباً دوران جنگ را به چشم ندیده

 شناسی 

همچنین . دهندبرخورد برخی از اقشار جامعه نسبت به بازماندگان جنگ واکنش تندی نشان میة کنند و گاهی اوقات نیز به نحومی

در پایان میزان توفیق کاشانی و شاعران متاخر در . کنندجنگ دیدگاه متفاوتی را مطرح میة برخی از این شاعران نسبت به پدید

 . خویش بیان شده استۀ ینش واژگان، لحن و مضامین متناسب با زمانگز

 .سپیده کاشانی، اشعار مقاومتی، شاعران متاخر، ادب مقاومت: هاکلیدواژه

 مقدمه. 4

باشد که در تمامی ابعاد زندگی ما ایرانیان اعم از فردی، جنگ ایران و عراق یکی از رخدادهای مهم تاریخ معاصر کشور ما می

در حقیقت شعر . خود در شعر معاصر نیز تأثیراتی داشته استۀ این رخداد به نوب. اعی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بوده استاجتم

ها، رساندن پیام رزمندگان، تهییج و ترغیب اقشار دفاع و مقاومت، انعکاس اوضاع جبههۀ ابزاری برای ایجاد روحیۀ جنگ به مثاب

داشتن دین مبارزه، توصیف حاالت شهدا و جانبازان، حفظ دستاوردهای دوران مبارزه، زنده نگهمختلف جامعه برای حضور در میا

 .باشدمی... های آن دوران وها و رشادتجانبازیة خاطر

زنند و دلیل به قصد تاثیرگذاری، دست به آفرینش هنری و ادبی می[ و شاعر]های التزام ادبیات، هنرمند و نویسنده براساس نظریه»

 (45: 4955بصیری، )« .توان به هدف رسیدهنر بهتر میۀ اصلی تعهد و التزام هنرمند، آن است که به وسیل

از آن میان زنان . های مختلف پرداختندما نیز دوش به دوش مردان به نقش آفرینی در عرصهۀ در دوران دفاع مقدس زنان جامع

ۀ سزایی را در ایجاد و تقویت روحیچاشنی عاطفه به اشعار حماسی نقش به لطیفی که داشتند، با اضافه کردنۀ شاعر به خاطر روحی

« کاشانیة سپید»یکی از این بانوان . مقاومت و ایستادگی و حس دفاع از آب و خاک و شرف و ناموس در جوانان میهن ایفا نمودند

 .ادبیات دفاع مقدس از او به یادگار مانده استة باشد که آثار فراوانی در حوزمی

در این مقاله اشعار مقاومتی سپیده کاشانی با اشعاری که با همین محوریت اما در دوران پس از جنگ و نزدیک به زمان کنونی 

 .اند، از نظر محتوا، لحن کالم و انتخاب واژگان مقایسه گردیده استسروده شده

ها با زمانی سروده شدن آنۀ اند تا فاصلدس انتخاب شدهپانزدهمین و هفدهمین کنگره دفاع مقة اشعار شاعران متأخر از آثار برگزید

 .دیدگاه نسل جدید شاعران ادب مقاومت باشدة کننددوران جنگ زیاد باشد و بتواند منعکس

 تحقیقة مسئل
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م، رسد لحن کالآن با اشعار مقاومتی شاعران متأخر ادب مقاومت به نظر میۀ اشعار مقاومتی سپیده کاشانی و مقایسۀ با مطالع

این مقاله در پی پاسخ دادن به این . های بنیادینی با شاعران متأخر داردمحتوای اشعار و حتی گزینش واژگان، در آثار او تفاوت

 :هاستپرسش

 ها چیست؟دلیل این تفاوت. 4

 اند؟ خویش را در اشعار مقاومتی خود انعکاس دادهۀ سپیده و شاعران متاخر چگونه مسائل زمان. 2

 اند؟خویش موفق عمل کردهۀ ا تا چه میزان در درک نیاز زمانهآن. 9 

 ضرورت تحقیق

تواند گویای بسیاری از واقعیات اجتماعی دوران جنگ ها میاز منظر ادبیات دفاع مقدس بررسی، بازنمایی، تحلیل و تبیین این تفاوت

بیان و ة ای چه نوع واژگان، شیوبه هر عصر و زمانههای پس از آن باشد و ما را به این مهم رهنمون سازد که شاعر نسبت و سال

مضامینی را باید برای انتقال افکار و بیان مقاصد خویش و تاثیر بیشتر بر مخاطب برگزیند و اساساً یک شاعر ادب مقاومت چه 

 .خویش داردۀ جامعة ای در قبال نسل حاضر و آیندوظیفه

 تحقیقة پیشین

شعر مقاومت و ۀ نگاهی به تاریخچ»ۀ ها  مقالآنۀ های ارزشمندی انجام شده که از جملن پژوهشاشعار دفاع مقدس تاکنوۀ در زمین

شعر مقاومت را مرور کرده و سپس ۀ است که در آن نویسنده ابتدا تاریخچ« زادهامیرعلی عظیم»از « دفاع مقدسة بررسی آن در دور

دفاع ة در دور شاعریو شعر بر تأملی »عنوان با نیز  دیگریۀ مقال .است پرداختههای آن در دوران دفاع مقدس به ذکر ویژگی

ر یمن»، «نقش زن در ادبیات دفاع مقدس»ۀ همچنین در مقال. افسانه رحیمیان در همین ارتباط نوشته شده است»توسط « مقدس

رسی جایگاه زنان در ادبیات دفاع مقدس به بر« زینب پناه»ۀ نوشت« شعر دفاع مقدسۀ نیزن در آ»به کتاب هی با نگا« عسگرنژاد

محمّدرضا ». است« کویرۀ الل»ها کتاب در مورد زندگی سپیده کاشانی نیز آثاری به چاپ رسیده که یکی از آن. پرداخته است

ر اشعاۀ امّا در خصوص مقایس. را به صورت داستان به تصویر کشیده است« سپیده کاشانی»در این کتاب وقایع زندگی « اصالنی

 .سپیده با اشعار مقاومتی پس از جنگ، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است

 روش تحقیق 

در این مقاله از روش مقایسه و تحلیل استفاده شده است و تالش بر آن است که اشعار سپیده و شاعران متأخر از نظر لحن و کالم، 

 . ها بیان و تحلیل گرددهای آنانتخاب واژگان و محتوای اشعار با یکدیگر مقایسه و تفاوت

 « کاشانیة سپید»برگی از زندگی . 1

تحصیالت ابتدایی را در دبستان هفده . ش در کاشان متولد شد. ها 4943کاشانی در سال ة سرور اعظم با کوچی معروف به سپید»

ه شعر عالقه مند بودند، او سپس به تهران مهاجرت کرد چون پدر و مادرش ب. متوسطه را در دبیرستان شاهدخت گذراندة دی و دور

 . نیز از اوان کودکی با اشعار شعرای متقدم چون حافظ، سعدی و موالنا آشنا شد و بیش از همه تحت تأثیر حافظ قرار گرفت

ی گیری مبارزات امام خمینسپیده در دوران قبل از انقالب در برخی از اشعار خود به شکوه و شکایت از اوضاع زمانه پرداخت و با اوج

های سیاسی، اجتماعی و بر ضد رژیم شاه و به دنبال آن پیروزی انقالب، به عنوان یک زن مسلمان و انقالبی قدم به میدان فعالیت

بیان ۀ آنان را سرمایۀ اش، حماسهای جنگ حضور یافت و ضمن تشویق فرزندان و برادران رزمندهاو بارها در جبهه. فرهنگی نهاد

 . تین آثار ادبیات مقاومت، پایداری، جهاد و شهادت را در شعر انقالب به بار نشاندنخس[ یکی از]خود کرد و 

جا که اشعار سپیده سراسر ایمان، ایثار، جهاد، حماسه، مقاومت، فداکاری، عشق به خدا، صداقت، پاکی و ستیز با دشمن است؛ از آن

او افزون بر اشعاری که در باب جنگ و . ای جنگ تحمیلی برشمردهای شناخت برخی از زوایاشعار او را یکی از راهۀ توان مطالعمی

 . خود داردۀ ها شعر حماسی و عاطفی نیز در کارنامشهادت سروده است، ده

فعالیت فرهنگی خود به ثبت رسانده ۀ را نیز در کارنام« خرمشهر از اسارت تا رهایی»هایی از دو سفر به جنوب با نام سپیده یادداشت

. بود« خرداد 43شورای شعر بنیاد فرهنگی »و « شورای شعر و ادب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی»مدتی نیز عضو  کاشانی. است

از این . ش در انگلستان درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. ها 4964بهمن ماه  42این شاعر معاصر انقالبی سرانجام در 
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، «سخن آشنا»، «هزار دامن گل سرخ»، «های شبپروانه»توان به از آن جمله می شاعر برجسته آثار متعددی باقی مانده است که

 ( پایگاه اینترنتی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)« .اشاره کرد« آثارة گزید»و « آنان که بقا را در بال دیدند»

 بحث .9

ی و شاعران متاخر دفاع مقدس انتخاب و از های مشترک اشعار سپیده کاشاندر این مقاله سعی بر آن است که پربسامدترین مولفه

 :ها عبارتند ازاین مولفه. نظر گزینش لحن، واژگان و مضامین با یکدیگر مقایسه گردند

 توصیف فضای جامعه . 4. 9

تمایل  گونه کهپردازند و از این طریق فضا را آنکنند میای که در آن زندگی میبسیاری از شاعران در اشعار خود به توصیف جامعه

سپیده نیز در تعدادی از اشعار خود از . کنند، به تفکر وادارندکنند تا او را نسبت به آن چه که بیان میدارند برای مخاطب ترسیم می

-خیابان. کشدها را به تصویر میها و خیابانآثار، سپیده کوچهۀ از مجموع« افطارخون»از جمله در غزل . این روش بهره جسته است

 :کندهای شهیدان جوان برپا شده و بر سر هر کوی و برزن عکس شهیدی خودنمایی میها حجلهدر جای جای آن هایی که

 (23: 4953کاشانی، ... )ستها چراغان           چشمان نوعروسان دریای واژگون احجلهپوش، بس سیهحجله شد بس

در  –کم و بیش  –ها و به طور کلی روح حاکم بر فضای یک جامعه را انای عقاید، آرمجا که شاعران هر جامعه همچون آینهاز آن 

تواند به خوبی اشعار سپیده، حتی مخاطبی که در آن فضا حضور نداشته است نیز میۀ کنند؛ بنابراین با مطالعآثار خود منعکس می

کند که باید از ند زده و به مخاطب خویش القا میها پیورا با جبهه« کربال»در این غزل سپیده . آن شرایط را در ذهن خود تصور کند

، «نینوا»، «اسالم»او با بهره گیری از واژگانی چون . جدیدی خلق کردۀ آن حماسه درس گرفت و با الگوبرداری از آن، حماس

-بهره میمقاومت ۀ در جهت تقویت روحی –مردم –های ملی و مذهبی به مخاطبان خودو یادآوری اسطوره« بیستون»، «فرهاد»

لحن حماسی، استوار و با صالبت شاعر در این غزل و همچنین گزینش هدفمند واژگان، متناسب با مضامینی است که شاعر . جوید

 :ها به مخاطب را دارد و از این رهگذر سعی در به جنبش درآوردن عرق ملی و مذهبی جوانان سرزمین خویش داردقصد انتقال آن

 ..شقان  را         ما روزه دار عشقیم افطارمان ز خون استدر نینوای ایران کشتند عا

 (همان، همان... )آن ساوی بیستون است کهایفیروزه قله   فرهاد سانگرعشق، در زیر بال دارد

کند که از سرتاسر داند و فضایی را ترسیم میوی همچنین در بعضی اشعار خویش شهرهای جنگی را نماد کل سرزمین خویش می

 :رسدوی خون و شهادت و مقاومت به مشام میآن ب

 پر آذرت از قصه لبریز ۀ ای سین ای شهر خرمشهر، ای خاک گهرخیز 

 های خرمشهر من بوییدنی شد گل شد تو بوسیدنی  خاکت ببوسم، خاک

 آه، ای مقاوم شهر، ای شهر شهادت ایثااااار و محاراب عبااادتۀ ای قل

 ...تا شاام بد فرجام دشامن را ببیند نشیند برخونخورشیدازخون سر زند، 

 (462-469: همان)                   

کنند فضای آرمانی موجود در اشعار سپیده دهد که فضایی که آنان از جامعه ترسیم میاما بررسی دقیق آثار شاعران متأخر نشان می

کشند و ها را به چالش میها و ناهمگونیپردازند و کاستیعه میها با رویکردی انتقادی به توصیف این جامنیست بلکه بالعکس، آن

ایم درست بوده یا خیر و آیا این جامعه همان دارند که آیا راهی را که پس از اتمام جنگ تاکنون پیمودهخواننده را به فکر وا می

 . اندن رفته و جان خود را فدا کردهآرمانی مورد نظر شهدا و رزمندگان است که به خاطر حفظ و اعتالی آن به میداۀ جامع

کنونی حاکم است ابراز نارضایتی ۀ توان دریافت که آنان اغلب از شرایطی که بر جامعبا تأمل در اشعار شاعران متأخر به خوبی می

ة دو کنگرة آثار برگزید جای تأمل است که حداقل در. کنندپرده و آشکارا این نارضایتی را ابراز میکنند و زمانی با کنایه و گاه بیمی

توان اثری را یافت که نگرشی برخالف آن چه ذکر گردید، وجود داشته باشد و به ندرت می -ها کم هم نیستکه تعداد آن -مذکور

باشد و های بازگرداندن و تشییع پیکر شهدا میاگر در شعری فضای حاکم بر جامعه خوشایند شاعر است مربوط به توصیف صحنه

 .خروارۀ مشتی است نموناین خود 
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سرزنش کسانی که پس از شهدا به جای ادامه . دار و آمیخته به سرزنش و مالمت استزبان شاعران متأخر تلخ و گزنده و گاهی نیش

 . دهنددادن راه آنان، در فضای عاری از صفا و معنویت جامعه، بر سر تصاحب نام و نان مسابقه می

خلوص و صفای باطنشان،  ه نموده که یک روی آن شهدا با همۀای تشبیو زمان حال را به سکهشاعر، دوران جنگ « سکه»در شعر 

-ای هستند که یا برای به چنگ آوردن پست و مقام میهایشان قرار دارند و روی دیگر آن افراد مسخ شدهسازیها و حماسهشهامت

 :اندیاکارانی هستند که جامعه را به تباهی کشیدهاند و یا رهای کاذبی چون مواد افیونیکوشند یا به دنبال خوشی

 هام و ننگاین روی ساکه صندلی نا   آن روی سکه باکری و غژغژ تریل»... 

 ها مو قشنگۀ سکه معرکاین روی    زمان به خطلشکر صاحب سکه رویآن

 هادواها، سارنگ روی سکه بویاین    آن روی ساکه سنگر و انگشتر و پالک

 ها ، جفنگهاریا گند این روی ساکه  هان روی ساکه عطر دعاها و اشااکآ

 (64: 4956شفیعی، ) 

. نسل جوان استۀ خورد استفاده از واژگان جدید، مدرن و مطابق با ذائققابل تأملی که در آثار شاعران متأخر به چشم میۀ نکت

... و« هدفن»، «اکس»، «پارتی»که از نظر گذشت و یا واژگانی چون در شعری « جفنگ»و « سرنگ»، «مو قشنگ»کلماتی مانند 

 ( 465: همان)

بیند که های پر افتخار خویش را چون فرد نیمه جانی میای ایستاده و گذشتهماند که بر باالی بلندیشاعر متأخر به شخصی می

اعر متاخر غم و حسرت کم رنگ شدن معنویات در بر دل ش. زند و آرزوی او نجات از مرگ استبرای حیات دوباره دست و پا می

 : کند خون شهدا پایمال شده استجامعه و فراموش شدن یاد شهدا سنگینی کرده و احساس می

 اهالی یقه باز و مدرن و عاااریانش؛   این شهر ولی هرآنچه که دشمن نکرد با... 

 از شهیدانش حیف !همینپدربزرگ  برای هم به تعارف گذاشاااتند و خوشاند

 ( 463همان، )                       

دیدگاه شاعران متأخر نسبت به جامعه و محیط پیرامونشان با دیدگاه سپیده متفاوت است و البته این تفاوت در دیدگاه بدان علت 

ای که سپیده در آن زندگی عهجام. اند با یکدیگر تفاوت فراوانی دارداست که شرایطی که سپیده و شاعران متأخر در آن شعر گفته

مردم به خاطر شرایط خاص دوران جنگ با یکدیگر . کندای است که هر روز صدها شهید و جانباز تقدیم جنگ میکرده جامعهمی

کنند که صلح، آرامش و رفاه نسبی در جامعه حکم فرماست و زمان اما شاعران متأخر در زمانی زندگی می. همدل و هم دردند

ها را به خود مشغول های زندگی، آدمها و ناخوشیهرکس سرگرم کار و زندگی خود شده و خوشی. گذردپایان جنگ می زیادی از

 .داشته است

 گیری از عنصر گفتگو و مکالمهبهره. 1. 9

ه به اقناع مخاطب جویند و از این راگفتگو و مکالمه در شعر بهره میة گاهی اوقات شاعران برای بیان عقاید و نظرات خویش از شیو

با بررسی دقیق اشعار مقاومتی . طرفه وگاه دوطرفه استاین گفتگو گاه یک. پردازندخواهند بیان کنند، میچه که مینسبت به آن

 :آید که وی در بسیاری از اشعار خود از این شیوه استفاده کرده استسپیده چنین به دست می

 و مهر خلیجی اختااااار خاک  ای بسیجی، بسیجی، بسیجی 

 پوشیدی از جان و از سر  چشم ای که با عشق و فرمان رهبر 

 درس آزادگی و شااااارف داد گام تو درس راه و هدف داد 

 ...!ای برومناااد، گرد سلحشور از عشق، پرشور داری ای سینه

 (225: 4953کاشانی، )                                                                                          

وال تحسبن الذین قتلوا فی »فرماید ن که میعمراسوره آل 463ۀ ، سپیده با اعتقاد به آی«عشقۀ شهیدان قبل»غزل  درهمچنین  

اند و نزد ه زندهاند، مرده مپندار، بلکهرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده؛ «سبیل اهلل امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون
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ریزد؛ از فراقش ابراز به یاد او اشک می. پردازدگونه با شهید می؛ به گفتگویی صمیمی و ستایش«شوندپروردگارشان روزی داده می

 :بی، عنصر مکالمه و گفتگو را برجسته کرده استگیری فراوان سپیده از افعال خطابهره. خوردکند و به مقام او غبطه میناراحتی می

 توة کنارملکوت شود  قراری موج                    که ساحلجان، به بیۀ کعبشدی به 

 توة سااتار ،بود، مهاک بناعشق                 چه تاۀ ی شهید قبلتو مقبلی که شد

 (441:همان)تو ة ن هاااازار پاربه یاد آن بد تر است، زهر شکسته سبو    دلم شکسته

ها مقام و منزلت تو را دارد که نه تنها مقام تونزد ما واالست، بلکه آیندگان نیز تا قرنبراز میین شعر خطاب به شهید اشاعر در ا

 :خواهند ستود و یاد تو را گرامی خواهند داشت

 (     جا همان)  توة هزار سال دگر، به اشااک و آتش دل         کند به پا به یقین جهان هزار      

دهد که بسیاری از آنان نظری متفاوت با سپیده دارند و در گفتگو با شهید از تحقق ابل، بررسی آثار شاعران متأخر نشان میدر مق

: 4953اسرافیلی، )گویند که از مردم بخواهد تا حرمت او را پاس بدارند کنند و خطاب به شهید مینیافتن چنین آمالی گالیه می

461 .) 

اگر محور گفتگوی سپیده با (. 491همان، )کند های برخی نزد پدر شکایت میزند شهید نیز هست از طعنهشاعر دیگری که خود فر

 . شهدا ستایش، تقدیس و غبطه خوردن بر مقام آنان است، گفتگوی شاعران متأخر سرشار از گالیه، شکایت، حسرت و درد دل است

توان یافت که کالم شاعر در آن از جنس غم مذکور، کمتر گفتگویی را میة بتوان گفت در آثار ارائه شده در دو کنگر جرئتشاید به 

 .و حسرت یا شکوه و شکایت نباشد

 همچنین شاعران متأخر برای یادآوری جایگاه و اهداف شهدا به مردم و جلوگیری از فراموش شدن  

 :شوندخون شهدا را به آنان متذکر می گویند و وظایف افراد جامعه در قبالهای آنان گاه از زبان شهدا سخن میآرمان

/ هایی هستیم کهما فقط حسین. .../ ..که آنیمتر از کوچک همه این با ولی/ چطور یک دفعه بزرگ شدیم/ هنوز مانده بفهمید... 

 (33: 4956شفیعی، ) . ..ایمتکلیفمان را خوب فهمیده

 جانبازان ة ترسیم چهر. 9. 9

گونه که مقام سپیده همان. انده خاصی که در ادب مقاومت دارند، اشعار فراوانی را به خود اختصاص دادهجانبازان به دلیل جایگا

ۀ ها تأسی کنند و با مالحظداند که نسل جوان جامعه باید به آنهایی میستاید، گاه جانبازان را اسطورهشهدا را در اشعارش می

سپیده از زبان یک ( 63: 4953کاشانی، )« احساس یک جانباز»عنوان مثال در شعر  به. های آنان درس بگیرندها و فداکاریرشادت

 . مندی داردگوید که از اهداء عضوی از پیکر خویش به درگاه پروردگارش احساس شعف و رضایتجانباز سخن می

هایی ارزشمند به نسل عنوان اسطوره ها را بهکنند و آنهای جانبازان را توصیف میشاعران متأخر نیز هر چند مانند سپیده رشادت

همان، )دار در حرکت است دانند که بر صندلی چرخو جانباز را همچون کوهی می( 436: 4953اسرافیلی، )کنند جوان عرضه می

جی که اما در بیشتر اشعاری که با محوریت جانباز و جانبازی است، گالیه، شکایت و درددل از اوضاع زمانه و توصیف درد و رن( 91

 (.419: 4956شفیعی، )شود کنند، دیده میتحمل می –مخصوصاً جانبازان شیمیایی –جانبازان

و در جایی دیگر با ( 432همان، )نمایند در جایی از کم توجهی به جانبازان و پاس داشته نشدن حرمت آنان ابراز تألم و ناراحتی می

های جانباز؛ اما شود بر زخمگاه نیز شاعر مرهمی می(. 414همان، )کنند یجامانده هم دردی م –شهدا –او که از خیل هم قطارانش

 : نشیندهایی که از نیش زبان برخی افراد بر پیکر روح او مینه زخم جسم او بلکه زخم

 ات کردههاشان کالفهطعنه   ای از تمام مردم شهرخسته

 یادگاااار شلمچه را هر روز   نشان رنجورکرده زخااام زبا

 ( 215همان، )

و ( 221همان، )سراید نامه میکشد، غمهایش میزمانی از زبان فرزند کوچک یک جانباز به خاطر رنجی که بابا به خاطر جراحت

از (. 234همان، )کشد و گاه نیز احساس همسر یک جانباز را به تصویر می( 941همان، )کند اش را ترسیم میگفتگوهای کودکانه
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ها و جان برکفیة کند تا منزلت جانبازان را به خواننده یادآوری کند و او را از فراموش کردن خاطرای استفاده میههر فرصت و شیو

 (. 64همان، )ایثارهای آنان برحذر دارد 

غریب و نسل جوان، از واژگان ۀ های متناسب با ذائقدهد که عالوه بر استفاده از واژهبررسی دقیق اشعار شاعران متأخر نشان می

نیز فراوان استفاده شده است و شاید هدف شاعران از کاربرد این کلمات جلب  –شودکه عادتاً در شعر به کار برده نمی –نامأنوس

این  –شودکه به وفور در آثار آنان دیده می –هرچه هست این واژگان. توجه خواننده، آشنایی زدایی و یا ابداع و نوآوری بوده باشد

همان، )؛ قرص، آژیر (436: 4953اسرافیلی، )؛ سرم، سرفه (همان)واژگانی چون مرفین، رگ . کندتر متمایز میار قدیمیآثار را از آث

 .و بسیاری واژگان دیگر( 216: 4956شفیعی،)؛ خردل، شیمیایی (255

 جامعه در قبال شهدا ة تعلقات دنیوی و وظیف. 1. 9

این . های مادی و دنیوی و چشم پوشیدن از دنیا برای رسیدن به آخرت استهای بارز شهدا پشت کردن به لذتیکی از ویژگی

اما ( 223: 4953کاشانی، )خرد شهید شعر او اگر چه با بذل جان، خطر را می. شودویژگی شهدا به دفعات در اشعار سپیده بیان می

ستاید و به او به ابیات بسیاری جایگاه شهید را میسپیده در (. 464همان، )میرد و در نگاه او همیشه زنده و جاوید است هرگز نمی

 :گویدخاطر رسیدن به مقام شهادت تهنیت می

 که طلوع فجر سر زد ز کران خاور من   گل سرخ پرپرمنبه تو باد تهنیت ای

 ( 411: همان)   

که در اینجا او  –خویشۀ افراد جامعهمچنین شاعر ایستادگی در برابر دشمن و گرفتن انتقام خون شهدا را از وظایف خود و تک تک 

« گلوله»و « خنجر»، «مسلسل»داند و برای نشان دادن اوج نفرت خود و جامعه از دشمن، از واژگانی چون می –آنان استة نمایند

متأخر اگر چه  اند، اما شاعرانسپیده اطمینان دارد که اکثر افراد جامعه در این زمینه با او هم عقیده(. 414:همان)کند استفاده می

 :؛ اما معتقدند که جامعه راه و هدف شهدا را گم کرده است(941: 4956شفیعی، )ستایند همچون سپیده جایگاه شهید را می

 خاابر با خود گامان کردیمبای رد پاااهااا گاام شاادند و مااا... 

 ها را ناامشان کاااردیمکوچااه روحاااشان شاااد است از ایان که

 هاشاان یاادمان مانده استنااام  رگاشته است و با ایاان کهصفحه ب

 ...پشت خطی سرخ جا مانده است هاشاااان تک به تک امااااگاافته

 (255: 4956شفیعی، )              

وابستگی افراد دهد که یکی از مضامین دارای بسامد باال در این اشعار، نکوهش دقیق آثار شاعران متأخر نشان میۀ بررسی و مطالع

آن دور ماندن از راه و رسم شهیدان و فراموش ۀ جامعه به تعلقات دنیوی و فریفته شدن به چرب و شیرین دنیای فانی است که نتیج

ة اند؛ شیوجالبی که شاعران متاخر در غالب اشعارشان برای بیان این مقصد برگزیدهة شیو. کردن مقاصد و اهداف آنان است

 :است« اعتراف»

 مااردم خاااممان کرده استآی طااعم رؤیاااها، اگ و بااوهاارن

 بااااز دشمن شادمان کرده است هااا باااودنقالبۀ طاااااعم

 ادعااای عااشق کااافی نیاست جاااااده نااااهاااموار تا ماقصد

 ...آه، ایاان رساام تااالفی نیست هااااوا در دام افااااااتادنباای

 (جا همان) 

ۀ همة جا نمایندکه در این –ر فراوانی از شاعران متأخر مضامینی چون ابراز ندامت و پشیمانی به پیشگاه شهدا از سوی شاعراشعا

 :گیردرا در برمی –اقشار جامعه است

 ...حتم دارم از دل ما، کم مکدر نیستی ها بر ماه تو، ابر فراموشی زدیمسال

 ( 44 1همان، )  

 :تواند همچون شهیدان، از این قیود رها شود غمگین استدر قید تعلقات مانده و نمی کههمچنین شاعر از این
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 ساااتزار مانده ای سنگی که به سبزهمنم و دو پا تویی و دو بال پرواز که در عروج سرخ است

 است عمری به زمین دچار مانده  کهدل ماست این  تو ز قید خود رهیدی و به عرش پرکشیدی

 (262ان، هم)   

 آرزوی صلح و آرامش، حتی برای دشمن . 0. 9

داند و روح سپیده حتی سر سوزنی حق را به جانب دشمن خود نمی. های آثار سپیده مرزبندی میان حق و باطل استیکی از ویژگی

و در جای جای ( 213: کاشانی)نامد می« ابرهه»او دشمن را . ناپذیر او بر سرتاسر آثارش حکم فرماستدشمن ستیز و سازش

و امیدوار است که دست حق از او انتقام ( 219:  همان)راند بر زبان می -پروراندکه در دل می -اشعارش آرزوی نابودی دشمن را

 (.219: همان)بکشد 

 ،(24: همان)« خصم خاروش»سپیده از واژگانی چون . لحن و کالم سپیده در مقام توصیف دشمن، لحنی برنده و ستیزه جوست

او هرگز سرتسلیم فرود . کندو امثال آن برای نامیدن دشمن استفاده می( 29: همان)« شام تار»، (22: همان)« خبرمدعیان بی»

و انتقام کشیدن خداوند از او چه در دنیا و چه در روز ( 213همان، )پروراند نابودی دشمن آورد و تنها فکری که در سر مینمی

 :گویایی برای اثبات این ادعاستۀ شعر زیر نمون(. 219: همان)رستاخیز است 

 مقاومت، بکن ز ریشاااه خار را ۀ به حرب نگاه تو ۀ خاروش، به ساقنشسته خصم 

 احتضار را ۀ زند نفس، لحظکه خصم می قسام« اشفعی لنا»به بانوی توسل و به 

 م تار را شااااۀ کند ریشکه سیل نور می ، در سپیده دم، طلوع آفتاب بین«سپیده»

 (24-29:همان)                               

تر در آثار گیری صریحی در مقابل دشمن، کمآید آن است که چنین موضعچه که از بررسی اشعار شاعران متأخر به دست میاما آن

تفاوت باشند؛ بلکه ناپذیری بی البته این بدان معنا نیست که شاعران متأخر نسبت به دشمن ستیزی و ذلت. خوردآنان به چشم می

های که جنگ تمام شده و دشمن در شکل فیزیکی آن وجود ندارد، بیشتر به جنبهگویای این واقعیت است که آنان با توجه به این

م بر شاعر متاخر اگر چه ظلم و ست. هایی از آن بیان گردیداند که نمونهدیگر جنگ پرداخته و در جاهای دیگری احساس خأل نموده

 :کندو جنگ افروزی را نکوهش میهی جوامع زیر دست را ن

 خدا کند که هرکس فکر کشتن است بمیرد              و هر کسی که دلش جنس آهن است بمیرد

 ...قرار نیست که هر کس تفنگ داشت بماند                و کودکی که به دستش فالخن است بمیرد

 (296: 4956 شفیعی،)                       

آمیزی داشته باشند و صلح ها با هر کیش و آیینی که دارند در کنار یکدیگر زندگی مسالمتانسانۀ کند که هماما دنیایی را آرزو می

 :و آرامش جای جنگ و ستیز را بگیرد

 نگفت بودا هرکاس برهماان اسااات بمیرد هرکس نصاری است نماندنگفت موسی ... 

 است بمیردمنکر ماان که هرکه روی زمین  گفته است محمد نهو ح گفته است مسی نه

 بمیرداست دشمن که هرکسکه قرار نیست  زبان مشترک مردم دنیااااا نه تفنگ است

 (همان، همان)                     

 گیری نتیجه. 1   

دهد که زبان سپیده در مقابل دشمن صریح، مقدس نشان میاشعار مقاومتی سپیده کاشانی و شاعران متأخر ادبیات دفاع ۀ مقایس

گوید و تنها پردازد حماسی و با صالبت سخن میگاه که به تهییج و ترغیب جوانان وطن میآن. گیرانه استپرده، محکم و موضعبی

ل، شاعران متأخر اغلب زبانی تلخ، در مقاب. شودنشیند کالم او واجد نرمی و صمیمیت میجا که با شهدا و رزمندگان به گفتگو میآن

 . دار دارندگزنده، انتقادی، سرزنش آمیز و گاه نیش

اما . همچنین استفاده از ابزار جنگی در آثار سپیده بسامد باالیی دارد. گزیند اغلب حماسی و خشن استواژگانی که سپیده بر می

 .الیی برخوردارنددرآثار شاعران متاخر، واژگان جدید و گاه نامانوس از بسامد با
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دارد نیز همگی در خدمت تهییج و ترغیب رزمندگان، تقدیس شهدا و جانبازان، تحقیر مضامینی که سپیده در اشعار خویش بیان می

توجهی به آنان گاه وجدان عامه را به خاطر بی. باشد که با محتوای اشعار شاعران متاخر، متفاوت استدشمن و تحسین خودی می

 .کننددهند و زمانی فراموش کردن وظایف جامعه در قبال شهدا را یادآوری میو جانبازان مورد بازخواست قرار می جایگاه شهدا

افراد آن با یکدیگر همدل و هم عقیده ۀ ای آرمانی است که همکند، جامعهای که سپیده آن را در شعر خود منعکس میجامعه

کنونی رو به افول گذاشته است، در اشعار آنان نوعی نوستالژی و حسرت از ۀ جامعهستند؛ اما از نظر شاعران متأخر معنویت در 

-های شعر آنان اغلب یا به بیآدم. دست رفتن صداقت، صفا و صمیمیتی که در دوران جنگ در جامعه ساری و جاری بود وجود دارد

ة به چرب و شیرین خود مشغولشان داشته است و تنها عدخود آنان را مسخ کرده و ة اند و یا دنیا با ظواهر فریبندتفاوتی دچار شده

 . انداند، ثابت قدم ماندههایی که به خاطر آن هشت سال مقاومت کرده و شهید دادهقلیلی از آنان بر ارزش

ابعاد جنگ را  های رزمندگان و شهدا را از نزدیک دیده وها و جانفشانیجا که سپیده خود بارها در جبهه حضور یافته و مقاومتاز آن

ای وصف ناشدنی دارد و این نفرت را بارها و به شکلی صریح در اشعار با تمام وجود خویش لمس کرده است نسبت به دشمن کمینه

و در  -که از نظر او حق مطلقند –اشدر یک طرف هم وطنان رزمنده. کشداو دو جبهه را به تصویر می. خود به نمایش گذاشته است

داند و به بیند و بدیهی است که نور و ظلمت را با یکدیگر قابل جمع نمیرا می –اند که در نظرش باطل محض –طرفی دیگر دشمن

در مقابل، شاعران متاخرکه اغلب حوادث . آیدهمین دلیل است که از اشعار او بوی دشمن ستیزی، عدم سازش و غیریت پروری می

، «حقوق بشر»اند و با مفاهیم جدیدی چون ها خواندهول دیگران شنیده و در کتابآورند و یا از قآن زمان را یا کمی به یاد می

 . کنندها حتی دشمنان خود صلح و دوستی و آرامش را آرزو میانسانۀ و امثال آن روبرو هستند، برای هم« صلح»، «دموکراسی»

ان امیدوار است اما در برخی از آثار شاعران متاخر سپیده نسبت به آینده و ادامه یافتن راه و مرام شهدا و پاس داشت زحمات آن

 . خوردهای شهدا و تأکید بر حفظ حرمت شهدا، جانبازان و رزمندگان و دستاوردهای آنان به چشم مینگرانی از دور شدن از آرمان

ران درگیری شدید با بیان محکم و پرصالبت و انتخاب واژگان خشن و حماسی از سوی سپیده در دوة توان چنین گفت که شیومی

طلبیده و سپیده به درستی ناپذیر بوده و تهییج و ترغیب جوانان به مبارزه، مقاومت و بذل جان، لحنی حماسی را میدشمن اجتناب

بالعکس پس از گذشت چندین سال از جنگ و برقراری آرامش، پرداختن به مسایل جانبی . دست به چنین گزینشی زده است

رسد و های مختلف از سوی  شاعران متأخر نیز امری طبیعی به نظر میجنگ از دیدگاهۀ ن، نگریستن به مقولجنگ، آسیب شناسی آ

جا که دیگر جنگی در کار نیست بدیهی است که اشعاری با محتوای تهییج و ترغیب به مبارزه و دفاع نیز سروده در واقع از آن

 .جنگ را واکاوی نمایند و از مناظر جدیدی به این پدیده بنگرند یابند تا ابعاد دیگرنخواهد شد و شاعران فرصتی می

خویش ۀ دهد که هم سپیده و هم شاعران متأخر در انتخاب واژگان، مضامین و لحن متناسب با زمانهای انجام شده نشان میبررسی

های از این رهگذر حماسه آفرینی اند، به خوبی درک وخود را نسبت به شرایطی که در آن قرار گرفتهۀ موفق عمل کرده و وظیف

مرور و های جدید بهآیندگانی که برای خلق حماسه. اندآینده در آثار خود منعکس نمودههایبزرگان خویش را برای آگاهی نسل

 .های پدران خویش سخت نیازمندندگذشتگیها و از جانالگوبرداری از رشادت

 منابع

 قرآن کریم  .4

، چاپ اول، (مجموعه اشعار برگزیده پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس)زخم سیب (. 4953. )اسرافیلی، حسین .2

 .انتشارات صریر: تهران
 .مهرة انتشارات سور: ، تهرانکویرۀ الل(. 4953. )اصالنی، محمدرضا .9

 .، دانشگاه شهید باهنر کرمان«سیرتحلیلی شعر مقاومت»(. 4955. )بصیری، محمدصادق .1

 .www.anjom.ir ،91/44/32، من آثار و مفاخر فرهنگیپایگاه اینترنتی انج .3
ة ، شمارنشریه رهیافت انقالب اسالمی، «دفاع مقدسة تأملی بر شعر و شاعری در دور»مقاله (. 4955. )رحیمیان، افسانه .6

(44 .) 
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: ول، تهران، چاپ ا(شعر دفاع مقدسة آثار هفدهمین کنگرة برگزید) امواج ارغوانی(. 4956. )شفیعی، سید ضیاء الدین .6

 .های دفاع مقدسانتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش

 (.66)ة ، شمارکتاب ماه ادبیات، «نقش زن در ادبیات دفاع مقدس»مقاله (. 4934. )عسکرنژاد، منیر .5

 ،نشریه مصباح، «نگاهی به تاریخچه شعر مقاومت و بررسی آن در دوره دفاع مقدس»مقاله (. 4956. )زاده، امیرعلیعظیم .3

 (.62)ة شمار

 .انتشارات مؤسسه انجمن قلم ایران: ، تهرانآثارۀ مجموع(. 4953. )کاشانی، سپیده .41
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 نامۀ بایزید بسطامی جستاری در باب معراج

 امیرحسین پهلوان

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

 دکتر محمد رضایی

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

  چکیده 

. ترین آنها نامیدتوان یکی از مهمنامۀ بایزید را میاند که بعد از معراج پیامبر، معراجهای مختلفی در طول تاریخ نوشته شدهنامه معراج

توان در مقایسۀ آنها با یکدیگر پی به های همسان و مشابهی دارند که میهای نوشته شده، ویژگیتوان گفت که اغلب معراج نامهمی

یکی از مراحل بررسی معراج . اندها داشتهکته برد که بسیاری از آنها در نوشتن معراج نامۀ خود، نگاهی هم به دیگر معراج نامهاین ن

های ضد و نقیض فراوان که اعتماد نامۀ بایزید بسطامی پر است از ابهامات و نقل قولزندگی. نامۀ آنها استها، بررسی زندگینامه

در این مقاله سعی بر آن شده که با . تواند حکم لغزشگاهی را داشته باشد برای رسیدن به مقصود اصلینها میمطلق بر هر یک از آ

های مختلف در نهایت به بررسی معراج نامه نامهنامۀ بایزید و همچنین بررسی معراجاستفاده از مطالب عنوان شده دربارة زندگی

 . تفاده از کالم و سخن بزرگان و یا هم عصران وی خالی از لطف نیستدر این راه اس. بایزید بسطامی پرداخته شود

 .نامهنامه، بایزید بسطامی، پیامبر، زندگیمعراج، معراج: هاکلیدواژه

 :مقدمه

ن ی برجسته و کهها هشود که از نمون می معراج یا سیر انسان به جهان پنهان از جمله حوادثی است که با تکرار فراوان در تاریخ دیده

و بعد از آنها معراج نامه بایزید بسطامی اشاره کرد که ما در این مقاله این مورد زرتشتی  ویرافو ( ص)توان به معراج پیامبر  می آن

 .برای رسیدن به معراج نامه بایزید ابتدا باید به سراغ زندگی وی رفت، آخر را بررسی خواهیم کرد و همانطور که اشاره شد

بتوان گفت که در مورد هیچ یک از عارفان و حتی  جرئتشاید با قاله، یافتن پاسخی برای سواالت زیر است و گام اول ما در این م

 :سواالتی از قبیل. توان بیان کرد می شاعران بزرگ جهان اسالم این همه سواالت بی پاسخ وجود ندارد که در مورد بایزید بسطامی

زیسته؟ با چه کسانی بیشتر ارتباط داشته؟  بیان سخنانش به چه زبانی بوده؟  ای می هزمان تولد و مرگ او و اینکه اصال در چه دور

سرچشمه تفکر و سخنان او از کجا بوده؟ غیر از زبان خود زبانهای دیگری از جمله عربی را بلد بوده ؟ این مجموعه مقامات او 

وی تا عصری که سهلگی به گرد آوری مقامات او  نخستین بار توسط چه کسانی گرد آوری شده؟ در فاصله روزگار مجهول حیات

چه کسانی در مورد او سخن گفته اند و سخنان آنها چه بوده است و به چه زبانی بوده ؟ چه مقدار از این سخنان در اصل ، پرداخته

ر نوشتن آنها به او کمک از او بوده و چه مقدار منسوب به او ؟ قدیمی ترین اطالعات درباره او از کی ثبت شده است ؟ چه افرادی د

و سخنان ضد و نقیض  ها هگفت، دانیم یا در صحت و سقم آنها نمی کرده اند ؟ همه اینها سواالتی هستند که جواب خیلی از آنها را یا

 . فراوانی وجود دارد

یی که در ها هالی معراج ناماما هدف نگارنده از نوشتن این مقاله، تحقیق در مورد این شخصیت عرفانی، زندگی نامه وی و بررسی اجم

 .استزبان فارسی و عربی وجود دارند و در نهایت بررسی معراج نامه بایزید بسطامی 

 :معراج نامه

توان در معنی سیر انسان به جهان پنهان در نظر گرفت و معراج نامه هم شرح این سیر و اتفاقات و حوادثی که در طول  می معراج را

افراد مختلفی در طول تاریخ در این معنی سیرها و تامالتی داشته اند که کمی جلوتر شرح آنها . آید می این مسیر برای راهرو پدید

بیان شده است و برخی از آنها از سیر خود گزارش هایی را به صورت آثار ادبی به نگارش درآورده اند و خوشبختانه تعدادی از آنها 

 (2ص، ی چند معراج نامه کهن و مقایسه آنها با معراج نامه شفیعی کدکنیها هبررسی و تطبیق گزار). هنوز برجای مانده است

 :نگاهی اجمالی بر پیشینه سیر انسان به جهان دیگر
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باستان های  از توجه به گزارش هایی که در البه الی متون کهن به ثبت رسیده و همچنین اسنادی که به صورت لوح ها بر اثر کاوش

یابیم که گذشته این سیر و  می نیز از روایات و احادیثی که از صاحبان مکاتب دینی در دست داریم درشناسی به دست آمده است و 

در این جا تعدادی از این رویدادها یا کتب و رسائلی را که چنین گزارش هایی در . صعودها قدمتی به دیرینگی تمدن و فرهنگ دارد

فهرست اجمالی . آوریم می طور خالصه و در حد امکان بر اساس ترتیب تاریخیصرف نظر از صحت و سقم آنها به ، آنها ثبت شده اند

 :(1و9همان، صص )سیرها و منابع آنها به این قرار است 

به (( دیونیزوس))سفر . حدود دو هزار و هشتصد سال پیش از میالد مسیح(( گیل گمش))در حماسه ، به دوزخ(( انکیدو))سیر 

 جمهوریدر کتاب (( ار فرزند آرمینوس اهل پامفیلیا))مکاشفه . شاعر یونانی در دوره سقراط(( ستوفانقطعه غوکان از اری))در ، دوزخ

یونان و ای  هقهرمان افسان(( تزئوس))سفرهای . به دوزخ در اودیسه هومر(( اولیس))و (( تلما کوس))سفر ( 315-396صص)افالطون 

از پیامبران بنی اسراییل به آسمان که (( دانیال و زکریا، اشعیا، حزقیال، یلیاا))سفرهای . در میتولوژی یونان(( پلوکس و اورفئوس))

سفر . به دوزخ و آسمان در آثار قدیمی یهودی در قرن سوم میالدی(( یوشع بن لوی))سفر خیالی . در تورات آمده است

مکاشفه یا رویای صادقانه . آن را نقل کرده استداستان  پلورتاکبه آسمانها و عبور از میان ستارگان و دیدار ارواح که (( تسپزیوس))

به دوزخ پس از مرگش برای نجات ( ع)سفر عیسی . در انئیس و برژیل، به دوزخ و دیدار آبنده روم(( انئا))سفر . در انجیل(( یوحنا))

ترجمه . دوزخ). ستدوزخ دانته هم به آن اشاره شده ا 42در احادیث مسیحی که در سرود ( پیامبر باستانی)ارواح پارسایان

مکاشفه کشیش ها و وابستگان کلیسا مانند . (931-191))از حکمای مسیحی ( (سنت اگوستین))سفر یا مکاشفه . (191:شفا

تئوفیلکت نوشته ، در کتاب زندگانی امپراتور موریس(( خانم گلندوک))ماجرای . (156-365)ایرلندی (( اسقف براندان))مکاشفه 
به (( پولس رسول))سفر . ی عیسویها هقدیس(( سن متائورس قدیس و پرپتوئا و کریستینا، ن کارپوسس))مکاشفات . سیموکاتا

حدودا ، زرتشتی(( قدیس ویراف))سیر روحانی . (4963:92، کزازی)به آسمان در شاهنامه (( جمشید))رفتن . آسمان سوم در انجیل

القصد ))معراج بایزید بسطامی در کتاب . اساس قرآن و احادیث اسالمیبر ( ص)معراج پیامبر . ارداویرف نامهدر  ،قرن چهارم میالدی

. ق.ه(969-113) الغفران ابوالعلی معریرساله . (996 – 922 :4953، شفیعی کدکنی)تالیف ابوالقاسم عارف در کتاب (( الی االله

سیر سنایی به جهان . ق.ه(3و1قرن (()ابن سیناحی بن یقظان ))رساله . ق.ه(952-126(( )التوابع و الزوابع ابن شهید اندلسی))رساله 

دانته (( کمدی الهی)). (6و6قرن)محمد برد سیریالدین  شمس(( مصباح االرواح)). ق.ه( 6قرن(( )سیرالعباد سنایی))غیب و افالک 
جاوید )). نی ینجان با(( سیر و سلوک زائر)). (م4666)شاعر و ادیب انگلیسی  جان میلتون(( بهشت گمشده)). (م41قرن )الیگیری

شفیعی (( )معراج نامه محمد رضا شفیعی کدکنی)). (416-411 :4966، کزازی(( )سرگذشت لوپسانگ رامپا)). اقبال الهوری(( نامه

ای که در مدح ابوالحسن شمس الملک نصیرالدوله ناصرالدین  :در قصیده)دیوان عمعق ، سیر عمعق. (116-4953:936، کدکنی

 . (یم استنصربن طفقاج خان ابراه

ی مسیحی از این نوع رویاهای صادقه یا دریافت الهامات غیبی به کرات ها هناگفته نماند که در قرون وسطی در میان راهبان و قدیس

 (1ص، ی چند معراج نامه کهن و مقایسه آنها با معراج نامه شفیعی کدکنیها هبررسی و تطبیق گزار). نقل شده است

 :معراج در قرآن کریم

سوره اسراء یا  :در قرآن کریم در دو سوره به صورت کوتاه و فشرده بیان شده است که عبارتند از( ص)معراج پیامبر اکرم  ماجرای

سبحان الذی اسری بعبده لیال من المسجد الحرام الی المسجد االقصی )) :فرماید می خداوند در سوره اسراء. بنی اسرائیل و سوره نجم

و تمام ( 43-45صص، جلوه معراج پیامبر در خمسه نظامی()4اسراء.(( )..آیاتنا انه هو السمیع البصیر الذی بارکنا حوله لنریه من

ماجرای شب معراج در همین دو سوره و چند آیه باال بیان شده اند که مفسران با توجه به آیات گوناگونی که به دستشان رسیده 

ی خمسه ها هبررسی تطبیقی معراجی). پرداخته اند( ص)راج نبی مکرم به تفسیر و بر افزودن حواشی بسیار بر ماجرای مع، است

 (23ص، االسراء والمعراج ومعراج النبی ، کتاب المعراجنظامی با نگاه موردی به سه معراج نامه 

 :معراج پیامبر

( ص)معراج پیامبر اسالم ، تاما از وقایعی که خاص سرزمین تازیان است و به ادب فارسی وارد شده و بر آن تاثیر فراوانی نهاده اس

داشته اند تا آنجا که موضوع ای  هاست که شاعران و نویسندگان ایرانی در آثار خود بسیار از این واقعه بهره برده و بدان توجه ویژ
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در ( ص)بررسی و مقایسه مدح و معراج پیامبر )اصلی ادبیات کالسیک به شمار آورده اند های  را از بخش( ص)مدح و معراج پیامبر 

توان گفت که همه آنها اگرچه  می و به جرئت( 411-443صص، مصیبت نامه، منطق الطیر، اسرارنامه، الهی نامه: چهار مثنوی عطار

را حال برای پیامبر اکرم (( معراج))دست کم بدان توجه داشته اند و واژه ، نپرداخته اند( ص)به وصف واقعه معراج نبی مکرم اسالم 

برخی دیگر که در . (29-26صص ، (ص)نظامی گنجوی و معراج رسول)وح خود در آثارشان به کار برده اند یا برای ممد( ص)

به موضوع معراج التفات بیشتری نشان داده اند و به صورت خاص در بخشی از اشعار خود به ، سرودن شعر شرعی دست داشته اند

ی خمسه نظامی با نگاه ها هبررسی تطبیقی معراجی). راج سروده انداشعاری در ماهیت و کیفیت مع، آن پرداخته اند و به اصطالح

 . (مقدمه، االسراء والمعراج ومعراج النبی ، کتاب المعراجموردی به سه معراج نامه 

توان گفت که بیشتر شاعرانی که درباره معراج شعر گفته اند به کیفیت  می ،اما در مورد کیفیت معراج که روحانی بوده یا جسمانی

. چنانکه بیشتر ایشان به عروج جسمانی نظر دارند و گروهی نیز معراج روحانی را پذیرفته اند. نیز پرداخته اند( ص)روج پیامبر اکرم ع

و این در حالی ( 13-31صص، خاقانی و نظامی، تصویر معراج در اشعار سنایی)نظامی و خاقانی هر دو به عروج جسمانی اعتقاد دارند 

و شاید در جمله قبل نیز منظور )هم جسمانی است و هم روحانی ( ص)ی نظامی کیفیت معراج پیامبر اکرم ها هاست که در معراجی

بررسی تطبیقی )گوید  می کند و می چنانکه در مخزن االسرار ابتدا جسمانی بودن معراج را بیان (عروج جسم به همراه روح باشد

با قفس    :(91-99صص ، االسراء والمعراج ومعراج النبی ، کتاب المعراجج نامه ی خمسه نظامی با نگاه موردی به سه معراها همعراجی

 (41:4951)نظامی . قالب از این دامگه                           مرغ دلش رفته به آرامگه

 :پیشروان معراجیه سرایی

نعت رسول ، د ذکر تمحید و مناجات خداوندنظامی گنجوی است و در تمام آثار خو، یکی از پیشروان معراجیه سرایی در ادب فارسی

و وصف معراج و شب معراج را به زیبایی هرچه تمام تر بیان کرده و بدین گونه ذکر واقعه معراج را سنتی برای مثنوی ( ص)اکرم 

معراج ، معراج قشیریالاز جمله  ها هبه برخی از معراج نام ها هاحتماال وی در سرودن این معراجی. سرایان بعد از خود قرار داده است
ی خمسه ها هبررسی تطبیقی معراجی)داشته است ای  هنظر ویژ النبی ابن عباس و االسراء و المعراج ابن حجر عسقالنی و سیوطی

 (مقدمه، االسراء والمعراج ومعراج النبی ، کتاب المعراجنظامی با نگاه موردی به سه معراج نامه 

  :درباره بایزید

عرفانی است که چهره بسیار درخشان وی در تاریخ تفکر واالی ایرانی در پس های  ن دسته از شخصیتسطامی جزو آببایزید 

با . غبارهای ناآگاهی و تعصب و گاه به علت عدم درک مفاهیم رمز آمیز و بلند و فاخر عرفانی پنهان گردیده و ناشناخته مانده است

 بخشد و وی را به شدت تحت تاثیر قرار می و روحانی به خواننده این حال مطالعه تک تک اقوال و سخنانش یک حالت معنوی

با توجه به اینکه عارفان و صوفیان با . که داشته قابل تامل و عبرت انگیز استای  هلذا به جهت جهان بینی و باورهای ویژ، دهد می

زبان ا در معنای زبان شناسی و و (  422ص ، بایزید بسطامی و مشرب عرفانی او)شوند  می اقوال و سخنان خویش شناخته

( (قال درخشان و ممتاز))در (( حال عالی))بایزید بسطامی یکی از مظاهر تجلی ، سوسوری آن ا نقش اصلی را در خالقیت عارف دارد

 (21 :4951، شفیعی کدکنی). آید می به شمار

در نیمه اول قرن دوم هجری یعنی در سال آخر  ابویزید طیفور پسر عیسی پسر سروشان بسطامی ملقب به سلطان العارفین در ظاهر

اما با توجه به این نکته که از شرح حال وی مطالب زیادی در دسترس نمیباشد و در صحت همین . دوره حکومت امویان به دنیا آمد

یدان دیگر نیز در اندازه از اطالعات هم صحبتهای ضد و نقیضی وجود دارد و دیگر اینکه این اطالعات ممکن است با شرح حال بایز

 . توان از نقل قولهای متعددی استفاده کرد می هم آمیخته باشد

پدر سروشان و والی قومس ، موبد. اند متولد شده و موبدان اجداد او بوده( منسوب به موبد) به نام موبدانای  همی گویند او در محل

اند و وافدان نام اعرابیی بوده که در آن  به محله وافدان نقل مکان کرده جا اند و از آن بوده است و این محله را به نام او موبدان خوانده

از ابوعبداللّهِ داستانی نقل شده است که . گفتند پس ازآن، نام محله به نام ابویزید شد و آن را بویزیدان می. است محله سکونت داشته

استادِ مالک بن ( 446ابوعبداللّه نافع دیلمی، متوفی )با نافع  در سن بلوغ. او را از محله خود نفی کردند و او به محله وافدان رفت
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و امام مالک بن انس و مالک دینار و زُهری و ابوحنیفه و ابن جریج ( 446ابوالخطّاب قتاده بن دعامه السّدوسی، متوفی )اَنَس و قَتادِه 

 . علیه السّالم بوده استای گرفته بود اما استاد واقعی او امام صادق  معاصر بود و از هرکدام فایده

( 312و  314بند )اما با توجه به بیان سخنی از همسر وی در کتاب ابونعیم اصفهانی . اجماع روایات بر ازدواج نکردن وی وجود دارد 

 باید با شک و تردید در مورد آن  -باشد  می که البته با نقل قول از چند سینه گفته شده و احتمال صحت و درستی آن ضعیف -

با ( 61 – 66صص ، دفتر روشنایی). در همان شهر به خاک سپرده شد 291در سن هفتاد و سه سالگی یعنی در سال . صحبت کرد

شویم که وی پسر برادر بزرگ بایزید یعنی فرزند آدم بن  می رو برو (خادم بایزید)با نام ابوموسی ، دنبال کردن زنجیره روایات راویان

که بایزید در آن متولد شده است ای  هخان. روایات به هنگام مرگ بایزید وی بیست و دو ساله بوده است سروشان بوده است و بنا بر

این محله پس از عرب نشین شدن بسطام به نام مرد عربی به نام . در محله موبدان بسطام بوده است و موبدان نیاکان بایزید بوده اند

اما . خوانده اند می شده است و بعد ها نیز این محله را محله بویزیدان می ن خواندهوافد نام گذاری شده است و به نام محله وافدا

هفت بار او را از بسطام تبعید کرده اند و نیز در اندک روایاتی به النور بیشتر عمر بایزید در بسطام گذشته و بر طبق روایات کتاب 

حکایتی را از  کشف المحجوبولی هجویری در ( 61 – 66صص ، دفتر روشنایی)چند سفر کعبه وی اشاراتی مختصر شده است 

 کند که آوردن آن حکایت در این قسمت خالی از لطف می کند که صحت سفر وی به خانه کعبه را تقویت می زبان خود بایزید نقل

  :باشد نمی

بول نیست که من سنگها از این حج مق)) :گفتم  .خانه مفرد دیدم، یک بار به مکه شدم :آید رضی اهلل عنه که گفت می و از وی

، بار سدیگر برفتم( (.هنوز حقیقت توحید نیست)) :گفتم که. خانه دیدم و خداوند خانه دیدم، بار دیگر برفتم( (.جنس بسیار دیدم

دی و چون اگر خود را ندیدیی و همه عالم را بدیدیی شرک نبو، یا بایزید)) :به سرم فرو خواندند. همه خداوند خانه دیدم و خانه نه

 (65ص، کشف المحجوب). آنگاه توبه کردم و از دیدن هستی خود نیز توبه کردم( (.همه عالم نبینی و خود را بینی شرک باشد

هیچ گاه قلم به دست نگرفت و چیزی ننوشت ولی کلمات بازمانده از او که بیانگر تجربیات ، بایزید همچون بسیاری عارفان دیگر

شهرت بایزید به جهت همین کلمات مشهور به . ر طول قرن ها مایه اعجاب و حیرت بسیار بوده استد، پیچیده روحانی وی است

شطحیات است و بزرگانی چون جنید بغدادی و روزبهان بقلی شیرازی تالشی فراوان کرده اند تا رمزی از رموز آنها را بگشایند و به 

ین عبارات هم مدیون همان تناقض و پارادوکسی است که به قول رسد که شکوه و عظمت ا می به نظر. سر کالم وی واقف شوند

 (413ص ، آیینه الهی، بایزید بسطامی). حال قطره در برابر دریاست، شفیعی کدکنی

 :بزرگان و هم عصران بایزید در مورد وی، نظرات مشایخ

ربوط به بایزید را شنیده است ولی به هیچ اتفاقی برد که از ایشان روایات م می نام النورسهلگی زنجیره عظیمی از مشایخ را در کتاب 

بر سر خاک بایزید یاد ( 111-936)تنها از دیدار خویش با ابوسعید ابوالخیر . از اتفاقات زندگی خود در این کتاب اشاره نکرده است

ه خاک یزید اشاره کرد و گوید بوسعید به هنگامی که بر سر گور بایزید با وجاهت خاص خود حاضر بود ب می آنجا که. کرده است

مقصودش این (( گویند؟ می این حسودان چه، اولیا را نثار زمین قرار داده استهای  این پیر گفته است که خدای تعالی گام)) :گفت

سهلگی در میان مشایخ خویش بیشتر از ابوعبداهلل ( 14و  11صص ، دفتر روشنایی)شوند؟  نمی بود که چون است که بدین راضی

بخش اقوال و احوال بایزید در تذکرة ( 12ص، همان). کرده می روایات مربوط به بایزید را نقل، که استاد سهلگی نیز بوده، یداستان

آن کتاب است، احتماال از روی کتاب النور نوشته شده است و عطار در نقل بسیاری از های  که یکی از شیواترین بخش، االولیاء عطار

زبان بایزید در متون ادبی و عرفانی زبان ة اجزای پراکند. (13ص، همان). ه دست به ترجمه زده استبه نحو افسونگران، عبارات

توان یافت که در آن حکایتی یا سخنی از  می کمتر متنی از متون عرفانی زبان فارسی و عربی را. خورد می همه جا به چشم، فارسی

هشتم یکی از فرزندزادگان ابوالحسن خرقانی به نام احمد بن حسین بن الشیخ  در قرنالنور  مثال بر اساس کتاب. بایزید نیامده باشد

و در این کتاب بخشی از حکایات و ( (دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور))الخرقانی کتابی نوشته است به نام 

ات و احادیث و داستانها و اقوالی از دیگران تدوین یو آهمراه با شواهد شعری ، ییها هسخنان بایزید را آمیخته به حواشی و افزود

عارف ، به دلیل اهمیت شگرفی که بایزید در عرفان اسالمی و ایرانی داشته است یک نسل بعد از بایزید( 34ص، همان). کرده است

گرچه . بایزید پرداخته است کتابی نوشته است و در آن به تفسیر شطحات( 236متوفی )نامدار ایرانی یعنی جنید بن محمد نهاوندی 
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خویش نقل ( (اللمع))در کتاب  (965متوفی )یی از آن را ابونصر سراج طوسی ها هامروز در دسترس نیست ولی پار، اصل کتاب جنید

. مکرده است که هم در فهم شطحات بایزید بسیار کارایی دارد و هم در پژوهشهای مرتبط با تاریخ هرمونتیک عرفانی در ایران و اسال

از بایزید نقل کرده است ( (حلیۀ االولیاء و طبقات االصفیاء))در کتاب معروفش  (191متوفی )همچنین آنچه حافظ ابونعیم اصفهانی 

نیز همین ویژگی را دارد و این منقوالت هم در تصحیح انتقادی سخنان بایزید سودمند است و هم در تصحیح نام زنجیره راویان 

خویش نقل کرده (( اللمع))یگر ابونصر سراج است که بخشی از شرح جنید بر شطحات بایزید را در کتاب مورد د. حکایات و اقوال

 (31و  39صص، همان). و منقوالت از بایزید ارزش بسیار دارد النوراست که از هر جهت در تصحیح کتاب 

 :کتبی که درباره بایزید نوشته شده

تنها کتاب مستقلی است که در طول قرن ، پاک و روشنی آن را دفتر روشنایی نامیدهکه دکتر شفیعی کدکنی با ترجمه النور کتاب 

، غیر از آن. ها مرجع اصلی مطالعه و جست و جو درباره بایزید بوده است و صوفیان در آثار خود به نام این کتاب اشاره کرده اند

این . والحسن خرقانی آن را در قرن هشتم تالیف کرده استهست که یکی از نوادگان ابالجمهور فی مناقب ابی طیفور کتابی با نام 

کتاب هنوز به چاپ نرسیده ولی نسخه عکسی آنرا وزارت امور خارجه در مجموعه نسخ خطی مرکز اسناد و تاریخ و دیپلماسی 

 انصاری در نسخه همچنین مقاماتی از بایزید در دست است که مولف آن نامعلوم و جزو تحریرات خواجه عبداهلل. منتشر کرده است

اسرار در مرکز اسناد دانشگاه تهران موجود است و شفیعی کدکنی در تعلیقات  159باقی مانده که میکروفیلم آن به شماره ، مراد مال
بایزید را بزرگترین سراینده شعرهای ، شفیعی کدکنی پیشتر در کتاب موسیقی شعر. درباره بایزید از آن استفاده کرده است التوحید

در آن کتاب شفیعی کدکنی . برد می امروز باالهای  وی نثر صوفیانه را تا سر حد مدرن ترین شعر. نثور در فرهنگ ایرانی نامیده بودم

، همان) :بخشی از سخنان بایزید را به شکل شعر و مصراع به مصراع زیر هم نوشته و ثابت کرده بود که کلمات وی شعر منثور است

 (441و  413صص 

به نقل از تذکره االولیا ، 123 :شفیعی کدکنی). در هوای بی چگونگی پریدم، پر او از همیشگی، چشم او از یگانگی، تممرغی گش

آید در  می معراج نامه بایزید که از ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل شیرازی روایت شده در دفتر روشنایی به صورت شعر منثور در( عطار

نظرت الی )) :خوانیم می در متن عربی آن. ردیف شده اندای  هبه دنبال هم و بدون کمترین فاصل حالی که در متن عربی آن جمالت

که در ترجمه فارسی آن چنین ( (.فارانی عجائب من سره و ارانی هویته، ربی بعین الیقین بعد ما صرفنی عن غیره و اضاءنی بنوره

 :آمده است

و مرا به نور خویش روشنایی / از نظر به غیر خویش بازداشت ، پس آنکه او مرااز / نظر کردم در پروردگار خویش به چشم یقین 

شود و تا  می کتاب آغاز 459این شعر از صفحه ). و هویت خویش را به من نمود/ از سر خویش به من نمود ها  یو شگفت/ بخشید 

 (441ص، آیینه الهی، بایزید بسطامی) (.یابد می ادامه 432صفحه 

 :داستادان بایزی

توان به امی و درس ناخوانده بودن بایزید اشاره کرد و همچنین باید گفت که هیچ گونه اطالع  می از نکات دیگر در زندگی بایزید

حبیب  نوح بنشود و نام  می به عنوان استاد وی دیده( ع)شود و تنها نام امام صادق  نمی دقیق و مستندی درباره استادان وی دیده
   :است( ع)حتمال ضعیف از راویان اندکی گفته شده است و مسئله مهم در اینجا شاگردی وی در نزد امام صادق هم با ذکر و ابدشی 

در ، بوده و شاگرد ایشان بوده و سقایی سرای ایشان کرده( ع)این مطلب نیز که بایزید مدتی در خدمت امام جعفر بن محمد صادق 

هم در آثار امام فخر رازی و سید بن طاووس و دیگر متکلمان و مورخان مورد اشاره قرار  و هم در تذکره االولیاء و( 6بند) النورکتاب 

را ( ع)بگیریم و سال وفات امام صادق  291آید و آن این است که اگر سال وفات بایزید را  می بوجودای  هاما در اینجا شائب. گرفته

با این ، مقارن با سنین نوجوانی بایزید باشد( ع)امام جعفر صادق آید و اگر آخرین سالهای حیات  می سال فاصله بوجود 56، 415

باشد که عمر وی را هفتاد و  نمی حال عمری در حدود صد سال را باید برای  بایزید در نظر گرفت که این متناسب با روایات مختلف

آید که وی  نمی خیلی هم بعید به نظراما به هر حال با توجه به شرایط زندگی و سنین هم عصران وی . سه سال متصور شده اند

 (93و  95صص، دفتر روشنایی). سنی باالتر از این را هم داشته باشد
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خود درباره ارتباط با علما و نحوه کشف المحجوب البته عالقه بایزید به علم بوده که توانسته به این درجه برسد و هجویری در 

سی سال مجاهدت )) :کنیم می کند که ما در اینجا تنها به ترجمه آن اکتفا می نقل  برخورد با آنها و شریعت از زبان بایزید سخنانی

هیچ چیز نیافتم که بر من سخت تر از علم و متابعت آن بودی و اگر اختالف علما نبودی من از همه چیزها بازماندمی و حق ، کردم

و بحقیقت چنین است که طبع به جهل مایل تر باشد از دین نتوانستمی گزارد و اختالف علما رحمت است بجز اندر تجرید توحید 

آن چه به علم و به جهل بسیار کار توان کرد بی رنج و به علم یک قدم بی رنج نتوان نهاد و صراط شریعت بسیار باریک تر و پر خطر 

اندر میدان ، خطیر بازمانی و بیفتیپس باید که اندر همه احوالها چنان باشی که اگر از احوال رفیع و مقامات . تر از صراط آن جهانی

باید که معاملت با تو بماند که اعظم آفات مر مرید را ترک معاملت بود و همه دعاوی مدعیان ، شریعت بیفتی و اگر همه از تو بشود

 (65 – 66صص ، کشف المحجوب). ((اندر برزش شریعت متالشی شود و همه ارباب لسان در برابر آن برهنه گردند

 :و یاران بایزیدمریدان 

ابراهیم )ابواسحاق هروی ، احمدبن خضروی :آورد و در طی آن به اشخاصی چون می سهلگی فصلی را در باب یاران و راویان بایزید

محمد راعی و تعداد ، محمود کوهیانی، ابوموسی دیبلی، ابومنصور جینوی، خطاب طرزی، سعید راعی، سعید منجورانی، (استنبه

که ، وی پس از نقل حدیثی از بایزید. گوید که بیشتر سخنان بایزید را این افراد نقل کرده اند می کند و می ی اشارهدیگری از یاران و

آیینه ، بایزید بسطامی). نویسد می سال 69و مدت عمرش را . ق 291سال مرگ او را ، ظاهرا تنها حدیث مروی از وی بوده است

بینند و از وی پرسش هایی در معنی  می آمده است که بایزید را پس از مرگ در خوابدو روایت هم درباره افرادی ( 449ص، الهی

 (همان، همان). دهد می کنند که بایزید آنها را پاسخ می ((ی رسیدن به خداها هرا))و (( تصوف))

 :اخالق و کردار بایزید 

حفظ بنکرد و نیز حکایات زیادی مبنی بر راست کردار  ابویزید از دنیا بیرون نرفت تا قرآن، ابتدا باید گفت که به نقل از هجویری

 :باشد می بودن و درست منشی وی بیان شده که شرح یکی از این حکایات به قرار زیر

عمی بسطامی گوید که ، کسی پدید آمد اندر عهد ابویزید و مردمان او را بسیار زیارت کردندی و خبر او مشهور گشت اندر جهان))

، چون از خانه بیرون آمد، گفت رفتیم  به نزدیک آن مرد. رخیز تا این مرد را ببینم که دعوی والیت همی کندابویزید مرا گفت ب

صلی   -هر که ادبی از آداب رسول  :بویزید هم از آنجا بازگشت و بر وی سالم نکرد و گفت، روی فرا قبله کرد و آب دهن بینداخت

و هم این عمی روایت کند که ابویزید گفت )( )66ص ، کشف المحجوب()(.چیز نباشد بر وی به خلل باشد او بر هیچ  -اهلل علیه  

پس گفتم چون روا باشد مرا این ، اندیشه همی کردم که  از خدای تعالی بخواهم که کفایت گرداند مرا مونت زنان و مونت شکم

اگر زنی ، خواهم پس خدای تعالی مرا کفایت کردنخواست من نیز ن -صلی اهلل علیه و سلم  -خواستن از خدای تعالی و پیغامبر  

و نیز اعتقاد بایزید به معاد و عاقبت اندیشی و کمک به دیگران در حکایات . (همان، همان( )(.بینم یا دیواری هر دو یکسان است

فردا دست من در ، الهی :یدو بایزید گو)) :کنیم می به نقل از خواجه عبداهلل انصاری بسندهای  همختلف از او آمده و اینک به  نمون

و در موردی ( 96ص ، طبقات الصوفیه( )(.کسی که به من از تو گوید و من با او از تو گویم و بهشت فرا دیگران ده، دست فقیری ده

شنیدند از هیبت حق و  می از استخوان صدر اوی بیرون آمد وای  هکرد قعقع می بایزید در مسجد نماز)):دیگر عنوان شده است که

هرگز یاد نکردم تو را مگر از در غفلت و هرگز ، الهی :حرمت و تعظیم شریعت و از بوبکر باسطی نقل است که بایزید به در مرگ گفت

 (همان، همان( )(.این بگفت و برفت. تو را نپرسیدم مگر از سر فترت

 :زبان بایزید

زبان احتماال زبانش فارسی بوده و بعد ها به عربی ترجمه زبان بایزید دقیقا مشخص نیست اما به دلیل مخاطبان ایرانی و فارسی 

اما آنچه که مشخص است . نیز تفاوتهای زیادی دارد 3و  1اما فارسی که نه تنها با زبان فارسی معاصر بلکه با زبان قرون . شده است

هم ( 123هم والیتی بایزید و متوفی )ی بوده است که در گفتار ابوالحسن خرقان( بسطام)زبان ناحیه قومس ، این است که زبان بایزید

احتماالً ترجمه گفتار بایزید است و همین ترجمه عربی هم در دست ، آمده است النورآنچه در متن عربی . باشد می این زبان مشهود

صل سخن بایزید از ا. کاتبان و نسخه نویسان تغییرات زیادی پیدا کرده و بسیاری از ابهامات عربی نتیجه نقص روایات کاتبان است

دفتر ))شفیعی کدکنی در کتاب . دو جمله یا شبه جمله به فارسی چیزی باقی نمانده است، جز یکی، که به عربی ترجمه شده است
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در واقع صورت تغییر یافته سخنان بایزید را آورده که از فارسی کهن قومسی به عربی رفته و بعد از تحریفات و نقص (( روشنایی

هم که آخرین عبارات ( 646یا  616متوفی )بغدادی الدین  مجد. به فارسی ترجمه شده است، شود می دیده ها ههایی که در نسخ

و لذلک کان ابویزید یناحی ربه فی )) :گفته است می کند که او به فارسی سخن می بیان، بازمانده از دوره حیات بایزید را ثبت کرده

اما (  99 – 91صص ، دفتر روشنایی.(( )ای هب لی سکیناً اقطع به زناری و هب لی یداً ،کاردی و دستی :آخر عمره و یقول بالفارسیۀ

اعتقاد بر این دارند که زبان بایزید عربی بوده اما درمیان متن عربی واژگان و  –آیینه الهی ، در مقاله بایزید بسطامی -خانم حسینی 

آن دل دلین ))و یا جمله ( (آمد به سر آمد، آمد))و (( یا خدا))ز عبارت عباراتی فارسی نیز آورده شده است و شاهد ادعای ایشان نی

 :و همچنین بیت فارسی( (نه دل گلین

 مرا دلی است که هر وقت کان غمین نشود             به غمگنان شود و غم فراز گیرد وام

ه مهم این است که مهم ترین اتفاق فرهنگی در اما نکت( 446ص، آیینه الهی، بایزید بسطامی). که در مقاله مذکور آورده شده است 

یکی از آنها ، است به نام عرفان و در سراسر آن اگر چند چهره استثنایی ظهور کرده باشندای  هظهور پدید، سراسر دوره اسالمی ایران

 (99 – 91صص، دفتر روشنایی). بایزید است

. گوید می پیشرفته در زبان اشاری ارباب سلوک سخنای  هیم که از مرحلاز زبان سر و کار دارای  هما با گون، اما در سخنان بایزید

اگر چند مجاز از این گونه مجازها در زبان . داند نمی مجازهایی که تاریخ تکامل زبان صوفی آن را کهن تر از نیمه دوم قرن سوم

ن مجموعه متنوع و در عین حال دارای سبک شاید قابل توجیه باشد و در شمار تصادف و تصحیف به حساب آید اما ای، زاهدی باشد

روایات مختلفی که از بایزید باقی مانده اند حکایت دارند از ذهنی . تواند به حساب تصحیف و تصادف گذاشته شود نمی و سیاق واحد

ین سخنان در اصل به کند که ا می چنان که ما را متقاعد، پویا و عمیق و زبانی کامل و در روایات عطار نیز بسیار پیچیده تر آمده

 (33و  35صص ، همان). همین صورت زبان فارسی وجود داشته و دیگران قسمتهایی از آن را به عربی ترجمه کرده اند

 :اصلی کالم  بایزیدهای  موضوعات و بخش

 :توان بدین شرح آورد می نیز آمده است را النورموضوع سخنان و روایات بایزید که در برخی کتب از جمله 

سه  – 1و سایر پیامبران  ( ص)مقایسه جایگاه خود با محمد  – 9بایزید را  ، جست و جوی بایزید – 2اتحاد بایزید با خدا   – 4

 5کرامات بایزید و ارزش کرامات در نظر وی    - 6شطحیات بایزید  – 6حرمت و شفقت بر خلق   – 3طالقه کردن دنیا و ترک آن  

تفاوت  – 42بایزید و کعبه   – 44بایزید و حج   – 41اهمیت مقام مادر   – 3راوانی داستان ایشان رفتار بایزید با مجوسان و ف –

، تعاریفی که بایزید از بعضی اصطالحات حوزه تصوف کرده است – 49رفتار بایزید با سایر عارفان چون احمدبن خضرویه و ذوالنون  

راههای رسیدن به ، نفس و مبارزه با آن – 43رباره زهاد و قراگونه گان  دیدگاه بایزید د – 41عارف و تصوف  ، چون تعریف توکل

 . بایزید و زنان – 45رویاهای بایزید و خواب خدا   – 46  ها همعراج نام – 46خدا  

یرد گ می بسیاری از شطحیات وی شکل، مثال در حوزه مطالعه حج بایزید. البته عنوان شطح با بعضی موضوعات دیگر همپوشانی دارد

موضوع فرعی در  ها هبا ریز کردن هر موضوعی هم د. تقریبا بیشتر سخنان شطح آمیز است، و یا در راه رسیدن به خدا و اتحاد با وی

که همواره مورد توجه بوده و  –غیر از شطحیات وی ، باقی مانده است النوراز مجموعه آنچه از بایزید در کتاب . شود می آن گنجانده

در اینجا به روابط اجتماعی وی با مردم و شفقت و  –ها پرداخته اند و بحث درباره آن در حوصله مقاله نیست  درباره آن کتاب

 بایزید در جایی ادعا( 441و  449صص ، آیینه الهی، بایزید بسطامی). شود می اشاره، مهربانی وی بر ایشان که قابل توجه است

نخستین )) :گوید می او. شته که بیشترین آن در رابطه با خلق و دوستی ایشان استکند که خداوند هشت کرامت به وی ارزانی دا می

دوم آن که راضی شدم به جای همه خلق . از آن کرامات این بود که نفس خویش را واپس مانده دیدم و خلق را پیشی گرفته از من

چهارم آنکه چیزی از برای . سرور در قلب مومن بود سوم آنکه قصد من ادخال. از فرط شفقتی که بر ایشان داشتم، به دوزخ در آیم

ششم آنکه کوشش خویش را برای . پنجم آنکه رحمت خدای را از برای خلق بیشتر خواستم تا از برای خویش. فردا ذخیره ننهادم

نخست بر او ، که را دیدمهر ، هفتم آنکه از فرط شفقت بر مومنان. ادخال سرور در قلب مومن و بیرون راندن غم از دل او به کار بردم

نخست آنان را شفاعت کنم که ، اگر خدای تعالی به روز رستاخیز بر من ببخشاید و اذن شفاعتم دهد :هشتم آنکه گفتم. سالم گفتم

نه و ی مردم دوستاها هاین جمالت بیانگر اندیش( (.مرا آزرده اند و با من جفا کرده اند سپس آنانکه در حق من نیکی و اکرام کرده اند
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به ، هرکه بر خلق گشاده تر)) :گوید می داند و می وی یکی از راههای نزدیک شدن به خدا را تقرب به اولیای وی. دلسوزانه وی است

 ( (.خدای نزدیک تر

 :عشق در عرفان بایزید

نیز در بیان وی بیشتر اندیشد و آن عشق حق است که آن  می بایزید فقط به یک عشق. داردای  هدر عرفان بایزید عشق جایگاه ویژ

گویی که تار و پود عشق در . ایثار و نمونه فداکاری و مهر ورزی بود، بایزید ستایشگر عشق. رنگ وصال داشت تا رنگ عاشقانه

که از جای جای کالم خود هر چند مختصر ولی ارزنده سخن رانده ای  هبه گون. زندگیش را از محبت و وصال با محبوب بافته بودند

یی دارد و عالمت آن که ها هداشت که عشق به خدا نشان می دید و اذعان می تنها راه رسیدن به معبود و محبوب را در عشق وی. است

شفقتی چون شفقت آفتاب و تواضعی چون ، سخاوتی چون سخاوت دریا :حق را دوست دارد آن است که سه خصلت را بدو بدهند

میزان عشقش را هرچند ، فان سلطان العارفین مورد توجه است این است که عاشقهمچنین از نکات لطیفی که در عر. تواضع زمین

توان  می از اینجا. اندک دانی و اندک معشوق فزون تلقی شود، آن بود که بسیار خود، از محبتای  هکم گیرد و حتی جرع، بسیار باشد

بیند که عشقش در جهان  می نگرد خدا را می ه هر جاوی ب، به این نکته پی برد که نگرش بایزید به خداوند نگرشی عارفانه است

صص ، بایزید بسطامی و مشرب عرفانی او). یابد می گشاید و همه چیز را با عشق می بنابراین چشم دل. خلقت جاری و ساری است

423 – 426) 

، بایزید بسطامی). کند می شق تعبیراین نکته را نباید فراموش کرد که بایزید از نخستین کسانی است که رابطه خود با خدا را به ع

 (443ص، آیینه الهی

 :سخن بایزید در مورد بهشت

و اهل محبت بازمانده اند و اندر پوشش اند از محبوب یعنی بهشت مخلوق است ، بهشت را خطری نیست به نزدیک اهل محبت))

پس مخلوق به نزدیک . بازماند بی خطر بود اگرچه بزرگ است و محبت وی صفت وی است نا مخلوق و هر که از نامخلوق به مخلوق

دوستان خطر ندارد و دوستان به دوستی محجوبند از آنچه وجود دوستی دویی اقتضا کند و اندر اصل توحید دویی صورت نگیرد و 

یا مرید  :باید علت دوستی آید و آفت آن که اندر دوستی مریدی و مرادی، راه دوستان از وحدانیت به وحدانیت بود و اندر راه دوستی

هستی بنده ثابت بود اندر مراد حق و اگر مرید بنده و مراد ، اگر مرید حق بود و مراد بنده. مرید بنده، مراد بنده و یا مراد حق، حق

پس فنای محب اندر بقای محب درست و . محب به هر دو حال، ماند اینجا آفت هستی. طلب و ارادت مخلوق را بدو راه نیست، حق

 (65ص، کشف المحجوب( )(.از آنکه قیامش به بقای محبت تمام تر

 :بایزید و همکالمی با خدا

سپس دیدم آنچنان است که گویی به آسمان ، دیدم که دست خویش به سوی من آورد و مرا فرا بردای  هفرشت)) :گوید می بایزید

سپس چنان ملک ها بر من عرضه شدند که زبان از . ..در آنجا صد هزار فرشته دیدم که به استقبال من آمدند. هفتم فرا برده شدم

داری پس چون خدای تعالی صدق اراده  می مراد من جز آن است که بر من عرضه. گفتم ای عزیز من می نعت آن فروماند و همچنان

ه همچنان کردم آنگا می مرا به گونه مرغی کرد سپس در ملکوت پریدم و در جبروت جوالن، مرا در قصد به سوی خویش دانست

. داری می ای عزیز مراد من جز آن است که بر من عرضه :گفتم می داشت بر من لطایف نیکی خویش را و من در همه آنها می عرضه

: 4953، شفیعی کدکنی( )(.نزد من آی، نزد من آی))ندا در داد که ، چون خدای تعالی صدق اراده مرا در قصد بسوی خویش دانست

خورد که از این جهت با معراج نامه  می نیز به چشم ها هویت یا همکالمی با خدا در برخی دیگر از معراج ناماین ویژگی ر. (993-999

 :کنیم می بایزید تشابه دارند و در اینجا به برخی از آنها اشاره

پس سروش اهلو و )) :ویدگ می او در گزارش سیر خود در این باره چنین. کند می را مالقات( خدا)ارداویراف در سیر خود اهورامزدا 

آذر ایزد دست مرا گرفتند و از آن جای تاریک سهمگین بیرون آوردند و مرا به سوی روشنی بی پایان و انجمن اورمزد و امشاسپندان 

روغ پس آن گاه این دیدگان روی به ف)) :گوید می دانته در کمدی الهی در مورد دیدار خود با خدا چنین. (36 :4952، ژینیو)((.بردند

( فروغ الهی)دیگر را تا بدین حد یارای رخنه در چنین فروغی ای  هبردند و نبایدمان پنداشت که دیده آفرید( خدا)جاودانی 
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، ی چند معراج نامه کهن و مقایسه آنها با معراج نامه شفیعی کدکنیها هبررسی و تطبیق گزار). (4623-4621 :4965، دانته()(.باشد

 (61و  69صص

 :بایزیدمعراج نامه 

 .بایزید بسطامی است، ی سلوک خود را به نام معراج نامه بر جای نهادهها هیکی از عارفان ایرانی که تجرب

این . سالک و عارف است، عابدة اثبات اتحاد خدا و بند، وی از بیان کشف و شهود خویشة آید که انگیز می از محتوای این اثر بر

کند تا جایی که نور حق  می خویش در برابر عظمت خداوند و اثبات ظلمت خود آغازۀ مقایس عارف هم سیر خود را با ذکر و تمرکز و

گیرد سپس  می آورد و تمام کارهای او از دیدن و گفتن و شنیدن با خدا انجام می اندک اندک از علم حق به دست، تابد می بر وی

دویی برمی خیزد و گیتی و هر چه ، بیند می خود را در رضای اورضای . گردد می بیند و به تاج کرامت آراسته می عجایب صنع او را

رسد  می به جایی. شود می گردد و مجرد می ظاهر و باطنش از بشریت خالی. داند می در آن است و فرمان روایی و اختیار را همه از او

با شناخت خدا، محمد را نیز . گشته است گوید نهایت حال اولیاء، بدایت حال انبیاست، یعنی چون به خدا رسیده اهل کرامت می که

 .گوید به محمد رسیدن یعنی هرکس به قدر خویش به خدای تواند رسید که حق با همه است می شناخته است و

. گفتم من نخواهم. در بخشی از معراج نامه بایزید آمده است که خداوند چون مرا بزرگ گردانید، گفت خلق خواهند که تو را ببینند

مرا به وحدانیت خود بیارای تا خلق تو چون مرا ببینند و در . من تو را خالف نکنم، ت داری که مرا پیش خلق بیرون آریاگر دوس

نکته جالب در این داستان این است که سالک در پایان سیر معنوی . صنع تو نگرند، صانع را دیده باشند و من در میان نباشم

. برد با این تفاوت که زندگی معنویش با دیگران فرق دارد می ش در میان مردم به سرخویش همان انسان است و همچنان تا مرگ

این بحث یاد آور اسفار اربعه مالصدرا است که سیر و تحقیق معنوی را به چهار مرحله دسته بندی و هر کدام را به زیبایی شرح 

 . کرده است

رمی گردد تا ماموریت و رسالت خود را که خدمت به خلق خداست ادامه در فلسفه مالصدرا آدمی با کمال نهایی به دنیای انسانی ب

داند و کسی که بدین  می خود را به کلی از بشر و صفات بشری غایب و به صفات الهی متصف، اما بایزید در پایان گفتار خویش. دهد

خواهد خود در میان و بر  نمی که شیخالبته این بدان معناست . به نظر خودش سخن گفتن از او جهل محض است، حد رسیده باشد

گویند که در حال بی خودی و  می بدین گونه سخنان شرح و طامات. آید می سر زبان ها باشد وکنه این نوع ادعاها بر اهل شرع گران

اغراق آمیز  زمان تجربه شده در حاالت فراطبیعی بسیار طوالنی و، در متونی از این قبیل. آید می عدم جمعیت حواس بشری بر زبان

 . زیرا چنین سیری خارج از زمان عادی و طبیعی است و معیارش به دور از هنجار زندگی دنیایی است. است

 :تاثیر پذیری و تاثیر گذاری معراج نامه بایزید

آیه در مورد زیرا در قرآن حدود هشتصد . عمده ترین منبع الهام بایزید بسطامی در سیرش معراج پیامبر اسالم و متون اسالمی است

با این ، احادیث و روایات هم در این خصوص موجود است، بهشت و دوزخ و محاسبه آخرت آمده است و عالوه بر آن منابع سرشار

اما در مورد سیر پیامبر نظرات متفاوت است و طرفداران نظریه سیر توام ، تفاوت که بایزید به رویایی بودن سفر خود تصریح دارد

نکته دوم اینکه مرغی که بایزید را به . همان گونه که معتقدان به سیر روحانی او نیز کم نیستند، او فراوانندجسمانی و روحانی 

 (65ص، همان). پیمبر هم سبز بال است رفرفبرد سبز بال است و بر اساس گفته میبدی  می آسمان

و موالنا درباره عظمت این سخن ( (زرگ تر بود یا محمدابا یزید ب)) :این بود که، اما پرسشی که شمس تبریزی در جان موالنا افکند

از هیبت آن سوال گویا هفت آسمان از همدگر جدا شد و بر زمین فرو ریخت و آتش عظیم از باطن من بر جمجه دماغ   :فرمود که

چه جای بایزید است ، ودحضرت محمد رسول اهلل بزرگ ترین عالمیان ب :جواب داد، زد و از آنجا دیدم که دودی تا ساق عرش بر آمد

سبحانی ما اعظم شانی و انا فرماید و این ابایزید  می ما عرفناک حق معرفتکپس چه معنی است که او با همه عظمت خود  :؟ گفت
 (413ص، آیینه الهی، بایزید بسطامی)گوید ؟  می سلطان السالطین

بر معراج نامه شفیعی کدکنی اشاره کرد و قبل از اثبات آن الزم است  توان به تاثیر آن می اما در مورد تاثیر گذاری معراج نامه بایزید

 :تا قسمتی از معراج شفیعی کدکنی نیز آورده شود
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در / و پرگشود و برد / مرا خورد ای  هچون دان/ وان مرغ ارغوانی آمد / و از نسیم و نور رهاتر شدم / آنگاه از ستاره فراتر شدم ))

آنگه مرا / صد رنگ کهکشان / در چینه دان سبزش / شد هر دم  می رفت و باز می /نور و گشایش های  بر موج/ روشنای اوج رهایش 

این . (4953 :4953، شفیعی کدکنی( )(در آن سوی بی نشان/ آن سوی حرف و صوت / در ساحت غیاب خود و خویش / رها کرد 

ای  هدهد به گون می به شاعر دستای  هاس سبکی و رهایی ویژاحس، بر اساس این ابیات. اشعار گزارش اولین مرحله سفر شاعر است

شود و از ستارگان  می که از نسیم و نور که زمان و مکان بر آنها سنگینی کمتری دارد و به مرز بی زمانی و بی مکانی نزدیکند آزادتر

اگر به معراج . کند می خورد و پرواز می و رااای  هارغوانی رنگ چون دانای  هپس از این توصیف پرند. نماید می اوج بیشتری را احساس

آسمان )در رویا چنان دیدم که گویی مرا به آسمان ها بردند چون به آسمان اول )) :گوید می بینیم که می بایزید بسطامی توجه کنیم

های  مرا به نهایت صف رسیدم مرغی سبز دیدم که یکی از بالهای خویش را بگسترد و مرا بر بال خویش نهاد و پرواز کرد تا( دنیا

موجود در این ای که شباهته( 926 :4953، شفیعی کدکنی( )(آن مرغ سبز مرا در میان ایشان نهاد و خود پرواز کرد. ..فرشتگان برد

اما در این جا بیان این نکته نیز الزم است که دکتر . شود می کوتاه یاد شده به وضوح دیدههای  دو معراج نامه در همین قسمت

زیرا این مرغ دیگر شباهتی به فرشته ندارد و نه سبز بال . کند نمی عی کدکنی در انتخاب رنگ پرنده حامل خود از سنت پیرویشفی

چینه دانی که سبز رنگ است و صد . دهد می بلعد و در چینه دان خود قرار می بلکه، نشاند نمی او را بر بال خود. بلکه ارغوانی است

ی چند معراج نامه کهن و مقایسه آنها با معراج نامه شفیعی ها هبررسی و تطبیق گزار). آمیخته اندرنگ کهکشان در آن به هم 

 :دهد می شفیعی کدکنی ادامه سفر را چنین گزارش، اما در بخش دوم شعر. (63و  65صص ، کدکنی

با ، ی حوریها هبا میو/ پروازها کنم / غ تجلی باالتر از فرو/ تا ( / فهرست ما یشاء و ماشاء/ )سبز / به من آموختند ای  هآنگاه واژ))

تافت  می /نور سیاه ابلیس / با چشم خویش نیوشیدم / فریادهای دوزخیان را / دیدم بهشتیان را محصور کار خویش / شیر های  جوی

بینیم شاعر  می ههمان گونه ک. (933-935 :4953، شفیعی کدکنی)شد آنجا در هفت آسمان  می بیرنگ/ آنچنان که فروغ فرشتگان 

به او آموختند تا با بیان آن به صورت یک ورد بتواند مراحل بعدی سفر را طی کند و ( زنده و فعال)سبز ای  هکند که واژ می اظهار

در دیگر سیرها از این نوع واژه جادویی که بتواند سفر را در جهان غیب سیر دهد ، پرواز کند( جهان مادی)باالتر از تجلیات حق 

چون انسان سنتی به دلیل نزدیکی و یا زندگی در عصر اسطوره و دایناسورها و موجودات غول پیکر و همچنین پیش ، نیست خبری

. توانسته است حضور و موجودیت نیروها و موجودات شگفت و غیر عادی را بپذیرد می آسان تر، رو داشتن مدلهای مشابه اساطیری

ناگاه )) :گوید می در مراحل بعدی سفر، کند می آن که مرغ سبز بال او را در میان فرشتگان رهابه عنوان نمونه در سیر بایزید بعد از 

( (...آنگاه دیدم چنان است که گویی به آسمان سوم فرا برده شدم. دست خویش را به سوی من آورد و مرا جذب کردای  هفرشت

باز هم تفاوت مدل ذهنی دو طیف انسان سنتی و معاصر را به  توان می از تامل در موارد یاد شده. ((925 :4953، شفیعی کدکنی)

انسان سنتی با فرشته و اسب و پرنده و اسب انسان نما و هیوالی دوزخی و گاهگاهی هم سری و نامعلوم به . وضوح مشاهده کرد

ادی را به عنوان یک باور حتی تصور موجودات غیر ع، اما انسان معاصر به دلیل عادت نگرش علمی، کند می جهان فراسوی حس سفر

اندیشد و آن بهره گیری از اعجاز وردی است که اسم اعظم خداوند  می دیگرای  هاز این رو برای ادامه سیر خود چار. در ذهن ندارد

بی  ،گوید می از مرغ ارغوانی سخن، اگر هم در مرحله ای. است و هنوز یورش تجربه گرایی و علم نتوانسته است آن را به عقب براند

زیرا این ، مادی و فیزیکی این جهانی جایگزین کرده باشدای  هتردید باید آن را در عالم ذهن به صورتی نمادین یا تمثیلی با وسیل

کند عقالنی  می که با حرکت بال پروازای  هچون نشستن بر بال پرند، نشاند نمی دیگر سبز بال و بهشتی نیست و او را بر بالش، پرنده

شاعر در . را در ذهن تداعی کند. ..تواند بشقاب پرنده یا سفینه فضایی و می دهد که می را درون چینه دان خود قرار نیست بلکه او

این تعبیر و گذر کوتاه او در . (همان)بیند  می زند و بهشتیان را سرگرم و فریفته کار خویش می همین قسمت سری هم به بهشت

این معنی را روشن ، نگاهی به سیرهای دیگر، ت نگاه و ذهنیت انسان معاصر و سنتی استبهشت نیز گویای سخنی دیگر در باب تفاو

و در این ( 21و  43صص، ی چند معراج نامه کهن و مقایسه آنها با معراج نامه شفیعی کدکنیها هبررسی و تطبیق گزار)سازد  می تر

کند و پیوسته ملک ها بر او  می زیبا و خرم سیرهای  باغ شود که بایزید مدت ها در می جا تفاوتش با معراج نامه بایزید مشخص

 . (996-926 :4953، شفیعی کدکنی)کنند  می عرضه



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
616 

دهد که این اتفاق مهمترین ویژگی انسان معاصر را در خود نهفته  می رخای  هدر ادامه سفر انسان معاصر اتفاق عجیب و غیر منتظر

 :گوید می شاعر در بخش سوم این شعر چنین. ازدس می ادامه گزارش این نکته را روشن تر. دارد

و  ها هزیر مجر/ نزدیک شد به من / دیدم زمین آدمیان را ( / نام بزرگ را/ )وان ورد را مکرر کردم / ناگه دلم هوای زمین کرد ))

با طنین روشن آواز عاشقان که / در صبح ارغوانی مشرق / قلب شکنجه گاههای شیاطین را / دیدم / آنگاه / نزدیکتر شدم / ها  یسحاب

اتفاق و حادثه مهمی که از آن سخن گفتیم در اولین مصراع این بخش به . (111-933 :4953، شفیعی کدکنی( )(.تپید می پیوسته/ 

ناگهان ، برد و فقط لحظات کوتاهی سری به بهشت و دوزخ زده است می شاعر در حالی که در اوج افالک به سر. وضوح نمایان است

اما در اینجا باید یادآور شویم که بایزید بسطامی در معراجش مقصودی خاص دارد و این قصد عمدتا ملهم . کند می هوای زمیندلش 

. کند می خدا را مالقات، پیامبر در معراج، بر اساس تعدادی از احادیث و روایات موجود. است( ص)از گزارش معراج پیشوایش پیامبر 

در سیر بازگشت انسان ( 24ص ، چند معراج نامه کهن و مقایسه آنها با معراج نامه شفیعی کدکنیی ها هبررسی و تطبیق گزار)

مشاهده مرکز شکنجه گاههای شیطانی ، بیداد و ستم است، بیند می آنچه او. و شگفت استای  هنگاه او به زمین نیز اسطور، معاصر

شود و این نزدیک شدن ها  می دارد و در حینی که به زمین نزدیکآدمیان شیطان صفت هستند نیز جای تامل بسیار ، که بی تردید

اما اگر به ، دهد می لحظه شماری و شتاب برای رسیدن به زمین را نشان. شود می شش بار تکرار(( نزدیک تر شدم))که به صورت 

 به آسمان نزدیک، شود می زمین نزدیک بینیم که آنها به همان صورت که انسان معاصر به می معراج بایزید و یا حتی دانته نگاه کنیم

 شوند که در اینجا برای اثبات ادعا ناگزیریم بار دیگر جمالت بایزید را مرور کنیم  می

دیدم که دست خویش را به سوی من آورد و مرا فرا برد سپس دیدم که گویی مرا به ای  هناگاه فرشت)) :(21و  43همان، صص)

 (991-994 :4953، شفیعی کدکنی. )..شوم و می که گویی به آسمان پنجم فرا برده سپس دیدم. ..آسمان چهارم بردند و

 :نتیجه گیری 

قین از یتوان به یک سری از اطالعات شخصی بایزید مهر اطمینان زد و با قطعیت و به  نمی با وجود تحقیق و تفحص بسیار باز هم

اعتقاد بنده بر این است که همین مقدار از . را برای او متصور شد از اطالعاتای  هتوان محدود می آنها سخن گفت اما به هر حال

برآیند پژوهش حاکی از آن است که اقوال و سخنان بایزید . کند می اطالعات حاصل شده از بایزید برای رسیدن به تفکر وی کفایت

ه نشوند به بن و مغز آن نتوان رسید و برخی مانند که تا کند می ی پیازها هعرفانی است که هر کدام مانند الیهای  آکنده از مضمون

دیگری از کالم او های  ی ظاهری کالم او نتوانسته اند عبور کنند به خطا رفته اند و برداشتها هافراد دقیقا به همین دلیل که از الی

هرچند که بعد ها . اپسند نمایندکرده اند که باعث شده اصال به تفکر و اعتقاد وی نرسند و وی را محکوم به برخی افکار و اعتقادات ن

 . افرادی آمدند و این افکار را اصالح کردند و پی به کنه تفکر و اعتقاد وی بردند

توان گفت  می ی سنتی دیگر مشابه و تقریبا یکسان است وها هاما از منظری دیگر باید گفت که ساختار معراج نامه بایزید با معراج نام

مامور ، قیدتی و دینی است و در سطح عالی آن به رویت خداوند منجر شده است و بعد از آن نیز فردسیر و معراج ع ، که منبع این

 . شود و اما گزارشگری آنها منبعث از تعالیم دینی و سنن اجتماعی روزگار آنهاست می هدایت مردم

 :منابع

 . ننشر سخ :تهران. چاپ دوم. دفتر روشنایی. (4953). محمد رضا، شفیعی کدکنی – 4

 . نشر سخن :تهران. چاپ پنجم. برای صداها ها هآیین. (4953). محمد رضا، شفیعی کدکنی – 2

 به کوشش فریدون آسیابی عشقی زنجانی، کشف المحجوب، علی بن عثمان، هجویری – 9

 به کوشش حسین رابطی ، اللمع فی التصوف، ابونصر، سراج – 1

 به کوشش اکرم شفائی ،طبقات الصوفیه. خواجه عبداهلل، انصاری – 3

 نشر مرکز :تهران. چاپ دوم، اسطوره، حماسه، رویا. (4966). میرجالل الدین، کزازی – 6

 . نشر تیر :تهران. 9چ، ترجمه فریده مهدوی دامغانی، بهشت گمشده. (4953). جان، میلتون – 6

 446-416ص، ص2،ش41س، نامه پارسی. آیینه الهی، بایزید بسطامی(. 4951).،مریمحسینی – 5
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، فصل نامه تحقیقات زبان و ادب فارسی. ی شهودیها هو سفرنام ها هسیری در معراج نام . (4953). قدمعلی، سرامی – 3 

 413 - 63صص ، 9ش، سال دوم. واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی

. واحد سنندج، اه آزاد اسالمیفصلنامه زبان و ادب فارسی دانشگ. بایزید و مشرب عرفانی او. (4934). فاطمه، مدرسی – 41

 496 -424صص . 41ش

 96-24صص . 4ش . مجله بهار ادب. (ص)نظامی گنجوی و معراج رسول. (4956)هادی،روح اهلل   - 44 

، الهی نامه: در چهار مثنوی عطار( ص)بررسی و مقایسه مدح و معراج پیامبر . (4956). احمد، رضایی جمکرانی - 42

 411 -443صص. 3ش. فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی. مصیبت نامه، منطق الطیر، اسرارنامه

. کیهان فرهنگی. خاقانی و نظامی، تصویر معراج در اشعار سنایی. (4953). سید محمدرضا، مجرد قمشه ای - 49

 . 13-31صص.213ش

نظامی با نگاه موردی به سه ی خمسه ها هبررسی تطبیقی معراجی. (4932)عباسعلی ، وفایی/ سعید ، قاسمی پرشکوه – 41

 . 34-29صص. 2ش. ادبیات تطبیقیهای  فصلنامه پژوهش. االسراء والمعراج ومعراج النبی ، کتاب المعراجمعراج نامه 

پژوهش نامه زبان . در خمسه نظامی گنجوی( ص)جلوه معراج پیامبر . (4931). سید مهدی و مهدی حاجی زاده، نوریان – 43

 . 12-46صص .2ش. و ادبیات فارسی

ی چند معراج نامه کهن و مقایسه آنها با معراج نامه شفیعی ها هبررسی و تطبیق گزار .(4953). محمد کاظم، کهدویی – 46

 63 -32صص . 465ش . مجله جستارهای ادبی. کدکنی
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 ها و مسائل مرتبط به تایپ فارسی با استفاده از برنامۀ آوانگاربررسی چالش

Google Transliteration  

 زاده بهاره پهلوان

 رسانی علوم و فناوری ای اطالع ها؛ مرکز منطقه استادیار پژوهشی طراحی و عملیات سیستم

 نسب فاطمه احمدی

 رسانی علوم و فناوری    ای اطالع ای؛ مرکز منطقه شناسی رایانه استادیار پژوهشی زبان

 چکیده

نگاری  گیرد، که یکی از آنها تایپ یا حروف از امور توسط ماشین صورت میای بسیاری  های رایانهدر عصر حاضر با پیشرفت فناوری

الخط  هایی است که دارای رسمخوشبختانه زبان فارسی یکی از زبان. است که تا حد زیادی جای نوشتن با دست را گرفته است

زبانان  اما با وجود این برخی از  فارسی. تمرتبط با خود بوده و تا حدود زیادی با فضای رایانه و ماشین نیز مطابقت داده شده اس

داخل یا خارج از کشور به دالیل مختلفی مانند مهارت در تایپ التین، عدم توانایی در تایپ فارسی و یا عدم دسترسی به صفحه 

زمینه تعداد بسیار در این . فینگلیش برای تایپ متون فارسی استفاده نمایند/ دهند که از ابزارهای پینگلیش کلید فارسی ترجیح می

نوشتار حاضر، در راستای این مهم . است  Google Transliteration محدودی ابزار تهیه شده که پرکاربردترین آنها ابزار آوانگار

الخط فارسی و یا  توان در ارتباط با رسم این مسائل را می. ها و مسائل مرتبط به تایپ با این ابزار پرداخته استبه بررسی چالش

توان به همزه، عالئم زبرزنجیری و  های دو خط التین و فارسی مطرح نمود که از این بین میزبانی در ارتباط با تفاوت ائل بینمس

های نظام آوایی و نوشتاری الخط فارسی و آوانگاری اسامی خارجی و تفاوت های مرتبط با رسمکسرة اضافه به عنوان برخی از چالش

های مذکور و موارد در این پژوهش پس از بررسی چالش. به عنوان برخی از مسائل بین زبانی اشاره کرد دو زبان انگلیسی و فارسی

عالوه بر این، پیشنهاداتی نیز در اختیار . شود مرتبط دیگر به ارائۀ پیشنهادهایی برای بهبود این ابزار و افزایش دقت آن پرداخته می

 . ا استفاده از آن بتوانند بر این مسائل فائق آیندگیرد تا ب افزار قرار می کاربران این نرم

، نظام نوشتاری فارسی، نظام Google Transliterationالخط فارسی، ابزار آوانگار  فینگلیش، رسم/ ابزار پینگلیش :هاکلیدواژه

 .نوشتاری التین

 : مقدمه

ن زبان در کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان های هندواروپایی است که گستره وسیعی از گویشوران ایزبان فارسی جز زبان

عالوه بر این باید در نظر گرفت . شود متمرکز بوده و بعضاً در برخی از نواحی مختلف کشورهای آسیایی نیز به زبان فارسی تکلم می

ین تعداد زیادی از این افراد را اند و همچن زبان نیز در کشورهای اروپایی و آمریکایی پراکنده که تعداد زیادی از گویشوران فارسی

زبانی وجود دارند که به دالیل مختلف مانند مهارت بیشتر در تایپ  در این میان افراد فارسی. دهند زبان تشکیل می دانشجویان فارسی

و نسل دوم مانند مردم تاجیکستان، )الخط فارسی  به خط التین، عدم دسترسی به صفحه کلید فارسی و یا حتی عدم آشنایی با رسم

این در حالی است . فینگلیش استفاده نمایند /دهند برای تولید ماشینی متون فارسی از ابزار پینگلیش به ناچار ترجیح می( مهاجران

الخط فارسی  های منحصر به فرد رسمهای نوشتاری روبرو خواهد شد که از ویژگیکه کاربر در استفاده از این ابزار با مسائل و چالش

قبل از پرداختن به مبحث پژوهش الزم است که به اختصار به . گیرد مسائل بین زبانی دو زبان انگلیسی و فارسی نشئت می و یا از

های مختلف نگارندگان این نوشتار نشان داد  بررسی. و چرایی انتخاب آن پرداخته شود  Google Transliterationمعرفی ابزار

ود دارد که بیشتر آنها بسیار جدید بوده و عالوه بر این از ابزار فینگلیش گوگل الگوبرداری که تعداد اندکی ابزار در این حوزه وج

روزرسانی مداوم  های ابزارها و چندزبانگی گوگل، نیازسنجی و بهجهانی، گستره کاربردها، قابلیت با توجه به محبوبیت. اند کرده

مختلف دانش برای استفاده از خدمات متعدد این سرویس دهنده جهانی  های امکانات آن و باالخره مراجعه بیشتر پژوهشگران حوزه

 . شود در این پژوهش به مطالعه این ابزار پرداخته می

 :Google Transliteration معرفی برنامه آوانگار
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این ابزار . استارائه نموده ( Google Transliteration)اخیراً ابزار جدیدی تحت عنوان آوانگاری خودکار  گوگل برای ویندوز

لینک  ) Google Input Tools on Windowsآوانگار از صفحه 

https://www.google.com/inputtools/windows/index.html) این ابزار در حال حاضر برای. باشد قابل دسترسی می 

 . ی، فارسی، یونانی، عبری قابل استفاده  استزبان مانند عرب 22

وسیله با وارد کردن آواهای یک زبان به حالت باشد و بدین های التین به زبان مدنظر می کاربر به وسیله این ابزار قادر به تبدیل نویسه

باید توجه نمود . خواهد بود( فارسی مانند)الخط مد نظر  قادر به دریافت خروجی این ابزار به رسم( مانند فینگلیش)الخط التین  رسم

است؛ و در واقع Translator))کامالَ متفاوت از سایر ابزارها یا نرم افزارهای مترجم ( Transliteration)آوانگار  که رفتار این ابزار

گر است نه ترجمه معنایی طور که از نامش گویاست مبدل آوای هر واژه از الفبای یک زبان به الفبای زبان دیآوانگار همان این ابزار

 . آن

 : Google Transliterationهای برنامه آوانگار  ویژگی

های  فعال بودن این ابزار بر خروجی صفحه کلید و هر نرم افزار ویرایشگر متن اثرگذار خواهد بود، به این نحو که برای مثال نویسه

-ض وارد کردن فاصله یا عالئم نقطهشود و به محسی تبدیل مییک واژه فینگلیش تا پایان یافتن واژه یکی پس از دیگری به فار

وار در به برخی از مزایای این ابزار به صورت فهرست .آید گذاری خروجی به شکل یک واژه در رسم الخط فارسی به نمایش در می

 : شود ذیل اشاره می

 باشد می بدون دسترسی به اینترنت این ابزار همچنان قادر به کار: پشتیبانی آفالین. 

 باشد می  با جستجو در فرهنگ لغت قادر به تکمیل واژه  این ابزار بر مبنای حروف آغازین واژه: تکمیل واژه . 

 های  به پیشنهاد واژه قادر این ابزار بر مبنای تصحیحات قبلی متناسب با قوانین دستوری کاربر،: ها سازی انتخاب شخصی

 .ر امکان قرار گرفتن تحت آموزش توسط کاربر را دارددیگر این ابزا به بیان. باشد صحیح  می

 متناسب با اکانت کاربری بر  -حفظ آخرین انتخاب واژه پیشنهادی کاربر  سازی و این ابزار قادر به شخصی: آخرین انتخاب

سه انتخاب های مشخص شده در  سازی فقط جهت تکمیل واژه باید توجه داشت که این شخصی. است- های کاربردی  کلیه برنامه

 .تواند غیر فعال گردد باشد که در صورت صالحدید کاربر به روش زیر می اول می

 
 باشد بسامد می های پیچیده و کم این ابزار بر مبنای فرهنگ لغت قادر به پیشنهاد واژه: صفحه کلید آسان. 

 سازی دارد شیاندازه پنجره و فونتها با توجه به نظر کاربر قابلیت تغییر و سفار: سازی سفارشی. 

 باشد الیت شده قادر به جستجو تحت وب می با یک تک کلیک بر روی واژة های: جستجوی سریع. 

 روشن شدن جهت سوئیچ کردن به خط التین در یک  -این ابزار به راحتی قادر به خاموش: زبانه تغییر صفحه کلید چند

 . باشد متن ترکیبی می

 برهای کاربردی است ن و کارآمد به همراه کلیه میاناین ابزار دارای راهنمای آسا  :راهنما. 

 :پیشینة مطالعات

https://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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رسد که در مورد تایپ فارسی با استفاده از ابزار فینگلیش  با جستجویی که توسط نگارندگان نوشتار حاضر صورت گرفت، به نظر می

های  ها و زمینه مختلف به فراخور دغدغه های گوگل به طور اخص مطالعه و پژوهش خاصی صورت نگرفته است، اما پژوهشگران حوزه

آشوری . شود اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می هایی را در این مورد انجام داده تخصصی خود نسبت به خط فارسی، پژوهش

مان حال های صرفی ز دهد که صورتها در زبان فارسی، برای اصالح خط فارسی پیشنهاد می با اشاره به مشکالت شناسه( 4963)

ای در مقاله( 4954)معصومی همدانی . های قبل از خود نوشته شوندو ضمایر متصل، به صورت جدا و منفصل از کلمه« بودن»فعل 

الخط فارسی به منظور استفاده از خطایاب، امکان سازی رسم، با اشاره به ضرورت یکسان«خط فارسی و رایانه»تحت عنوان 

وضع یک ( 4954)اسالمی . داندحل را در تهیه یک دستورالعمل واحد برای خط فارسی مینمایه، راهجستجوی واژه در متن و تهیه 

-ساز، سرهمصفت« ی»ساز و اسم« ی»نکره، « ی»های متفاوت برای نمایش نشانه اصلی برای نمایش کسره اضافه، استفاده از نشانه

و ضمایر ملکی، و باالخره نشان دادن « بودن»های ربطی فعل بست واژههای جداگانه برای نویسی کلمات غیربسیط، قراردادن عالمت

نویسی، کاهش حروف از طریق چپ( 4959)زاده و زارعیان  محقق. کند اسامی خاص را در جهت اصالح خط فارسی پیشنهاد می

این، نگارش حروفی که   بر  وهعال. کنندجدانویسی، قائل شدن به دو شکل کوچک و بزرگ حروف را در مورد زبان فارسی پیشنهاد می

را نیز در جهت سازگار ساختن زبان « ا»و « آ»شوند، ایجاد عالمتی برای کسره اضافه و عدم تمایز بین خوانده شده ولی نوشته نمی

ادات های خط التین را الگوی پیشنه واضح است که این دو پژوهشگر غالب ویژگی. دانندای ضروری میهای رایانهفارسی با محیط

داند، چرا که عالوه بر های فارسی را یکی از ایرادات خط فارسی میدار بودن برخی از نویسهنقطه( 4956)اسالمی . اند خود قرار داده

-گل. کندخوان نوری را برای متون فارسی دشوار میدشوار نمودن امالی کلمات، این ایراد اساسی را دارد که استفاده از برنامه نشانه

رسانی علوم و فناوری، ای اطالعشناسی خط فارسی را در سه پایگاه اطالعاتی مرکز منطقه مشکالت ریخت( 4953)بذرگر  تاجی و

های  کدام از پایگاه گیرند که هیچپژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران، و جهاد دانشگاهی با یکدیگر مقایسه کرده و نتیجه می

گذاری را در ترکیبات فارسی ضروری دانسته و مفصالً به فاصله( 4956)صفارمقدم . اند اشتهمذکور به مسائل خط فارسی توجه ند

 . ای در انواع کلمات فارسی پرداخته است کلمه ای و برونکلمه گذاری درونمبحث فاصله

عددی صورت گرفته های مت های مختلف پژوهش همانطور که از مرور پیشینه واضح است، آن است که در مورد خط فارسی در بافت

رسد که علی رغم وجود گوگل به عنوان یک سرویس دهنده جهانی موفق و فراگیر که دارای امکانات و ابزارهای  اما به نظر می. است

لذا در . دهد، به مطالعه مسائل زبان فارسی در این محیط توجه چندانی نشده است مختلفی است و زبان فارسی را نیز پوشش می

نوشتار حاضر با توجه به اهمیت و ضرورت ارتقای خط فارسی  -هر چند در مقیاسی کوچک –دن این خأل مطالعاتی راستای پر کر

های نوین به صورت اعم و ابزار فینگلیش به طور اخص، به بررسی مسائل خط و زبان فارسی در این ابزار پرداخته  در حوزه فناوری

 . است

 :روش پژوهش

در این روش، متون مختلف فارسی مانند متون علمی، خبری، . وش دروندهی نمونه متون استفاده شدبه منظور انجام پژوهش از ر

الخط زبان فارسی بررسی  ای و داستانی بصورت فینگلیش وارد ابزارشده و سپس متن فارسی حاصل از جهت مطابقت با رسم محاوره

های مورد نظر تایپ  بنابراین چالش. بنیاد است -حساس نبوده و واژهالزم به ذکر است که تایپ در این ابزار به بافت و متن . گردید

 .فینگلیش در سطح واژه مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت

 : های پژوهش یافته

با بررسی متون فارسی حاصل از تایپ فینگلیش، مسائل و چالشهای استفاده از ابزار به صورت زیر و تحت عناوین مختلفی گردآوری 

 : شود هر کدام با ذکر مثال به بحث پیرامون آن پرداخته میشد که ذیل 

همزه یکی . اند دارای نویسه همزه هستند های قرضی که از زبان عربی وارد فارسی شده در زبان فارسی برخی از واژه: همزه .4

یکی از مشکالت .. ..تألیف، شیء وشود برای مثال مؤید، مسئله،  هایی است که با توجه به واژه به شکلهای متفاوتی نوشته می از نویسه

در ابزار فینگلیش،  moayyedبرای مثال با تایپ . نگارشی ابزار فینگلیش گوگل عدم استفاده از عالمت صحیح همزه در واژه است

 : دهد های زیر را پیشنهاد می ابزار گزینه
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اما با این وجود . گشا است ری همزه تا حدود زیادی مشکلبرای آوانگا« ‘»دهد که استفاده از کلید  تجربه استفاده از ابزار نشان می

نتایج زیر به  sho’oonبرای مثال با تایپ . دهد های دارای عالمت همزه، امالی نادرست را پیشنهاد می در مورد بسیاری از واژه

 :دست آمد

 
 .شود ارای عالمت همزه مرتبط میبنابراین یکی از مواردی که در اصالح ابزار باید مورد توجه قرار گیرد به واژگان د

از آنجا که . اشاره کرد« ع»توان به تایپ کلمات دارای نویسه  های دیگر استفاده از ابزار فینگلیش می از دشواری: عالمت ع .1

در شود که خود این امر به تفاوت و تشتت در نگارش و  این نویسه معادلی در زبان انگلیسی ندارد به اشکال مختلفی آوانگاری می

، aaهای مختلفی مانند استفاده از  ، از شیوه برای مثال برای تایپ فینگلیش این نویسه .شود نتیجه عدم دقت در واژه فارسی منجر می

a’ ،ea در زیر مثالهایی از این نویسه آورده شده است. و حتی عدم نگارش آن مخصوصاً در جایگاه آغازین واژه اشاره کرد: 

 

 

 
دست یابیم مگر اینکه به جای « عطش»نتوانیم به امالی واژه  aatashیا  atashدست سبب شده است که با تایپ مشکالتی از این 

 . تایپ واژه کامل از تایپ حرف به حرف استفاده کنیم

 

 
دارای  شود که ابزار فینگلیش این نوع کلمات فارسی را که دارای صورت فینگلیش یکسان هستند تحت عنوان واژگان پیشنهاد می

برای مثال برای افزایش کارآیی ابزار . های پیشنهادی هر دو واژه را پیشنهاد دهد بندی کند و در گزینه ای فینگلیش دسته ابهام نویسه

پیشنهاد شود تا کاربر با سهولت بیشتری ابزار را مورد « خوانده»و « خنده»باید دو گزینه   khandeفینگلیش، در مورد واژه 

 .دهداستفاده قرار 

 
« ی»در ابزار فینگلیش امکان نمایش عالئم زبرزنجیری مانند تنوین، تشدید و : عالمت زبرزنجیری، تشدید، تنوین .9

دار مانند کامالً، غالیاً  در مورد تایپ کلمات تنوین. این در حالی است که در مواردی به نمایش این عالئم نیاز است. کوتاه وجود ندارد
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در مورد . شود که امالی درست واژه نیست منجر می. ..هایی مانند کاملن، غالبن و دیگر، تایپ فینگلیش به واژهدار  و دهها کلمه تنوین

زبانان است و یا آنکه بعد از تایپ واژه کامل  انجام گیرد که مغایر شمّ زبانی فارسی nاخیر یا باید فینگلیش واژه بدون تایپ نویسه 

 . واژه حذف شود« ن»

 
شوند و در مجموع سه واکه  بندی می ها به دو نوع کوتاه و بلند تقسیم دانیم در زبان فارسی واکه همانطور که می:  ها واکه .1

های بلند به صورت نویسه در امالی واژه نشان داده  وجود دارد که واکه /;a:/, /e:/, /u/و سه واکه بلند  /a/, /e/, /o/کوتاه 

با توجه به این نکته . یگاه آغازین واژه غالباً در امالی کلمات از نویسه خاصی برخوردار نیستندهای کوتاه بجز در جا شوند اما واکه می

های فارسی منظم نبوده و از پیچیدگی باالیی برخوردار است، طبیعی است که با تایپ فینگلیش واژگانی  که غالباً نمود نوشتاری واکه

های متنوع کاربران ابزار فینگلیش  این در حالی است که سلیقه. دور خواهد بود نیز پیشنهاد خواهد شد که از واژه مورد نظر کاربر

کنند که این  استفاده می oو حتی  oo ،ou ،uاز  /:u/برای مثال برخی از افراد برای نمایش واکه . دهد این پیچیدگی را افزایش می

این خصوص با مطالعه گسترده تمایالت نگارشی کاربران در رسد که در  به نظر می. افزاید ها می امر خود بر پیچیدگی نمایش واکه

ها توسط یک دستورالعمل،  مند کردن نمایش این واکه های فارسی و یا قاعده نحوه استفاده از حروف انگلیسی برای نمایش واکه

 .توان دقت ابزار مورد بحث را افزایش داد می

« ی»ر نیست و برای جلوگیری از این اتفاق از همخوان میانجی مانند ها امکانپذی نشینی واکه در زبان فارسی هم: ی میانجی .0

های دارای واج میانجی،  با تایپ فینگلیش واژه. کند شود که در تلفظ و در برخی از موارد در خط نیز نمود پیدا می استفاده می

که به نادرست شدن امالی واژه منجر شود، چرا  های تایپ فینگلیش به واج میانجی مربوط می توان دید که یکی از دشواری می

اما با تایپ . دهد را در اختیار کاربر قرار می« دیدگاهها»برنامه فینگلیش به درستی واژه  didgahaبرای مثال با تایپ واژه . شود می

didgahaye مثال دیگر به واژه . شود های نادرستی پیشنهاد می واژهdarbare تلفظ « دربارة»شود که غالباً به صورت  مربوط می

شود  با توجه به این موضوع، پیشنهاد می. شود و چند واژه نامرتبط دیگر پیشنهاد می« درباری»واژه  darbareyeشود که با تایپ  می

هرچند که کاربر با تجربه کار با این . نویسان برنامه فینگلیش گوگل قرار گیرد میانجی در دستور کار برنامه« ی»که وضعیت نگارش 

البته . میانجی را تایپ نماید« ی»مه به این نتیجه خواهد رسید که ابتدا واژه را تایپ کند و سپس در ویرایش خود شخصاً برنا

 .سازی برنامه فینگلیش بر واگذاری تصحیح به کاربر ارجح است پرواضح است که بهینه
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های  هایی وجود دارند که برخی از نویسه واژه در زبان فارسی: شنوند شوند اما خوانده نمی هایی که نوشته می نویسه .6

در « خواهر»در واژه « و»برای مثال . کار بودن خط است این امر به علت تغییر تاریخی زبان و محافظه. شود آنها خوانده نمی

ر کامالً ناپدید اما در فارسی معیا. شود ها تلفظ می شده است و هنوز هم در برخی از گویش های دور زبان فارسی تلفظ می گذشته

با تایپ . توان به عنوان مثالهای دیگر یاد نمود می« خویش»، «خوار»، «خواب»های  از واژه. شود شده است و تنها در خط دیده می

تایپ  آوا را در دهد مگر آنکه کاربر نویسه بی های نادرستی را در اختیار کاربر قرار می توان دید که برنامه واژه ها می فینگلیش این واژه

زبان ناآشنا به خط از وجود  فینگلیش خود لحاظ کند که این امر با شم زبانی در تضاد هست و یا آنکه ممکن است کاربر فارسی

نویسان این برنامه قرار گیرد، به  بنابراین یکی از مسائل دیگر که باید مورد توجه برنامه. ای در واژه مورد نظر آگاه نباشد چنین نویسه

 .آیند هایی هستند که در تلفظ نمی شود که دارای نویسه مربوط میهایی  واژه

 
این بدان معناست که علی رغم تفاوت در صورتهای نگارشی، . آوا هستند های زبان فارسی هم برخی از واژه: آوایی هم .1

خوار، / های خار دهد مانند واژهای فینگلیش روی  شود هنگام تایپ فینگلیش، ابهام نویسه شوند که این امر باعث می یکسان تلفظ می

خرد، ابزار / صد و خورد/ در مورد برخی از این مثالها مانند سد .خرد و مثالهای دیگر/ عرض، خورد/ صد، ارز/ خویش، سد/ خیش

 . دهد فینگلیش هر دو صورت محتمل را پیشنهاد می

 
 . آوای فارسی نیز فراهم شود های دیگر هم لبته واژهالزم است که این امکان در مورد مثالهای دیگر ذکر شده در این بند و ا

در زبان فارسی برخی از حروف با توجه به : نویسی و جدانویسی کلمات مرکب و مشتق پیوسته -گذاری فاصله .3

یک  گذاری بر حسب مورد با شوند که در تایپ فارسی فاصله جایگاهشان در واژه، به صورت جدا و یا پیوسته با حروف دیگر نوشته می

 dirinshenasiبرای مثال با تایپ . در ابزار فینگلیش امکان نمایش فاصله وجود ندارد. شود فاصله نمایش داده می فاصله و یا نیم

مثال دیگر به تایپ فینگلیش . نمایش داده شود« شناسی دیرین»آید که باید به صورت  به دست می« دیرینشناسی»واژه 

neshaneshenakhti/neshanehshenakhti به دست داده « نشانهشناختی»با تایپ این دو صورت، واژه . شود مرتبط می

ای جدا تایپ کند  را به صورت واژه shenakhtiشود که امالی نادرستی از واژه است و کاربر برای رسیدن به امالی درست باید  می

گذاری در ابزار فینگلیش وجود ندارد و با استفاده از کلید  متأسفانه امکان فاصله. زبان در تضاد است که این امر با شمّ زبانی فارسی

space  گذاری در درون اجزاء جمله الزم است که برای  رسد که به دلیل نیاز به فاصله به نظر می. شود میواژه در محیط ابزار تایپ

 .اهم شودفاصله در واژگان مرکب و یا مشتق فر اندیشی شود تا امکان استفاده از نیم این مورد چاره

با تایپ اسامی خارجی شامل اسامی خاص، : ها و کشورها آوانگاری اسامی خارجی شامل اسامی خاص افراد، سازمان .3

شود به طوری که برای اسامی و  شامل اسامی افراد، مکانها و سازمانها در برنامه فینگلیش، با آنها مانند واژگان عادی برخورد می

یکی از راهکارها برای بهبود برنامه فینگلیش . شود هایی غیرمحتمل پیشنهاد می گزینه. ..یونسکو ونامهای مشهوری حتی مانند جرج، 

تجهیز آن به فرهنگ اسامی و نامهای خاص است تا به وسیله آن امکان آوانگاری صحیح اسامی خاص و حتی تبدیل آن به معادل 

 Netherlandبرنامه فینگلیش امکانی فراهم شود که مثالً با تایپ  برای مثال الزم است که با ارتقای. رایج فارسی آن فراهم شود

 . پیشنهاد شود« هلند»واژه 
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در فارسی تعدادی واج وجود دارد که در انگلیسی معادل نداشته و غالباً به صورت ترکیبی از دو : های ترکیبی نویسه .45

اما با این حال برخی از افراد . «خ»به جای  khو یا « ژ» به جای zh، «ق»به جای  ghشوند مانند  نویسه به نمایش گذارده می

این در حالی . شود نشان داده می qو  ghنیز غالباً با « غ»در ضمن . دهند نشان می xو  q ،jهمین سه واج را به ترتیب با سه نویسه 

اسب با آن پیشنهاداتی را ارائه نکرده بینی نکرده و متن است که در برخی از موارد برنامه فینگلیش این دو گزینه محتمل را پیش

واژه مرتبطی  qoroobاما با تایپ . شود پیشنهاد می« غروب»در برنامه فینگلیش به درستی  ghoroobبرای مثال با تایپ . است

توان  ی، میهای ترکیب زبانان در استفاده از فینگلیش برای به نمایش گذاردن نویسه با بررسی تمایل غالب فارسی. شود پیشنهاد نمی

های ممکن را  های مختلف و محتمل این واجها را گردآوری کرد تا برنامه فینگلیش بتواند بر اساس آن واژه فهرستی از نگارش

ها در محیط برنامه وجود دارد که یکی از نقاط قوت برنامه  متعدد و مختلف واکه  البته این امکان در مورد نگارش. پیشنهاد دهد

 ,roshan, rooshan, roushan, rushan  rowshanبرای مثال با تایپ هر پنج صورت فینگلیش. رود میفینگلیش به شمار 

اما ذکر این نکته ضروری است که برنامه فینگلیش از این مزیت نیز برخوردار . است« روشن»اولین گزینه پیشنهادی همان واژه 

دهد برای مثال با  کیبی تشخیص داده و واژه درست را پیشنهاد میهای اتفاقی را از صداهای تر است که تا حدود زیادی همنشینی

 .گیرد در اختیار کاربر قرار می« اسهال»و « اصحاب»های  به درستی واژه eshalو  ashabتایپ 

 

 
گیری از  در زبان فارسی تعدادی واژه وجود دارد که به دالیل مختلف از جمله وام: های دارای غلطهای مصطلح واژه  .44

های نادرست رایج نیز هستند مانند  های دیگر و یا دالیل تاریخی مختلف دارای نگارش ان عربی، داشتن معنای متشابه با واژهزب

در این خصوص . رود نیز به کار می« نعنا»و « سیاستگزاری»که امالهای دیگر آنها یعنی « نعناع»و « سیاستگذاری»های  واژه

لیش امکانی برای نمایش امالهای درست واژه از امالهای نادرست فراهم شود تا کاربر به استفاده شود که در برنامه فینگ پیشنهاد می

های مصطلح جز  گردد که واژه دارای امالی درست پیشنهاد اول و غلط در ضمن پیشنهاد می. از امالی درست ترغیب شود

شود برای مثال برنامه فینگلیش ابتدا واژه  رعایت نمی پیشنهادهای بعدی فینگلیش باشد که اکنون در برخی از موارد این ترتیب

 .دهد را پیشنهاد می« نعناع»و سپس « نعنا»
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ها برای تایپ فینگلیش  رسد که دشوارترین واژه به نظر می: واژهای عربی دارای بیشترین حروف خاص عربی وام .41

. «اصطالح»و « متخصص»های  واژه هستند مانند واژههای قرضی از زبان عربی هستند که دارای چند حرف خاص عربی در یک  واژه

نویسندگان نوشتار حاضر با ورود صورتهای مختلف فینگلیش . ها در زبان فارسی کامالً رایج هستند  این در حالی است که این واژه

 .این دو واژه در برنامه فینگلیش گوگل نتوانستند صورت درست فارسی آن را دریافت کنند

 
اند و  دارای  هایی هستند که از زبان عربی وارد فارسی شده واژه برخی از واژگان فارسی وام: «ال»های دارای  واژه وام  .49

در « ال»واژه دارای « ا»ها غالباً با امالی واژه متفاوت است؛ برای مثال  تلفظ این واژه. ساز است هستند که یک عنصر معرفه« ال»

ها، امالهایی نادرست نیز برای واژه  شود که در تایپ فینگلیش این واژه این امر باعث می. شود  الیه غالباً تلفظ نمی حالت مضاف

« بذات»و « بالخره»، «بلعکس»امالهای « بالذات»و « باالخره»، «بالعکس»های  فینگلیش پیشنهاد شود برای مثال در مورد واژه

گردند و یا در صورت پیشنهاد جزء  اصالً پیشنهاد نمی شود و امالهای صحیح یا پیشنهاد می« بلعکس»و « بالخره»، «بذات»

 .نویسان این برنامه قرار بگیرد ها نیز باید در دستور کار برنامه توجه به این واژه. های بعدی هستند اولویت

 
دالیل های فارسی به دالیل مختلف از جمله  برخی از واژه: های پیشنهادی های مختلف واژه بر ترتیب واژه تأثیر تلفظ .41

/ عَداوت، مَداد/ عِطر، عِداوت/ عِدالت، عَطر/ مُحبت، عَدالت/ های مَحبت های مختلفی هستند مانند واژه کاربردشناختی، دارای تلفظ

اما . های پیشنهادی برنامه تأثیرگذار خواهد بود های مورد نظر بر واژه ها با هر کدام از تلفظ که قاعدتاً تایپ فینگلیش این واژه... مِداد و

. کند شود و یا در صورت پیشنهاد اولویت آنها تغییر می های مختلف یا واژه مورد نظر اصالً پیشنهاد نمی با تایپ فینگلیش این تلفظ

مربوط  mohebbatمثال دیگر به . شود پیشنهاد می« عطر»و سپس « اتر»واژه  etrو با تایپ « عطر»واژه  atrبرای مثال با تایپ 

.شود منجر میبه عنوان اولویت اول « موهبت»به پیشنهاد واژه  mohabbatو « محبت»هاد واژه شود که به پیشن می
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، «پله»، «خانه»شود مانند  شود که تلفظ نمی ها به ه ختم می در زبان فارسی برخی از واژه: ه غیرملفوظ پایان واژه .40

غیرملفوظ مختار « ه»ها در تایپ  فینگلیش در آوانگاری این واژهکه این واقعیت باعث شده است که کاربران . ..و« عمده»، «زمانه»

دهد که  بررسی برنامه فینگلیش نشان می. آوانگاری نمود khaneو  khanehتوان به دو صورت  را می« خانه»برای مثال . باشند

ه غالباً در خط فارسی نشان داده عالوه بر این، در زبان فارسی از کسره اضافه ک. ظاهراً این قابلیت در برنامه لحاظ شده است

های فارسی مختوم به  شود که بسیاری از واژه این امر باعث می. شود استفاده می( الیه مضاف -مضاف)شود برای بیان رابطه اضافی  نمی

ماله / باله، مالِ/ مهره، بالِ/ بهاره، مهرِ/ رابطه، بهارِ/ های رابطِ آوا شوند مانند واژه ها در حالت اضافی هم غیرملفوظ با برخی از واژه« ه»

اگر چه . های جلوگیری از این نوع ابهام، عدم استفاده کاربران از کسره اضافه در تایپ فینگلیش است حل یکی از راه. منظره/ و منظرِ

به « اومده»اژه با پیشنهاد و omdehبه عنوان اولویت اول و با تایپ « عمده»در برنامه فینگلیش با پیشنهاد واژه  omdeبا تایپ 

توجه به . را دریافت کنیم« عمده»عنوان اولویت اول روبرو میشویم، حال آنکه با تایپ هر دو صورت فینگلیش انتظار داریم که واژه 

 .های زبان فارسی در برنامه فینگلیش باید مورد توجه قرار گیرد این موضوع به عنوان یکی از چالش

 

 
زبان فارسی مانند اغلب زبانها امکان تجزیه جمله به واحدهای نحوی وجود دارد که این  در: واحدهای بزرگتر از واژه .46

کند که برنامه فینگلیش گوگل در حال  شمّ زبانی اقتضا می. هستند... ای و واحدها شامل گروه اسمی، گروه فعلی، گروه حرف اضافه

در . و یا نهایتاً گروه دستوری مانند گروه اسمی را پیشنهاد دهد حاضر و با توجه به میزان فناوری به کار رفته در آن، واحد واژه

اگر چه این . بسیاری از موارد، پیشنهادهای برنامه فینگلیش گوگل حاکی از آن است که این برنامه پا را از واژه فراتر گذارده است

الیه  شود که مضاف الیه محدود می ف و مضافپیشرفت قابل تحسین است اما واحدهای زبانی پیشنهاد شده غالباً به گروه اسمی مضا

در برنامه فینگلیش  ezdevajبرای مثال با تایپ . دهد تشکیل می« بودن»را ضمایر ملکی و مفعولی و یا صورتهای متصل فعلی فعل 

 . گیرد پیشنهادات زیر در اختیار کاربر قرار می
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و به محض استفاده از این کلید، واژه فارسی مورد نظر تایپ شده و برنامه در برنامه فینگلیش امکان استفاده از فاصله وجود ندارد 

ها دیده  رسد علت محدود شدن برنامه فینگلیش به این نوع واژه به نظر می. ماند ای دیگر از طرف کاربر باقی می منتظر تایپ واژه

ش و ایجاد امکان استفاده از فاصله به عنوان یک با ارتقاء برنامه فینگلی. ضمیر متصل ملکی به عنوان یک واژه باشد+ شدن اسم

توان بر اساس ترکیبات واژگانی پربسامد  ها را می آیی باهم. ها را فراهم نمود آیی کاراکتر درون گروه اسمی بتوان امکان پیشنهاد باهم

 .به دست آورد

 : گیری بحث و نتیجه

ای، در این نوشتار به معرفی یکی از ابزارهای جدید پیشنهادی  ایانههای ر با توجه به اهمیت و ضرورت ارتقای خط فارسی در محیط

و همچنین بررسی چالشها و مسائل مرتبط به   Google Transliterationسرویس دهنده جهانی گوگل با عنوان برنامه آوانگار

 . تایپ با این ابزار پرداخته شد

در نهایت به اختصار . فصیل در متن نوشتار مورد بحث و بررسی قرار گرفتچالشها و مسائل ابزار فینگلیش در قالب شانزده مورد به ت

کوتاه و یا « ی»همزه، عالمت زبرزنجیری، تشدید، تنوین، )ی خاص ها ههای قرضی با نویس توان اینگونه بیان کرد که در مورد واژه می

نویسه برای مثال )باشد  بسامد می بان انگلیسی نیست یا کمهایی که  معادل آنها در ز و یا سایر نویسه( /a/, /e/, /o/ی کوتاه ها هواک

توان با اعمال دستورالعملهایی یکپارچه برای کاربران یا  شود؛ می های مختلفی می و بنابراین منجر به آوانگاری( «gh»یا « ع»

این ابزار، به امکان پیشنهاد ها در قالب یک پیکره یا فرهنگ لغات برای  های مختلف و محتمل واژه گردآوری فهرستی از نگارش

در ضمن برای بهبود برنامه فینگلیش . را افزایش داد توسط ابزار مذکور کمک شایانی کرد و بدینوسیله دقت آن تر های مرتبط واژه

ری گردد  تا به وسیله آن امکان آوانگا ها و کشورها پیشنهاد می تجهیزکردن آن به فرهنگ اسامی و نامهای خاص افراد، سازمان

آوا نیز بهتر است کلیه  های هم عالوه بر این، در مورد واژه. صحیح اسامی خاص و حتی تبدیل آن به برابرنهاده رایج فارسی فراهم شود

تایپ  یی که کاربر ناگزیر بهها هواژ از طرفی، در مورد وام. دهد موارد گردآوری شود و ابزار فینگلیش هر دو صورت محتمل را پیشنهاد 

شود که ابزار فینگلیش گوگل این نوع کلمات  رف آن به جای تایپ واژه کامل است، برای افزایش کارآیی پیشنهاد میحرف به ح

های پیشنهادی هر دو واژه را پیشنهاد دهد تا  بندی و در گزینه ای فینگلیش دسته فارسی را تحت عنوان واژگان دارای ابهام نویسه

 .استفاده قرار دهد کاربر با سهولت بیشتری ابزار را مورد

نویسی و  گذاری یعنی پیوسته یکی ازعمده نقاط چالش برانگیز مقوله فاصله، همچنین به دلیل پیچیدگیهای خاص زبان فارسی

در ابزار فینگلیش نیز به خوبی تعبیه نگشته است که مطرح شد  5جدانویسی کلمات مرکب و مشتق است  که همانطور که در بند 

سازی این ابزار  گردد جهت بهینه ازبینی توسط پژوهشگران زبانشناس و علوم رایانه دارد و همچنین پیشنهاد میاین مهم نیاز به ب

مسلماً با توجه به پیشنهادات فوق، . نویسان برنامه فینگلیش گوگل قرار گیرد میانجی در دستور کار برنامه« ی»وضعیت نگارش 

ای وضعیت ابزار مورد بحث را ارتقاء داد تا از این راه به گسترش و بهبود  اختی و رایانههای زبانشن حل توان با ارائه و اجرای راه می

 .ای کمک نمود های رایانه وضعیت زبان فارسی در محیط

 :فهرست منابع

 .446-414، 25 نگاه نو،. «نویسی و جدانویسیچند پیشنهاد دیگر برای اصالح خطّ فارسی سرهم»(. 4963. )آشوری، د

 .92-25، (9)43. نشر دانش. «ای خطّ فارسیهای پردازش رایانهدشواری»(. 4954. )م ،اسالمی

 .35-39،(2) 5، هادوفصلنامۀ پردازش عالئم و داده. «های گروهیخطّ فارسی و رسانه»(. 4956. )، ماسالمی
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 .496-429، (1) 3، نامه فرهنگستان. «گذاری در خطّ فارسیفاصله»(. 4956. )صفارمقدم، الف

رساانی   ای اطالعشناسیِ زبان فارسی در سه پایگاه اطالعاتی مرکز منطقهبررسی مشکالت ریخت»(. 4953. )و برزگر، س. تاجی، مگل

 .241-434، (2) 49رسانیکتابداری و اطالع. «علوم و فناوری، پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران و جهاد دانشگاهی

و  9) 43 رساانی  فصلنامۀ اطالع. «حل برای برخی مسائل اتوماسیون و نگارش فارسی ارائۀ راه»(. 4959). و زارعیان، ک. زاده، م محقّق

1) ،4-41. 

 .6-2، (2) 43. نشر دانش. «خطّ فارسی و رایانه»(. 4954. )معصومی همدانی، ح

 .سیزدهممرکز نشر دانشگاهی، چاپ . فرهنگ دشواریهای زبان فارسی: غلط ننویسیم(. 4956. )نجفی، الف

 (1394). “Google Input Tools on Windows”. 

https://www.google.com/inputtools/windows/index.html  

https://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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 آبادی شناختی اشعار کودک پروین دولت نقد زیبایی

 منصور پیرانی

 نور استادیار دانشگاه پیام  

 فاطمه بهرامی صالح

 و مدرس دانشگاه پیام نور کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

ای از در قرن هفدهم میالدی بوم گارتن آن را به عنوان شاخه. شناسی از گذشته مورد توجه هنرمندان و فالسفه بودبحث زیبایی

شناختی در نقد زیبایی. وا در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارندشناسی شعر عناصر شکل، صورت و محتدر زیبایی. علوم ثبت کرد

آبادی پروین دولت .ساز و خیال پرداز بودن از عناصر اصلی استشعر کودک موزون و آهنگین بودن، صریح و گویا بودن، اندیشه

-این پژوهش به نقد زیبایی. ه استاشعار او تاکنون مورد نقد و تحلیل منسجم قرار نگرفتازجمله پیشگامان شعر کودک است و 

شعر دولت آبادی از لحاظ . پردازدشناسانۀ اشعار او در چند بخش، صورخیال، زبان، موسیقی، محتوی و پیوند شکل و محتوی می

ترین صورت خیال به دنیای کودکان بیشترین بسامد را در شعر شاعرانه غنی است، تشخیص به عنوان نزدیکهای  پرداختن به خیال

. های متعدد داردهای نحوی کهن در شعر او نمونهاستفاده از واژگان و ویژگی. تکرار از مشخصات شعر دولت آبادی است. او دارد

در اشعار دولت آبادی عناصر شکل و صورت . ترین مضامین در شعر او هستندهای طبیعی و رفتاری اصلیتوصیف، پرداختن به پدیده

 . اشعار استمتناسب و هماهنگ با محتوای 

 .آبادی شناسی، صورخیال، زبان، شکل، پروین دولتشعر کودک، زیبایی: هاکلیدواژه

 مقدمه

اخالقی و روان شناختی به خود آن به عنوان ، که باید جدا از مسائل تاریخی، در نقد ادبی نوین زیبایی شناسی بحثی مستقل است

، نقد زیبایی شناختی بررسی عناصر شکل. قابل و نظام دار با یکدیگر قرار دادیک مقوله مستقل پرداخت و عناصر آن را در ارتباط مت

صورخیال و محتوی ، زبان، در نقد زیبایی شناختی شعر؛ موسیقی. صورت و محتوی است که در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند

 . گیرند می در کنار هم مورد بررسی و تحلیل قرار

 ایی شناسی علم زیبة نگاهی به تاریخچ

توان تعریف واحدی از آن ارائه داد ویک چیز را به دلیل داشتن ویژگی هایی خاص یا تناسب و توازن  نمی زیبایی امری است نسبی و

ة به طور مطلق زیبا خواند تشخیص زیبایی و جمال دوستی در میان موجودات زنده فقط به انسان که اشرف مخلوقات و صاحب قو

اما همه دارای عواطف و فرهنگ ، ها ذاتاً به دنبال زیبایی هستندد و امری فطری و طبیعی است انسانتعلق دار، تخیل و تمییز است

ای  هچیزی که در یکی اندیشه و خاطر. طبیعت یکسان متأثّر گردند توانند در برابر آثار هنری و نمی و استعدادهای یکسان نیستند و

. شود ممکن است در دیگری هیچ گونه احساسی ایجاد نکند می ی از غم یا شادی در فردنماید یا موجب ایجاد احساس می را بیدار

به کار رفته، از نظام  (Aesthetics)واژه زیبایی شناسی یا علم الجمال آن طور که در زبان فارسی متداول است و معادله واژه»

  (4، 4963، مارکوزه)«  .این پدیده استهای  مکاوش در معنای جمال و شناخت زیرو ب، گوید که کارش می فلسفی خاصی سخن

زیرا از آغاز پیدایش هنر ذهن آدمی همواره به زیبایی گرایش داشته ، توان ذکر کرد نمی برای پیدایش این پدیده تاریخ دقیقی     

سطو، هوراس و النگینوس ار نظری در این باره را به افالطون و دیگر علمای عهد باستان چون؛های  با وجود این نخستین بحث. است

فلسفی در کتابی ای  همیالدی به عنوان مقول4631شناسی برای نخستین بار در سال اما واژه زیبایی، دهند می نسبت( الن جان نوس)

 (916-915 :4965، مقدادی.)به کار برده شد "الکساندر بوم گارتن "باهمین نام توسط

فن معانی و بیان و قواعد شعر و مجموعه  ، دستورزبان :انواع مختلف آن، ه هنر کشیدبشر در دوران باستان زحمات زیادی در را    

همچنین افکار ، شک افالطونی در مورد شعر، ایجاد شدها  یو رومها  یمعماری و موسیقی به دست یونان، اصول مربوط به نقاشی

اما بشر در دوره باستان نتوانست به ، باستان استة همگی نشان دهنده توجه به زیبایی شناسی در دور، عمیق ارسطو در مورد شعر
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علم زیبایی )در فاصله میان تمدن یونان و قرن هفدهم»: "کروچه "به عقیده ی.زیبایی شناسی به عنوان یک علم مستقل بنگرد

اط وافالطون به به معنی واقعی کلمه وجود نداشت، زیرا این مفهوم فقط در ضمن  قضاوت ها و در خالل امثال وآراء سقر(شناسی

هم در مورد فلسفه هنر یا . فلسفی دیگر رابطه منظمی نداردهای  شود و به عبارت دیگر با مفهوم می صورت جدا جدا و نامرتبط یافت

ی ها هزیبایی شناسی و هم در مورد فن جدل باید گفت که علت فقدان آن از عهد قدیم تا طلوع دوره جدید وضع خاص فکر در دور

 «.کرده است می ون میانه و رنسانس بوده که گاه در ماوراءالطبیعه وزمانی در این جهان وزمانی در جهان بعد سیرقر، باستانی

  (439، 4911، کروچه)

نظام زیبایی شناسی را به صورت علم فلسفی درآورد ، برای نخستین بار در قرن هجدهم "بوم گارتن"همانطور که اشاره کردیم      

فیلسوف آلمانی رقم  "امانوئل کانت"ک علم جدید ومستقل مطرح کرد ولی بزرگترین تحول در این زمینه توسّط و آن را به صورت ی

در ، یابد می گذارد و برای اولین بار در ادبیات تجلی می با پایان یافتن قرن هجده و آغاز قرن نوزده زیبایی شناسی به فرانسه پا. خورد

سه دهه پایان قرن هجده و آغاز . گردد می پیشتاز جنبش زیبایی شناسی، سنده بزرگ رمانتیکشاعر و نوی "ادگارد آلن پو "آمریکا

منتقد و نویسنده انگلیسی نخستین فردی  "والتر پیتر"، قرن قرن نوزده شاهد پیدایش نهضت زیبایی شناسی در انگلستان است

 . پردازد می است که به تدوین اصول فکری این حرکت در انگلستان

. ای. تی، د جنبش زیبایی شناسی سرانجام  به مکتب انحطاط انجامید ولی هیچگاه از میان نرفت و شاعرانی چون ویلیام باتلرهر چن

ضمن آنکه شعار خود کفایی اثر ادبی به عنوان یکی از ارکان مکتب زیبایی ، الیوت را تحت تأثیر خود قرار داد. اس. هالم و تی

 (915-913 :4965، مقدادی). رین جنبش ادبی معاصر یعنی نقد نو گردیدبعد ها پایه گذار بزرگت، شناسی

که در خدمت اغراض واهداف دیگری ای  هبه گون، اما اصول زیبایی شناسی جدید در توجه به هنر به عنوان یک علم مستقل است     

ندگی ندارد واز این رو با اخالق نیز بی داللت عمده نظرگاه زیبایی شناسی جدید این بود که هنر ارتباطی با ز». جز خود نباشد

 (49 :4951، کادن)«.ارتباط است

 زیبایی شناسی شعر

 در بحث زیبایی شناسی شعر همواره باید این نکته را مدّ نظر داشته باشیم که هر شعر از دو قسمت صورت و محتوی تشکیل

یک محتوای خوب ، عری زیبا و خواننده پسند خلق کنندتوانند ش می لفظی و معنوی در کنار هم هستند کههای  شود و زیبایی می

، معیار اساسی در قضاوت یک شعر». جذاب تر و دلنشین تر خواهد بود، زمانی که در قالب کلمات و لغات برگزیده پی ریزی شود

اقد ساختار شاعرانه یک شعر هنگامی ف. توانایی شاعر در ریختن مضمون و مفهوم خاص و شکل نیافته در قالب ساختار شاعرانه است

، است که محتوای آن جدا از صورت ویا خارج از آن بماند یعنی شاعر نتواند آن را از حالت حرف یا نظر به صورت شعر در آورد

یکی از اهداف بررسی چگونگی و دگرگونی و شکل گیری محتوی ، یا هر شکل هنری ادبی دیگر، بنابراین در بررسی ساختار یک شعر

های  زیبایی، معنوی، لفظیهای  اشعار، زیباییۀ در بررسی زیبایی شناسان (24 :4963، نفیسی) «.است( الب شاعرانهق)و مفهوم در

گیرند و سپس چگونگی پیوند عناصر شکل و  می زبان شعری  ومحتوی به صورت مستقل مورد نقد و بررسی قرار، (موسیقی)صوری

 .گیرد می محتوی مورد تحلیل قرار

 ادبیات  کودک 

، مختصر داردای  هخچیان باشد تارکودکه مختص به ک یاتیران به مفهوم ادبیادبیات کودکان و نوجوان نهالی نوپا است ودر ا     

دن به یرس یبراای  هبه عنوان مرحل یو نوجوان کیودکاما همواره به . قائل بوده اندای  هژیت ویاهم کودکت یترب یم برایان از قدیرانیا

متل ها و ، ها ییادبیات کودک را در الال یها هن جلویاول. متر مورد مطالعه قرار داده اندکن دوران را یاند و خودِ ا ستهینگر یبزرگسال

ة ان در دورکودکات یاما ادب. بردند می دن آن لذتیان از شنکودکبود و  یه بر زبان پدران و مادران جارکافت یتوان  می یی ها هافسان

امروز نیز با وجود . شود می ران آغازیدر ا 49از اواخر قرن  یان به طور رسمکودک یتاب براکنوشتن ، بدای می یگریدة ت جلویمشروط

علمی و اصولی در این زمینه اندک های  شناسند و میزان کتاب ها و پژوهش نمی توجه به ادبیات کودک بسیاری آن را به رسمیت

سب اعتماد به نفس ک، یو هنر یو نوشتار یانیب، یزبانهای  ییاد گرفتن توانای، سب تجارب تازهک یاما نیازکودک به ادبیات برا. است

 . امری ضروری است یو عاطف یذهن یها هخواست یو ارضا
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   شعر کودک

 کف مشترین تعاریا یمؤثر دانسته اند، اما آنچه در تمام کودکف شعر یو تعر ییبایرا در ز یاریعوامل بس کودکناقدان شعر      

ث یچه از ح، بایاست موزون و ز یالمک کودکشعر ». شود وزن و آهنگ است می شمرده کودکشعر  یاصل یها هصیخصاست و از 

گر یاما در مورد اشعار د، است یافکلمات کب اصوات و کیتر یدر مورد اشعار بی معن)، ث مضمونیچه از ح، لماتکب اصوات و کیتر

 یاست براای  هلیشود و وس می لمات بناکاصوات و  یقیموسۀ یبر پا کودکشعر  (ددر آنها وجود داشته باش ییباید هر دو عامل زیبا

 (33 :4932، آهی و دیگران) «کودکت و آواز کحر، یباز

ن یتر یدهند همواره سه عامل را اصل می ارائه کودکه در مورد شعر ک یات متفاوتیان نظریدر م کودکات یصاحبنظران ادب    

ن سه صفت در هر شعر به یا. انگر بودنیا و بیگو-9 ز بودنیال انگیخ -2ن بودن یآهنگ-4 :دانسته اند کودکشعر  ییبایعوامل در ز

 .سان در بر نداردیکهر سه صفت را لزوما  یند اما هر شعرک می دایجلوه پای  هگون

 یقت اصلیودر حق. ندک می در خواندن شعر با آن ارتباط برقرار کودکه کاست  ین عنصریاول یقیآهنگ و موس :آهنگین بودن 

الم ک یتر باشند توجه شان به معان کوچکهر چه  ها هبچ، ن استیین پایان به خصوص در سنکودک یت شعر براین عامل جذابیتر

 ایبا آن به دن، ان استکودکعت یوزن و آهنگ در طب. باشد می یقیآن هاست موس یشش براکمتر است و آنچه عامل جاذبه و ک

آورد  می به زبان کودکه ک ین لغاتیاول. رود می به خواب ییال ال یقیرد و با موسیگ می تم تپش قلب مادر آرامیبا ر کودک، ندیآ می

ن عوامل در یتر یاصل( رارکت، هیقاف، وزن). باشند می نیهمه آهنگ... لولو و، جوجو، ماما، بابا، ین یچون ن یلغات، آهنگ است یدارا

 .ت دارندیاهم کودکدر شعر  (تضاد، تناسب) یمعنو یقیعناصر موسان یو از م. هستند کودکشعر  یقیموس

از عناصر  یکیز ین کودکدر شعر ، شود می شعر شمرده ییبایه در شعر بزرگسال از عناصر زکال همان گونه یخ  :خیال انگیز بودن

ه کدارد و از آنجا  می شه وایدو ان ییایرا به پو کودکل یتخة قو کمکبه  کودکشعر ، باتر شدن شعر استیهر چه ز یبرا یاساس

اء و یال با تمام اشیخ یایدر دن کودک. ز در شعر او پر رنگ تر استیال نیل بزرگسال است نقش خیتر از تخ یقو کودکل یتخ

 او، دهد می پندارد و آن ها را مورد خطاب قرار می اء را جانداریند، تمام اشک می درد دل کشود با عروس می هم سخن یعناصر هست

 ان شعرکودک یه براکن آن یبنابرا، است کودک یار قوین نشان تخیل بسیند و اکزرا خلق یتواند در ذهن خالقش همه چ می

 کودکدهد و ذهن خود را با ذهن  یان را در ذهن خود جاکودکب ین حال عجیو در ع کنازهای  الین همه خید اید بایگو می

، ت آنانیالت ناب شاعرانه را دارند در ذهنیافت  تخیدر ییبهتر از بزرگساالن تواناق بودن یعا یل بیبه دل ها هبچ» . ندکهماهنگ 

  (421: 4951، یسرام)  «شوند می آسمان یسمان گاهواره راهیر یانجیبه م یست،آنان به آسانین نینماد اوج تبا، سمان و آسمانیر

ال یان سروده شده خکودک یه براک یاشعار ید اما تمامنک می فایان اکودک یت شعر برایباتر شدن و جذابیدر ز یال نقش مهمیخ

 یدر سرودن شعر برا، ردکال خلق یر در عالم خیبا بدون سیز یتوان اشعار می ه در شعر بزرگسالکست و همان گونه یز نیانگ

 یمعن، ز نباشدیانگ لیان تخکودکاز اشعار  ین است بعضکز بودن از لوازم شعر است اما ممیال انگیخ». ن طور استیز همیان نکودک

 (436، 4932، آهی و دیگران)« قت پرداز باشدیا حقیساز 

د یل بائان است، نگرش شاعر به مساکودکفه شاعر ین مختلف وظیان در سنکودکهای  ازیمتناسب با ن یار بردن زبانکبه  :گویا بودن

از ابهام از  یاز آن ها و دوریمتناسب با ن یزبانانه با کودکناب  یها هشیپرداختن به اند، و نوجوان باشد کودکچه چشم یاز در

د با ید بایگو می ان شعرکودک یه براک یشاعر، خاص خود را دارد یزبان یها همشخص کودکشعر . است کودکشعر  یاصلهای  یژگیو

ه خود با کند موظف کودکشاعران شعر ». ه مخاطب او هستند آشنا باشد وسخنش موجز و امروزی باشدک یگروه سن یواژگانة ریدا

ه کن یمخاطبان خود بپردازند و به هنگام سرودن شعر با توجه به ا یاربردکو  یدنیفهم یها هدقت و حوصله به بر شمردن تعداد واژ

برند  می ه گمانکرا  ییها ها واژیتازه  یها هرند و واژین واژگان بهره بگیاز ا یبیو تقر یبه طور ضمن، سندینو می یدام گروه سنک یبرا

مختلف  یها هگرو یفرهنگهای  ن بردن تفاوتین روش به از بینند اک یآشنا معن یها هواژ کمکان با مفهوم است به کودک یراب

ان بسته کودک یره واژگانیدا (26 :4961، یمیابراه) «.ردکخواهد  یان توجهیشا کمک یو اعتقاد یزبان، یجاد وحدت ملیجامعه و ا

ه با کاست  یسکا هر یار شاعر کهای  ن موضوع  از ظرافتیمتفاوت است و آشنایی با  ا یخیتار و یمیاقل، یفرهنگ، یط زندگیبه مح

 .ار داردکان سرو کودک
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او . پروین دولت آبادی از پیشگامان شعر کودک و از جمله اولین شاعرانی است که به صورت اختصاصی برای کودکان شعر سرود    

داد به  می ر کودک بود، دولت آبادی در زمانی که کمتر کسی به شعر کودک توجه نشانشاعری نام آشنا در شع  31و  11در دهه 

کودکان و ، همراه شاعران دیگری چون محمود کیانوش موجب تحول در شعر کودک شد وبه جای درس دادن و نصیحت مستقیم

او در مجموعه های  حاصل کوشش. قرار نگرفتاما هیچ گاه اشعارش مورد نقد و تحلیل منسجم ، عالیق آن ها را مورد توجه قرار داد

اشعارکودک و نوجوان دولت آبادی در ۀ این پژوهش به نقد و تحلیل زیبایی شناسان. گرد آوری شده است (4969، برقایق ابرها)اشعار 

  . پردازد می محتوا و چگونگی روابط بین عناصر شکل و محتوا، موسیقی، زبان، صورخیالهای  بخش

 ل تحلیل صورخیا

خیال، تشبیه، استعاره و های  اما از میان تمام صورت، گوناگونی داردهای  خیال در شعر کودک نیز چون شعر بزرگسال صورت    

ه، یتشب، شعر سروده اند داشتیم کودک یه براک یه در شعر شاعرانک ییبا جستار ها» .تشخیص در شعر کودک کاربرد بیشتری دارد

ش از دیگر صور یب کودکص در شعر یال یافتیم، البته بسامد تشخیخ یگر صورتهایش از دیرا بص یو تشخ یزیاستعاره، حس آم

خیال های  شاعر کودک در استفاده از صورت (441 :4963، پور یعل) «.با آن باشد کودک ید ارتباط ذهنیلش شایال است و دلیخ

  . کودکان که مخاطب او هستند باشدهای  متناسب با نیازباید نهایت دقت و توجه را داشته باشد و ورودش به دنیای خیال باید 

 تشبیه و استعاره، خیال به تشخیصهای  شاعر بیش از تمام صورت، شاعرانه استهای  شعر دولت آبادی سرشار از خیال    

 . و از این میان کاربرد تشخیص بیش از سایر عناصر است. پردازد می

تشخیص را ، در ذهن کودک همه اشیاء جاندار هستند، ای کودکان جایگاه واالیی داردشخصیت بخشیدن به اشیاء در دنی :تشخیص

 این امر به تدریج با باالتر رفتن سن کودک کمتر. توان لمس کرد می در گفتار هر روزه کودکان با اشیاء و عناصر موجود درمحیط

ص در سرودن شعر برای کودکان داشته اند وتأثیر این شاعران کودک نیز متناسب با دنیای کودکان توجه زیادی به تشخی. شود می

 . کودکان نهفته استهای  کثرت کاربرد در زیبایی و خیال انگیزی و تناسب آن با خیال

ذهن شاعر با نیروی تخیل و متناسب با نیازهای کودکان . پردازد می خیال به تشخیصهای  دولت آبادی نیز بیش از تمام صورت     

مشبه به محذوف ، در استعاره مکنیه نیز. همه چیز در برابر شاعر زنده و جاندار است. بخشد می ن حرکت و زندگیبه هر چیز بیجا

تشخیص در شعر دولت آبادی بیشتر در جهت شخصیت بخشیدن به اجزای . همواره انسان و استعاره مکنیه از نوع تشخیص است

پردازند و دارای  می اجزای طبیعت به گفتگو با یکدیگر، گیرد می ر قرارطبیعت است که همواره مخاطب شاع. گیرد می طبیعت صورت

به . که کامالً متناسب با نیازهای کودکان است، این امر فضای شعر کودک را مملو از حرکت و نشاط کرده. عواطف انسانی هستند

 . را مرور میکنیم «242سرود رودبار، »عنوان نمونه شعر 

  ی رود ها هقص/ دلنشین سرود / رارشادو بی ق/ خواند رودبار 

 جوی را جال / باغ را صفا  / کشت را پیام / خاک را سالم 

 زندگی دهم / پای مینهم / در زمین سخت / در تن درخت 

   (242، برقایق ابرها)خواند این سرود  / نمود  ها هخند/ شادمانه رود / سبزه پرورم / نعمت آورم  

 . ی فراوان داردها هن دولت آبادی نمونی طبیعت در شعر کودک ونوجوااین گونه شخصیت بخشی به اجزا

که در شعر کودک کاربرد . گوناگون تشبیه استای ه هساده ترین شکل در برقراری و نمایش پیوند میان اشیاء و پدید :تشبیه

در آن ها نهایت دقت و باریک بینی را موجود های  و کشف شباهت ها هشاعر کودک باید در برقراری ارتباط میان پدید، فراوانی دارد

تا کودک ، کودکان در سنین مختلف باشدهای  باید متناسب با خیال ها هبرقراری ارتباط و کشف شباهت میان پدید. داشته باشد

 . موجود بین اشیاء با شاعر همراه شودهای  بتواند به راحتی با آن ارتباط برقرار کند و در کشف شباهت

شاعر به تشبیهات گسترده ، میزان تشبیهات گسترده و فشرده در شعر او باالست، عر دولت آبادی کاربرد فراوان داردتشبیه در ش    

شاعر اغلب . دهد می نشان   به دلیل ابهام کمتری که در آن وجود دارد و متناسب با زبانی بیانگر برای کودکان است،تمایل بیشتری

تشبیه گسترده و  491حدود . دهد اما بسامد تشبیهات فشرده نیز در شعر او باالست می انبه تشبیهات به صورت گسترده تمایل نش

اکثر تشبیهات او حسی به حسی هستند و شاعر با آگاهی از این که کودکان با . تشبیه فشرده در مجموعه اشعار او وجود دارد 61
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صوص برای سنین پایین تر سعی در استفاده از عناصر در سرودن شعر به خ، کنند می امور حسی و ملموس رابطه بهتری برقرار

در بهره گیری از تشبیهات فشرده چندان خالقیتی ، از نظر خالقیت و نوآوری. محسوس به خصوص عناصر محسوس طبیعی دارد

ز هنوز کاربرد وربیشتر تشبیهات او برگرفته از سنت و اشعار کال سیک فارسی است که تعدادی از آن ها در زبان امدهد و نمی نشان

و .... و  (962، حریر باد) (964، تاج شکوفه) (235، درخت عمر) (29، گلستان زندگی) (46، روی ماه) ؛تشبیهاتی چون. دارند

 (921، چراغ چشم) (961، چراغ اختران) ؛زیبایی خود را از دست داده اند تشبیهاتی چون، یل کاربرد زیادلتعدادی از آن ها به د

 ت در شعر امروز به خصوص شعر کودک مناسب نیست و کالم را به سمت ابتذالاستفاده از این گونه تشبیها..و (921، درّدندان)

 . برد می

هستیم و اکثر تشبیهات امروزی  ها هاما در حوزه تشبیهات گسترده شاهد نو آوری شاعر و برقراری تناسب و شباهت میان پدید 

 . است

   (943، برقایق ابرها)ل خرم بهاری همچون گ/ مادر تو بهار پایداری 

شاعر با آوردن صفت پایداری برای بهار، مادر را برتر از ، تشبیهی است نو و بدیع« بهار»و « مادر»برقراری شباهت و همانندی میان 

 . ایدار استرسد، امازیبایی و مهر مادر بهاری است بی خزان و همیشگی و پ می داند زیرا در پس هر بهاری خزان از راه می بهار

استعاره مکنیه و تشبیه ، از دیگر عناصر سازنده خیال در شعرکودک دولت آبادی است که  نسبت به تشخیص :استعاره مصرحه

به دلیل ابهامی که در استعاره مصرحه نهفته است در شعر کودک باید با دقت و باریک بینی بیشتری آورده . بسامد کمتری دارد

باشد که کودک از شواهد وقرائن موجود در کالم به آن پی ببرد و ذهنش در یافتن مشبه سردرگم ای  هونحذف مشبه باید به گ. شود

استفاده از استعاره مصرحه باید به ، به خصوص در سرودن شعر برای سنین پایین که صریح و گویا بودن از عناصر اصلی است. نشود

 . دور از هرگونه ابهام باشد

در اکثر موارد به دور از ابهام و متناسب با نیازهای کودکان در سنین مختلف ، مصرحه در شعر دولت آبادی استفاده از استعاره    

 . کند می درسرودن شعر برای سنین پایین معموالً شاعر خود به مشبه به محذوف اشاره. است

 :خوانیم  می را «پروانه»به عنوان نمونه شعر 

  به خانه ما ای  هباز آمد/ پروانه رنگ رنگ زیبا 

 تا باغ قشنگ را ببینی / پنجره نشینی ۀ در گوش

 (441، برقایق ابرها). ..هم بازی کوچک قشنگم/ مهمان قشنگ رنگ رنگم 

 و« مهمان قشنگ رنگ رنگ»بعدی آن را های  سپس در مصراع کند و می ذهن کودک را با موضوع آشنا «پروانه»شاعر با آوردن نام 

 . نامد می «همبازی کوچک»

در شعر دولت آبادی نیز شاهد موارد محدودی از کنایه . استفاده از کنایه در ادبیات کودک به خصوص شعر اندک است :کنایه

شود و اغلب کنایات مورد استفاده شاعر کنایات رایج در  می که بیشتر در اشعاری که شاعر برای نوجوانان سروده مشاهده. هستیم

 . برد می یات در شعر کودک و نوجوان مناسب نیست و زبان اشعار را به سمت کهنگیکاربرد این گونه کنا. گذشته است

 بیش و کم دیدن و برجاماندن / باید محکم در خاک ای  هریش 

 (445برقایق ابرها، )چه ثمر دست و سری افشاندن / همچو پیچک ها بی ریشه وسست 

 (حالت رقص وسماع)کنایه از ( دست و سرافشاندن)

گیرد و طبیعت  می شاعر بیش از تمامی عناصر، از عناصر محسوس طبیعی برای ساختن تصاویر بهره :ه صورخیالعناصر سازند

در . کند می خیال؛ تشخیص، تشبیه و استعاره صدقهای  مرکز اصلی اکثر تصاویر دولت آبادی است و این امر در مورد تمام صورت

 ی طبیعت شخصیت انسانیها هاست و شاعر به طور معمول به پدید تر تشخیص ها استفاده از عناصر طبیعت بسیار گسترده

گیرند و دارای غم و شادی، تحرک،  می پردازند، مورد خطاب شاعر قرار می ی طبیعی به مناظره و گفتگو با یکدیگرها هبخشد، پدید می

 . کند می ن تصاویر به طبیعت اختصاص پیدادر تشبیه و استعاره نیز معموالً یکی از طرفی. نشاط و به طور کلی عواطف انسانی هستند

 :عناصر طبیعی مورد استفاده شاعر در طرفین تصاویر، که باالترین بسامد را دارند -
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شبنم، غنچه، ، نسیم، طوفان، درخت، دشت، آفتاب، مهتاب، باران، بهار، برف، رود، برگ، کوه، گل، چشمه، جو، دریا، جویبار، کشتزار

اما شاعر در کنار استفاده از عناصر محسوس طبیعی از عناصر محسوس ..... باغ، خزان، برف، رعد و برق وموج، شب، آتش، شکوفه، 

توجه به عناصر محسوس . شود می استفاده از عناصر انتزاعی در طرفین تصاویر به ندرت مشاهده. غیر طبیعی نیز استفاده کرده است

 .کنند می زیرا کودکان با امور حسی را بطه بهتری برقراردر طرفین تصاویر متناسب با نیازهای کودکان است، 

 تحلیل زبانی 

 ؛زبان شعر کودک دخیل هستند توجه به زبان در شعر کودک اهمیت فراوانی دارد و عوامل بسیاری در هر چه مؤثر شدن     

ه در کاست  ین معنیبودن زبان به ا یامروز». اصول اساسی در زبان شعر کودک هستند، سادگی وامروزی بودن زبان و رعایت ایجاز

گذشته راه بدهد ة دور یه شاعر به زبان و فضاهاکد موجب نشود یا تقلی یشعر یار رود و تنگناهاکبه  یج امروزیزبان را کودکشعر 

 ( 56 :4932، انوشکی) «ردیبگ یاری کمترو یو نحو یاز موارد صرف یو حت

ان کودکمعموالً طول شعر در رغبت ، ندکو مالل ن ید خستگیوتاه باشد تا تولکد یبا یفیر توصیو چه غ یفیان چه توصکودکشعر » 

 کوتاه و سبکد یبا کودکشعر های  مصرع، هستند ین اصل مستثنیاز ا یتیاکو حای  هقصهای  به خواندن آن مؤثر است البته شعر

صورخیال  ، ر بزرگسال توجه به موسیقیزبانی در شعر کودک چون شعهای  برای شناخت ویژگی  (456: 4961، یحجاز) «.باشد

نحوی در شعر های  ترکیبات و ویژگی، واژگانیهای  در این بخش به بررسی ویژگی. نحوی و آوایی مؤثر است، واژگانیهای  وویژگی

 . پردازیم می کودک دولت آبادی 

، سنی که مخاطب او هستند آشنا باشدگوید باید با دایره واژگانی گروه  می شاعری که برای کودکان شعر  :دیدگاه واژگانی

در شعر » ..کند می چشم کودک به مسائل نگاهۀ شود واز دریچ می شاعرکودک با زبانی قابل فهم برای کودکان وارد دنیای آن ها

ن کودکانه است  که به زبا  «رفتار تازه زبان»بلکه ، در کنار هم چیدن تعدادی واژه کودکانه نیست، «زبان کودکانه»کودک منظور از 

اهمیت ، که در این میان به کارگیری واژگان خاص کودکان ؛جهان و رفتار کودکانه است، شود و انعکاس دهنده ذهنیت می منجر

 (925 : 4953 ،سالجقه)  «بسزایی در تقویت این زبان دارد

 کودک. مه داشته باشد مناسب نیستاستفاده از واژگان ناآشنا برای  کودکان در سنین پایین که احتیاج به مراجعه به لغت نا 

 .واژگان آشنای موجود در ذهن او باشند، خواندن از شعر لذت ببرد و واژگانۀ خواهد در لحظ می

دولت آبادی ، سعی در استفاده از واژگان ساده دارد، پروین دولت آبادی  در سرودن شعر برای کودکان به خصوص در سنین پایین 

در تمامی اشعار شاهد واژگانی هستیم . دهد می یای کودکان و واژگان کهن و دیریاب را در کنار هم قرارواژگان ساده و مناسب با دن

 . محسوس برای کودکان در شعر پروین باالست، بسامد واژگان طبیعی. که مربوط به دنیای کودکان است

باالترین بسامد را در شعر دولت .... رود  و، ستاره، آسمان، آفتاب، کوه، درختان، نام گل ها، برف، باد، ابر، باران، بهار ؛واژگانی چون

همه از واژگان پربسامد در شعر دولت ، نام حیوانات، دست و پا، کتاب، مادر، کودک، پدر ؛عالوه بر اینها واژگانی چون، آبادی دارند

 .آبادی است

 (422، سرا)، (22بر، ) ؛واژگانی چون، کهن نیز هستیم ةدر کنار این واژگان معموال در اکثر اشعار شاهد استفاده از چند واژ     

  (39، مالل) ( 52، ژرف) (35، نهیب) (13، اوستاد()13، ناگه( )13کوی، )(21، فسون) (14، خموش) (46، برون) (26، مهمیز)

با ورود واژگان نامأنوس . شود می میزان واژگان کهنه در سرودن شعر برای سنین  باالتر و نوجوانان بیشتر ....و(442بستر،)و(33پیکر،)

که برای «924مدرسه،»به عنوان نمونه شعر. کند می سنگین ودیریاب، به شعر لذت شعر برای کودکان کاسته شده و آن را  کهنه

 :کنیم می سنین دبستان سروده شده است را با هم مرور

  من مدرسه را کنم نشانه / از پنجره اطاق خانه 

 دربان در آن سرا گشاید / ای کاش که مهر ماه آید 

 آهسته کنم کتاب را باز / با زنگ کالس گردد آغاز 

 برد ز ما نام  می آنگونه که/ از در چو معلم آید آرام 

 با ما سخنی زمهر گوید / از حال یکان یکان بجوید 
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 (924، بر قایق ابرها)بگشای کتاب دانش آموز  / گوید به نگاه مهر افروز 

کنم » ؛و افعالی چون «یکان، یکان»، «سرا»، «دربان»کاربرد واژگانی چون . شعر شاهد کهنگی زبان هستیمدر تمامی ابیات این 

زبان شعر را به شدت کهنه و سنگین کرده است . ..و «زمانی که»به جای « چو» ؛و حروفی چون «گردد آغاز»، «گشاید»، «نشانه

 . واین زبان برای کودکان در سنین دبستان مناسب نیست

، میزان استفاده شاعر از ترکیبات به خصوص در اشعاری که برای سنین پایین سروده اندک است و  بیشترترکیبات :ترکیبات 

گرم ) ؛ترکیباتی چون. باشد و بسامد ترکیبات امروزی در اشعار کمتر از ترکیبات کهن است می ترکیبات کهنه و رایج در ادب گذشته

  (456سایه گستر، مهر پرور،)( 466، گوهر بیز)(  466، گرم جانی) (493آتشدان، ( )39، انپاک ج)( 31مهرانگیز، ) (94آواز، 

 ... و(221، بلند آوا، گرم آغوش)( 246، جهان تاب)( 213شبگداز، ) (436، هم آورد( )431نورگیر، خسته پا، دوصد بار، )

و سایر افعال ساده  (بود، شد، است)بسامد افعال ربطی . مدر شعر کودک دولت آبادی بیشتر شاهد کاربرد افعال ساده هستی: افعال  

میزان . اما درکنار این افعال شاهد استفاده از افعال ساده با ساختار کهن نیز در اشعار هستیم. باالست (...کرد و، نشست، رفت، گفت)

ی متعددی از آن در اشعار هستیم که ها هنمرکب وعبارات ترکیبی کمتراز افعال ساده است اما شاهد نمو، استفاده از افعال پیشوندی

 :شود می یی از این افعال ذکرها هنمون. از سادگی و بیانگر بودن زبان اشعار برای کودکان کاسته است  ومتناسب با شعر کودک نیست

 .....و (234، افشاندن) (269، گشودن)  (269، خمودن) (456، رستن) (25، شتنکِ) (42، خفتن): افعال ساده کهن

  (41، نظر انداختن)  (442، بربستن)  (35، باز آمدن) (55، بازروییدن)  (31، برآمدن) :مرکب و عبارات ترکیبی، افعال پیشوندی

 ...... و(291دربر آوردن )( 432، در خواب شدن)(   46به خویش باز آمدن، )(  46از کف برون کردن، )  (33، گذر کردن)

ز واژگان متناسب با هر گروه سنی و انتخاب محتوا مناسب با ذهن کودکان، هنر شاعر در این پس از بهره گیری ا :دیدگاه نحوی

نماید و فهم  می ی که زبان شعر را دشوارلشاید بتوان گفت یکی از عوام». است که این محتوا را در ساختار نحوی مناسب قرار دهد

ت باشد وقتی شاعر توانمندی در سرایش شعر کودک به نحو در هم ریختگی اجزای جمال، شود می آن برای کودکان اندکی سخت

، 4963، علی پور) «.بی گمان شعرش ساده و دلچسب خواهد بود، ارزش قائل شود ها هجمالت توجه نماید و به تقدم و تأخر جمل

کهن دستوری های  ز کاربردمیزان استفاده ا، (ایجاز و اطناب)کوتاه یا بلند بودن جمالت ، طرز جمله بندی و نحوه بیان مطلب (433

 .نحوی همه در شناخت زبان شاعر و تناسب یا عدم تناسب آن با زبان کودکان مؤثر استهای  یا نو آوری

. ی متعدد داردها هنحوی و دستوری کهن در اشعار کودک دولت آبادی نمونهای  در هم ریختگی نحو جمات و استفاده از ویژگی    

معموالً گریزی به ، آیند اما در طول اشعار می کند کلمات در جایگاه مناسب خود می روزی استفادهتازمانی که شاعر از زبان ام

، جابه جایی ضمیر، دگر به جای دیگر، را به معنی برای، کاربرد را فک اضافه، تقدم صفت بر موصوف ؛زند می نحوی کهنهای  ویژگی

 . ی متعدد داردها هدی است که در شعر او نموناز موار.... به کار بردن ادوات تشبیه رایج در گذشته و

 چشم هامان فروغ خورشید است / مان سرای امید است  ها هسین 

 زندگی زیر پای محکم ماست / گر بهاری است جان خرم ماست 

 (29، ابرهابرقایق ).. ..دوست داریم جلوه جان را/  سرخ خون در رگ است انسان را 

و کاربرد  «سرخ خون»اما در بیت سوم تقدم صفت بر موصوف ، روال عادی و طبیعی زبان هستیم در این شعر در دو بیت اول شاهد

 . باعث در هم ریختگی جایگاه اصلی کلمات شده است. نحوی کهن استهای  که هر دو از ویژگی، «راء فک اضافه»

استفاده از جمالت کوتاه و ایجاز حذف به . موجز ومتناسب با نیازهای کودکان است، شعردولت آبادی از لحاظ ایجاز واطناب     

. ی ایجاز در شعر اوستها هکند از نشان نمی ساده که ابهامی در فهم شعر ایجادهای  صورت حذف فعل

   سرخی رویت از من !/ آتش گرم و روشن

نور شبانه از تو / چراغ خانه از تو 

  (21، ایق ابرهابر ق).. ..شعله سرکش از تو/ گرمی و تابش از تو           

به جهت تأکید و ارتقای موسیقی کالم « تکرار»، گیرد می اطناب نیز در شعر او معموالً به صورت اطناب مفید از طریق تکرار صورت

 . از مختصات شعر کودک دولت آبادی است
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یف ها هستیم که کالم را به جز چند مورد که شاهد طوالنی شدن توص، در توصیف ها شاعر سعی در اختصار و ایجاز در کالم دارد

 . برد و متناسب با حوصله کودکان نیست می سمت اطناب مخل

 تحلیل موسیقی 

 ید برایآ می ب مصراع ها به وجودکیلمات و ترکه از بافت ک یآهنگ، است یقیموس ها هبچ یشش براکن عامل جاذبه و یتر یقو     

 ش از محتوا ارتباط برقراریشعر  ب یقیاز دبستان با موس شیبستان و پاول دهای  ان در سالکودکن است یان جذاب و دلنشکودک

ز چون شعر ین کودکدر شعر . برند می رار لذتکلمات و تجانس حروف و تکن از صدا ها و آهنگ ین سنیان در اکودک، نندک می

از  یشتریت بیاهم کودکدر شعر  یقیه موسکالم مؤثرند و از آن جا کردن کن انداز یو طن یقیجاد موسیدر ا یادیبزرگسال عوامل ز

وزن وشکل های  بررسی ویژگی. است یضرور کودکشاعر  یالم براکردن ک ییایقیشناخت عوامل مؤثر در موس، شعر بزرگسال دارد

صامت ها ، هماهنگی کلمات، شکل درونی وعالوه بر آن پرداختن به هر نوع آهنگ وتناسب ناشی از انتخاب قافیه وردیف، ظاهری

 .گیرد می بخشد در زمره موسیقی شعر قرار می کندو به آن شکل شاعرانه می ت ها که شعر را از نثر دورومصو

ردن ک ییایقیان و شناخت عوامل مؤثر در موسکودکبر روح و روان  یقیر موسیامل از تأثک یه با آگاهکاست  یشاعر یدولت آباد     

 د در نظریگو می آن ها شعر یه براک یسن یها هالم را با توجه به گروک ییایقیموس یها هد و جنبیگو می ان شعرکودک یالم براک

 . است یبسیار غن یدرون یقیبه خصوص موس ییایقیاز نظر موس، سروده« الف و ب» یسن یها هگرو یه براک یاشعار. ردیگ می

تعداد ابیات و تا ، ردیف، یب قافیهشکل ظاهری عبارت است از طرز ترک  :شکل ظاهری -الف   ؛شکل هر شعر دو وجه دارد :شکل 

 :شکل درونی -ب . آورند می را به وجود...... رباعی و، قطعه، غزل، قصیده ؛مختلف شعریهای  که در کنار هم قالب، حدودی وزن

پیوستگی عناصر مختلف یک شعر در  مسئلهشکل درونی یا فرم ذهنی و آن عبارت است از  ؛شکل هر شعرمفهوم دیگری نیز دارد

 (35 :4956، شفیعی کدکنی)رکیب عمومی آن   ت

و چهار  یشاعر از مثنو. میگر هستیدیکنار کو نو در  یسنتهای  شاهد تنوع قالب و استفاده از قالب یدولت آباد کودکدر شعر     

سرودن  ین قالب ها برایره مناسب تیل تنوع قافیه به دلکند ک می در سرودن اشعار استفاده ها هیت نظم قافیبا رعا ییمایپاره و شعر ن

شعر در قالب چهارپاره و  61و  ییمایشعر در قالب ن 494 یشعر موجود در مجموعه اشعار دولت آباد 261از . هستند کودکشعر 

 یل ظاهرکاز نظر ش. سروده است یز اشعاریقطعه و مستزاد ن، غزلهای  ن ها در قالبیعالوه بر ا. است یشعر در قالب مثنو 12

 یاز نظر شکل درونی  در اشعار دولت آباد. ان استکودکهای  ازیوتاه و متناسب با نکت طول اشعار یات و در نهایا و ابطول مصرع ه

وند ین انسجام و پیا... چهار پاره و، ی، مثنوییمای؛ نیمختلف شعرهای  م و در قالبیات هستیان ابیم یوند عمودیشاهد انسجام و پ

در اشعار و رو آوردن به  یر داستانیل به سیتما، اتیان ابیوند مین انسجام و پیل ایاز دال یکی. ت شده استیات رعایان ابیم یعمود

ن اشعار یشود و بهتر می کودکشعر در ذهن  یات و ماندگاریاب یوند عمودیموجب پ ییداستان گو. گوناگون استهای  فیتوص

در  یشعر دولت آبادهای  یژگیاز و یکیز یف نیتوص، ییان گوعالوه بر داست داستان گونه دارند؛ یریان سکودک یسروده شده برا

 .بخشد می شعر انسجام یل عمودکابیات شده و به ش یوستگیز موجب پیف ها به دنبال هم نیآوردن توص. است کودکحوزه 

شعر ». استکند در نگاه اول وزن و قالب و ساختمان ظاهری شعر  می آن چه زیبای صوری یک شعر را تأمین :موسیقی بیرونی

م ینکرا انتخاب  یو متفرعات آن ها وزن یعروضۀ ان اوزان ناشناختیه از مکن تفاوت یبا ا، باشد یرو شعر رسمید در وزن پیبا کودک

 (91: 4932انوش،کی) «.وتاه و پرجنب وجوش باشدکن وزن ها یاً ایگانه نباشد و ثانیچندان ب ییهجاهای  ه اوالً با وزنک

رود در سرودن شعر  می شیم بر اشعار پکحا یان و محتواکودکهای  ازیز متناسب با نیاده از اوزان مختلف ندولت آبادی در استف 

ل یبه دل. شود می م تریتم و آهنگ مالین باال تر ریند، در سنک می وتاه و پر جنب و جوش استفادهکن از اوزان یین پایسن یبرا

فاعالتن )سه وزن . به زبان گفتار است یکه نزدکند ک می استفاده یتر از اوزانشیم بر اشعار شاعر بکحا یو رفتار یفیتوص یمحتوا

 .اربرد را در اشعار او دارندکن یشتریب(مفاعلن مفاعلن فعولن) (مستفعلن مفاعلن) (فاعالتن فاعلن

 ؛ت استیپر اهم اریه بسیقاف یقیموس کودکدر شعر ، ف استیه و ردیقاف ینارک یقیموس یها هن جلویارترکآش :موسیقی کناری

است وهر چه سن  کودکه از لوازم شعر یدر هر صورت قاف. ان سروده شودکودک یز برایه نیم قافک ین است اشعارکگاه مم یول

 . شود می تر یگاه مناسب آن جدیه در جایت قافیرود رعا می شیپ ینوجوان یبه سو کودک
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در  ؛پسندد می ه رایتنوع و تعدد قاف کودکان است کودکهای  ازیب با نو متناس یه غنیقاف یقیاز لحاظ موس یشعر دولت آباد :قافیه

 یدولت آباد. شود می دو چندان کودکبر ذهن  یقیالم و موسکر یبه هم آورده شوند تأث یکشتر باشند و نزدیب  ها هیشعر هر قدر قاف

ه در هر یه قافک یدر چها پاره و مثنو. ت شده باشدیعاه ریه در آنها تنوع در قافکند ک می استفاده یین امر از قالب هایبا اشراف به ا

 یها هیت و گاه در هربند قافیشتر درهر بیو چهار پاره ب یت از مثنویز شاعر به تبعین ییمایدر اشعار ن، شود می بند و مصرع عوض

ه یاز نوع قاف یدولت آباد کودکعر در ش ها هیقاف. شود می مشاهده ها هیدر آوردن قاف ییمایمنسجم در اشعار ن یآورد و نظم می دیجد

د، تأثیر موسیقیایی اشعار را یجو می ه سودیشش دار در قافکعالوه بر آن شاعر از مصوت ها و حروف . است( چند هجایی)یغن

های  ز با استفاده از مصوتین ها هین نوع قافیه شاعر در اکشود  می به ندرت مشاهده( ریفق) ییهجا که تیو قاف. دوچندان کرده است

ا جمالت ی یبکیه استفاده از عبارات ترکن است یا یدولت آباد یها هیگر در مورد قافیته دکن. اهدک می المکبلند از فقر موسیقیایی 

و  یفعل، یاست و از لحاظ اسم یعیطب یامر کودکوتاه بودن مصرع ها در شعر کل ین به دلیشود و ا می متر مشاهدهکه یدر قاف

 .شود می به ندرت مشاهده یا فعلی یه حرفیاست و قاف یه طور معمول اسمب ها هیبودن قاف یحرف

 :یی از قافیهها هنمون

  (99، بر قایق ابرها)خواب ، آفتاب/ آب ، افتاب/ دور ، نور/  کخا، کچا/ بار یجو، شتزارک 

 413، راه برقایق ابرها، چاه/ درو، تو/ دوش ، گوش/ دشوار ، ارک/ ن یزم، نینش)


مفاهیم و مضامین مورد نظرش را در  -به دلیل توجه کودکان به قافیه  -قافیه در شعر او این است که سعی داردای ه از زیبایی

 . کلمات قافیه قرار دهد و به این وسیله مؤفقیت بیشتری در القای مفاهیم به ذهن کودک کسب کند

ن مطالب را به یان به مطالعه را در نظر دارد اکودکق یشاعر؛ سودمندبودن کتاب و تشو« 231تاب، ک»به عنوان نمونه در شعر  

  :ه نشانده استیلمات قافکدر  ییبایز

  تو بزرگ است یایدن/  یمهربان همراه/  یزبان یب یایگو/ یحرفمن چشمم و تو 

 تو نور و روشنایی/  گشاید صدگونه در/ هر برگ تو به رویش /  آید هر کس که با تو 

 (231، برقایق ابرها) یچراغش من یدر پ/  یتابک در دست من/  یباغو  یتو گلشن

و  یحرفهای  فیف ها از نوع ردیاکثر   رد ؛قی شعر نداردیدر موس یشود و نقش چندان می ف به ندرت در شعر او مشاهدهیرد :ردیف 

 . هستند یربطهای  فعل

  استشده  یارغوان/ مک کمکرنگ سبزت  

 (251 ، ایق ابرهابرق)  است در تو آتش زده/د مگر ینور خورش 

آن  یر گذاریشعر و تاث ییبایگمان در ز یابد و بی می نمود یمختلف یها هبه گون کودکدر شعر  یدرون یقیموس  :موسیقی درونی

 یها هرار جمالت از جلوکات و گاه تکحروف و حر، رار واژگانکحاصل از ت یقیموس. ندک می فایا یان نقش مهمکودکدر ذهن و زبان 

ن امر یحاصل از ا یقیبرد و موس می لذت، نار هم قرار گرفتن حروف هم جنسکلمات و کرار کاز ت کودک. است یدرون یقیموس

ردن کتر  ییایقیصامت ها و مصوت ها در خدمت هر چه موس، جمالت، لماتکرار کق تیاز طر یدرون یقیموس. ند استیش خوشایبرا

 یقیاستفاده از موس. و نوجوان است کودکة در حوز یصات شعر دولت آبادرد و از مختیگ می قرار کودکدر شعر  یالم دولت آبادک

 . دارد یمترک یها هه نمونکاست  یدرون یقیموس یها هگر جلویز از دیق جناس نیاز طر یدرون

ه که است شعر خود استفاده نمود یقیان موسیتنوع جر یبرا یگریدهای  از ابزار یدولت آباد، هیوزن و قاف یقیعالوه بر موس: تکرار

حاصل از  یقیرار و موسکت. و گاه جمالت است (صامت و مصوت)ات کرار حروف و حرکرار واژگان و تکت، ن ابزارهاین ایاز مهمتر یکی

 را مرور «26، اسب چوبی»به عنوان نمونه شعر . در شعر او دارد یفراوان یها هاست و نمون یشعرکودک  دولت آبادهای  یژگیآن از و

 :کنیم می

  مر ها کوه و کردم همه ک یبا تو ط/ یاسب چوب/  یاسب چوب/ با تو من رفتم سفر ها /  یاسب چوب/  یچوباسب/ 

ن شد یز یمن تا رو یجا/  یاسب چوب/ تو  یدوست با دلگرم یا/ روم از شهر خود  می /ن چرمی تو یز یرو/ نم ینش می /نم ینش می
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برقایق )د فردا را ربودم  یخورش/ با تو من / دروازه شب را گشودم / ا تو من ب/ ن شد یآهن یز نهاین مهمیدر ا/ م کمن مح یپا/ 
  (26، ابرها

و  «نمینش یم»رار فعل کگر تید یو از سو یسو یکن شعر از یدر ا یاسب چوبة رار واژکشود شاعر با ت می ه مشاهدهکهم چنان 

ن نموده یل تأمکن شیرا به بهتر کودکاز شعر یورد نم یقیموس«آ»و مصوت  «ش، س»های  رار صامتکز تین «با تو من»عبارت 

 .است

رار کبا ت کودکاشعار  یدارد و در تمام یشترین تر سروده توجه بیین پایسن یه براک یاشعار یقیرار در موسکبه ت یدولت آباد    

 م رنگ ترکرار کن تین سروده انوجوانا یه براک یین باالتر و به خصوص در شعر هایاما در سن، میواژگان و حروف و جمالت مواجه

 . پردازد می المکاز یو واژگان متناسب با ن «صامت ها و مصوت ها»رار حروف کو شاعر به ت. ستین شدت نیشود و به ا می

م رنگ است و آن ک یدرون یقیموس یها هر جلویق جناس نسبت به سایاز طر یدرون یقیگاه موسیجا یدر شعر دولت آباد :جناس

 .شود می دهیشتر جناس ناقص است و جناس تام به ندرت دیم بینیب یم چه از جناس

 (911، برقایق ابرها)ت  یما هم جاۀ نیهست در س/ ت یاست اگر ماوا شهر شعر 

همانگونه که تقارن ». غالباً مقصود همان صنایع معنوی بدیع است، آید می وقتی سخن از موسیقی معنوی به میان :یمعنو یقیموس

در حوزه امور ، همین تقارن ها و تشابهات و تضادها، آورند می موسیقی اصوات را پدید، در حوزه آواهای زبان، و تشابهاتها و تضادها 

  (939، 4955، شفیعی کدکنی)« .بخشد می موسیقی معنوی را سامان، معنایی و ذهنی

 یقیموس ؛دهند می لکیرا تش یدولت آباد کودکشعر  ییایقیموس یها هن جنبیتر یه اصلکه یرار و قافکت یقیعالوه بر موس   

ن یتر یر و تضاد اصلیه مراعات نظکدر شعر او دارد  ییها هنمون ینارکو  یدرون، یرونیب یقیم رنگ تر از موسکز به صورت ین یمعنو

اربرد دارد کز ین کودکه در شعر کاست  یمعنو یقیموس یها هاز جلو یزیحس آم، ر و تضادیعالوه بر مراعات نظ. آن است یها هجنب

چندان  یدر شعر دولت آباد یزیحس آم. ندیجو می ان از آن سودکودک یالم بر روکشتر یر و نفوذ بیتأث یبرا کودکو شاعران 

 .میاز آن هست یندارد و تنها شاهد موارد محدود یاربردک

ن عناصر محسوس و ین تناسب بیا، تاس یدر شعر دولت آباد یمعنو یقیموس یها هن واژگان از جلویت تناسب بیرعا:مراعات نظیر

، آتش، آب، کخا) :دینکن نمونه توجه یبه ا ؛مینیب می عتیطب ین اجزاین تناسب را بیشتریشود و ب می بر قرار کودکآشنا با ذهن 

، برف) (292، باران، باد، ابر) ((61، طوفان، برق، رعد(  )6، سر، زبان، دست)  (21، بار، برگ، وفهکش( )29، دیسپ، سرخ، اهیس(  )45

 ....و(219، تگرگ، باران

است که  یدر شعر دولت آباد یمعنو یقیموس یها هگر جلویان از دکودکلمه متضاد ساده و آشنا با ذهن کقرار دادن دو   :تضاد

تفاوت استفاده از این کلمات برای کودک زیبا و لذت بخش است و عالوه براین در شناسایی مفاهیم وشناخت . بسامد پایینی دارد

 . مؤثر است ها همیان مسائل پدید

روز و ) ( (436، صبح و شام) ((469، و خزان یسر سبز( )469، ر و جوانیپ) (445، مکش و یب) (31، سخت و آسان/ و غم  یشاد) 

 ...و(919، شب

  :تحلیل محتوایی

ز نظر محتوی نیز باید متناسب با نیازهای طلبد، ا می موسیقیایی، زبانی و تصویری خاصی راهای  همان گونه که شعر کودک، ویژگی

پاسخ و عکس العمل عاطفی کودک به شعربستگی به میزان جذب شدن او به محتوای آن . کودکان و افکار واحساسات آن ها باشد

کودک ة ربارشعر با ید کودکانه باشد نه این که د». دارد مگر در مورد اشعار بی معنی که تنها موسیقی اصوات در آن ها اهمیت دارد

و احساسات کودک نزدیک باشد، مسائلی که  ها هابهام در معنای شعر وجود نداشته باشد، موضوع شعر کامالً عادی و به تجرب، باشد

 (39، 4961عزب دفتری، )«  .شود  در آن وجود نداشته باشد می باعث از دست دادن معنای شعر

ی طبیعی اصلی ترین مضامین در ها همضامین وصفی و پرداختن به پدید. در شعر کودک دولت آبادی شاهد تنوع مضمون هستیم  

 . شعر اوهستند، عالوه بر آن شاهد پرداختن به  مضامین رفتاری و تخیلی نیز هستیم
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در شعر دولت آبادی طبیعت، حیوانات، پدر ومادر، . تواند موضوع شعر باشد می در مضامین وصفی همه چیز :مضامین وصفی

گل )  (263، گل) (299شبنم و گل، )، وصف گل ها و گیاهان. گیرند می ار، کتاب، خانه، وطن، موضوع وصف قرارکودک، آموزگ

 (66، رسد بهار می باز)( 32، ای تو بهار) :فصل ها/  (259، گل بنفشه)  (252، گل برف)  (263، بادام گل)  (266، آفتاب گردان

قاصد نو ) (221، شهرشادی وصف آمدن بهار(  )243، سالم بر بهار))( 446، م باغبانپیغا) (39، بهار و دل نوازی)( 31، بهار آمد)

 . ی متعدد داردها هدر شعر او نمون..... درخت و، باران، دریا، رود، دیگر عناصر طبیعی چون جویبار( 292، بهار

 وانیا یبام و رو یرو/ خت باران یدانه دانه ر/ آمد بهاران یکج یکج 

 با سرود نرم باران / خت باران شاد و خندان یر/ احوض خانه م یرو 

 (  494، ق ابرهایبر قا)...م صبح وا شدیبا نس/ چشم خواب آلود نرگس / نارون از خواب پا شد  

، بزرگداشت مقام معلم و خدمات او، پدرو مادر و شرح از خود گذشتگی آن هاهای  پرداختن به ویژگی، عالوه بر آن  وصف حیوانات

. پردازد می از مضامینی دیگری هستند که شاعر به آن ها..... کودک و، مدرسه، کتاب ،ر آن خداوندعالوه ب

    مهربان و با ایمان ، ساده دل/ پدرم روستا نشین مردی است 

 دوستش دارم از دل و از جان / چشم پر مهراو چراغ من است           

 (411، بر قایق ابرها.)..ذر افکن است و مرد درومرد ب/ مرد زحمت و کار ، مرد مرد است          

گریزی به ، شاعر در اکثر مضامین توصیفی. مضامین رفتاری است، از دیگر مضامین مطرح شده در شعر او :مضامین رفتاری

نکات  شود وبا ظرافت خاصی مضامین و می زند و چند نکته اخالقی و تربیتی را به کودک یا نوجوان متذکر می مضامین رفتاری

. پردازد می کند و کمتر به پند و اندرز مستقیم می حکایت یا داستان به کودک منتقل، اخالقی مورد نظرش را در ضمن توصیف

، سحر خیز بودن ؛مضامینی چون، کودکان در سنین مختلف استهای  مضامین رفتاری مطرح شده در اشعار کامالً متناسب با نیاز

سرود ) (431، ساعت) (469، دعای صبح). شود می در سرودن شعر برای خردساالن مطرح....سالم کردن و، شستن دست وصورت

  (411، آیینه) (216، صبح

  چون گل پاک و خوشبو / کودک خوب وخوشرو

خوش اخالقه همیشه / صبح که از خواب پامیشه 

شانه زند به مویش / می شوید دست و رویش 

ا بوسه روی مام می /سالم میده به بابا  

 (212، برقایق ابرها). ..پوشه می لباس خوب/ با ادب و باهوشه 

تشویق به کار وتالش و اهمیت آن در سازندگی و ، تشویق به کتاب خوانی و خرد ورزی ؛با باالتر رفتن سن کودک مضامینی چون

حال ) (261، در شهر هستی) (236، 239، 232، کتاب) :به فکر هم نوع بودن  در اشعارمی آید، همکاری و هم دلی، اعتالی انسان

گیرند و  می مضامین رفتاری شکل جدی تری به خود، بارسیدن به سنین نوجوانی.... و (911، لباس عید) (493، کودکان شهر بپرس

درس گرفتن از مظاهر ، اعتماد به نفس و تکیه کردن به خود، ایستادگی در مقابل مشکالت، چگونه زیستن ؛شاعر به مضامینی چون

 (926، مرغ عشق)  (456، زندگی کن)  (456، 453، زندگی) (491، جوانی). پردازد می در اشعار... رهایی از تعلقات مادی و، بیعتط

 . ..و  (916، نی)

  سیر هستی را زکار آموختیم / درس مهر از روزگار آموختیم 

 از نسیم نوبهار آموختیم / با خود آوردن امید زندگی 

 از گریز جویبار آموختیم / هر نفس شور وشوق زندگی را 

 از سکوت شام تار آموختیم / پرده پوشیدن به راز این وآن 

 (466، برقایق ابرها)از بلند کوهسار آموختیم  / صبر را ، پایداری، سرفرازی

. پرواز است آرزوی رهایی و، ی متعدد آن در شعر کودک دولت آبادی هستیمها همضمون دیگری که شاهد نمون :مضامین تخیلی  

اشعار ی .شود می رویایی که از کودکی همراه انسان بوده و تا آخر عمر همراه اوست ودر بزرگسالی به صورت رویای آزادی مطرح
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، روزی سفر)  (463، رنگین کمان) (441، پروانه) (413، پرواز) (51، بامن بیا پروانه شو)  (69، باپریای قصه) (64، بادبادک)چون؛ 

 .در مضمون رهایی و پرواز هستند...و (994، توانم باد باشم می من)  (216، رکبوت)  (454

 :خوانیم می به عنوان نمونه قسمتی از شعر پروانه را

 کنم پرواز با آن بال آزاد / خواست یک پروانه باشم  می دلم 

 (444، برقایق ابرها). ..برقصم گرد آن ها با دل شاد/ ببویم عطر یاس و یاسمن ها 

، پردازد می کودکهای  به توصیف ویژگیها  یشاعر در الالی. الالیی وجود دارد  «6»در مجموعه اشعار دولت آبادی  :یی هاالال

ای  هگاه نیز در ضمن الالیی نکت، دهد می کند و او را با نام دوست داشتنی ترین موجودات مخاطب قرار می بهترین ها را برای او آرزو

.شود می اخالقی را به کودک متذکر

  بهار جاودان زندگانی /  گل باغ جوانی ، ال ال ال ال

درخت عمر خود را ساز پر بار/  کار ، دو روز زندگی را کار کن

(235، برقایق ابرها).. ..وفا را یار هم پیمان خود کن/  محبت را چراغ جان خود کن  

 شکل و محتواۀ رابط

عالوه بر . تأثیری اساسی در عالقه مند کردن کودک به شعر دارد، خیال و زبان، قیهمان گونه که استفاده به جا ومناسب از موسی 

به کارگیری ، آن شاعر کودک زمانی موفق است که عناصر شکل و محتوی را متناسب با هم و در پیوند با هم در شعر به کار ببرد

در شعر . اری شعر کودک بر ذهن و روان کودکان استموسیقی و زبانی متناسب با عواطف حاکم بر شعر از عوامل مؤثر در تأثیر گذ

دولت آبادی عناصر شکل متناسب و هماهنگ با محتوای اشعار است و شاعر در انتقال عواطف و مضامین مورد نظرش به کودکان 

 . مؤفق است

اسب با نیازهای کودکان موسیقی در شعر دولت آبادی کامالً متناسب با عواطف موجود در شعر و متن  :تناسب موسیقی با محتوا

کناری و معنوی را متناسب با ، درونی، موسیقی بیرونی، شکل ظاهری ؛ی مختف موسیقیها هشاعر جلو، در سنین مختلف است

استفاده از مثنوی و چهار پاره . کند می او از مناسب ترین قالب ها برای شعرکودک استفاده.گیرد می محتوای حاکم بر شعرش به کار

عالوه بر تأثیردر موسیقی ، ی نزدیک به همها هو استفاده از قافی ها هی متنوع و اشعار نیمایی با رعایت نظم و انسجام قافیاه هبا قافی

 شاعر اوزان مختلف را کامالً متناسب با محتوای شعرش استفاده :اشعار، متناسب با محتوای داستانی و توصیفی حاکم بر اشعار است 

اما در سایر اشعار با . کند می ای سنین پایین که اشعار محتوایی شاد دارند از اوزان تند و ضربی استفادهدر سرودن شعر بر. کند می

بیشترین کاربرد  (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) (مستفعلن  مفاعلن) (فاعالتن فاعالتن فاعلن) :وزن 9. اوزان نرم و مالیم رو به رو هستیم

 . شود می یی از اشعار ذکرها هطلب نمونبرای ملموس شدن م. را در شعر او دارند

  بگشا دست هایت را  /پر از فرداست / دو دستت نازنین من 

 بگشا دست هایت را  / گره بند غم دل هاست / گره مشت تو فرزندم 

 (69، برقایق ابرها)... ..آغوش مهر و دوست داری ها/ همه آغوش شو  

که متناسب با محتوای رفتاری حاکم بر  (مفاعیلن مفاعین)یک به زبان گفتار هستیم در این شعر، شاهد استفاده از وزنی مالیم ونزد

 . شعر است

ی غنی و چند هجایی و استفاده از ها هعالوه بر استفاده از قافی. استفاده از قافیه در شعر دولت آبادی متناسب با محتوای اشعار است

ارد مفاهیم و مضامین مورد نظر خود را در کمات قافیه بیاورد و به این شاعر سعی د، کشش دار در حروف قافیههای  حروف و مصوت

 . زیرا توجه کودک به قافیه به دلیل موسیقی آن بیش از سایر عناصر است، کند می ترتیب به ماندگاری مفاهیم در ذهن کودک کمک

  پرتو از دور/ خورشید افشاند/  نور پرشد از/آیینه آب/ 

 آمد  شادروز ، روز آمد/ آمد  ادبامدبرخیز که           

 آید  روزگاربر کام تو / آید  کارآمد که تو را به           
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 توانیدانی که تو این هنر /  زندگانیبرخیز و بساز 

 (54، برقایق ابرها) ..خود باش کار سوزنده به سعی و/ خود باش  روزگارسازنده  

 . شاعر این مضمون را به خوبی در کلمات قافیه نشانده است  .تشویق به سحر خیزی و کار وتالش است، مضمون شعر

تکرار کلمات و گاه ، تکرار صامت ها و مصوت ها. ی موسیقی درونی در شعر اوستها هتکرار از مختصات شعر دولت آبادی و از جلو

روی نکته یا مضمونی خاص به کار در بیشتر مواقع به جهت تأکید بر ، عالوه بر تأثیری که در موسیقیایی کردن کالم دارد، جمالت

 . رفته است

 باد باشم /  توانم می من/ آواز خوانی شاد باشم /  توانم می ،توانم می من 

 در آسمان آبی زیبا بگردم/ رنگ ای  هبا ابرهای نقر/  توانم می ،توانم می من

 (994، برقایق ابرها).. ..باد باشم انمتو می من/ سرخوش وآزاد باشم  توانم می من/بی دست و پا در دور آن دنیا بگردم 

 .کند و این امر به جهت تأکیدی است که بر مضمون این جمله دارد می را از ابتدا تا انتهای شعر تکرار «توانم می من»شاعر جمله 

ترکیبات، متناسب واژگان به کار رفته در اشعار دولت آبادی نشان از توجه شاعر در به کارگیری کلمات و  :تناسب زبان با محتوی 

توصیف و پرداختن به ، مضمون اصلی اشعار کودک دولت آبادی، همان گونه که در بخش محتوی اشاره شد. با محتوای اشعار است

واژگان طبیعی . نگاهی به واژگان به کارفته به وسیله شاعر تداعی کننده محتوای حاکم بر اشعار اوست. ی طبیعی استها هپدید

، ستاره، آسمان، آفتاب، کوه، یاسمن، سنبل، نارون، جویبار، پیچک، باد، ابر، بهار، باران ؛دراشعار دارند واژگانی چون باالترین بسامد را

در شعر او باالست که ..... خانه و، پرواز، کتاب، کودک، مادر، پدر ؛بسامد واژگانی چون، عالوه بر واژگان طبیعی.... درخت و، سبزه، آب

 عناوین شعری نیز از محتوای حاکم بر اشعار خبر، عالوه بر واژگان.دهد می ین و محتوای حاکم بر اشعار خبراز مضام، تمام این ها

، برف، بهار و د لنوازی، گل بنفشه، گل برف، خورشید   قطره دریا شد :اکثر عناوین شعری برگرفته از عناصر طبیعت است. دهد می

 .....گل همیشه بهار و، رسد بهار می باز، باران، ها هستار، نرگس شیراز، بودکوه ک، گل آفتاب گردان، گل ستاره، برگ ریزان

 :گیرینتیجه

توان رسید که  شاعربا آگاهی از عواطف و  می ی مختلف اشعار دولت آبادی از دیدگاه زیبایی شناسی به این نتیجهها هبا بررسی جنب

. گیرد می آن ها را در نظرهای  ر گیری اکثر عناصر عالئق کودکان و نیازگذارد و در به کا می هاکودکان قدم به دنیای آنهای  نیاز

تشبیه نیز در . تصاویر استة خیال غنی است، تشخیص اصلی ترین عنصر سازندهای  شعر دولت آبادی از نظر پرداختن به صورت

ترده در اشعار باالست اما شاعر بیشتر به شعر او  بسامد باالیی دارد و جایگاه آن بعد از تشخیص است، بسامد تشبیهات فشرده و گس

ی گسترده میزان ها هی فشرده بیشتر مقلد است اما در تشبیها هدر بهره گیری از تشبی. دهد می تشبیهات گسترده تمایل نشان

از استعاره جایگاه استعاره مصرحه بعد از تشخیص و تشبیه است و شاهد بسامد نسبتاً باالیی . شود می نوآوری و خالقیت او بیشتر

ی موسیقی بیرونی و درونی وکناری متناسب با نیاز کودکان در ها هاز دیدگاه موسیقیایی نیز شاهد استفاده از جنب. مصرحه هستیم

موسیقی . ی موسیقی در شعر کودک دولت آبادی استها هموسیقی حاصل از تکرار و قافیه اصلی ترین جنب. سنین مختلف هستیم

نگ تر از موسیقی بیرونی، کناری و درونی به صورت رعایت تناسب واژگانی و گاه تضاد بین واژگان ساده و معنوی نیز به صورت کمر

شودو شاعر متناسب با نیاز کودکان از عناصر  می بیشترین تناسب بین اجزای طبیعت برقرار. گیرد می آشنا با ذهن کودکان صورت

 .کند می محسوس به خصوص عناصر محسوس طبیعی استفاده

ی متعدد در اشعار دارد تا حدودی از زیبایی و جذابیت ها هنحوی کهن نمونهای  اما از دیدگاه زبانی، رو آوردن به واژگان و ویژگی   

با اینکه  شاعر سعی دارد از واژگان ساده و آشنا با ذهن و زبان کودکان در اشعار استفاده کند . برخی اشعار برای کودکان کاسته است

شود  می این امر موجب جابه جایی اجزای کالم، اشعار شاهد استفاده از چند واژه کهنه و نامأنوس با زبان کودکان هستیم اما در اکثر

های  ایجاز و مختصر گویی از ویژگی. کند می آن که سادگی و امروزی بودن است دورهای  و زبان شعر کودک را از اصلی ترین ویژگی

ی ها همضامین وصفی و پرداختن به طبیعت و پدید. ر سرودن شعر برای سنین پایین استبه خصوص د، شعر کودک دولت آبادی

در اکثر مضامین توصیفی و یا در ضمن حکایت و داستان شاعر به ذکر نکات اخالقی . طبیعی اصلی ترین مضامین در شعر او است



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
632 

در شعر پروین دولت آبادی . شود می ک یاد آورمضامین رفتاری را به کود، پردازد و اغلب به صورت غیرمستقیم می مورد نظرش

 .جوید می عناصر شکل و محتوا متناسب و هماهنگ با هم هستندوشاعر از زبانی  متناسب با محتوای اشعار سود

فهرست منابع و مآخذ

چاپخانه بیست و پنجم شهریور :تهران، گذری در ادبیات کودکان، (4932)، لیلی ودیگران، آهی -

آگاه  :تهران، بر فارسی نویسی برای کودکانای  همقدم، (4961)، نادر، ابراهیمی -

 شادگان  :تهران، ترجمه کاظم فیروزمند، فرهنگ ادبیات و نقد، (4951)، کادن، ای. جی -

 روشنگران  :تهران، ادبیات کودکان و نوجوانان، (4961)، بنفشه، حجازی -

نشر نقره :رانته، برقایق ابرها، (4969)، پروین، دولت آبادی -

 ترفند :تهران، پنج مقاله درباره ادبیات کودک، (4951)، قدمعلی، سرامی -

انون پرورش فکری کودک و نوجوانک :تهران، (ی نقد شعر کودک و نوجوانها هنظری)از این باغ شرقی ، (4953)، پروین، سالجقه -

سخن :تهران، ادوار شعر فارسی، (4956)، محمد رضا، شفیعی کدکنی -

________________ ،(4955) ،آگاه  :تهران، موسیقی شعر 

 تیرگان :تهران، پژوهشی در شعر کودک، (4963)، منوچهر، علی پور -

 فرهنگ سبز :تهران، ادیبات کودکان و نو جوانان، (4951)، فرشته، عزب دفتری

 گاه ترجمه و نشر کتاببن :تهران، ترجمه فؤاد روحانی، شناسی کلیات زیبایی، (4911)، بندتو، کروچه -

 آگاه  :تهران، شعر کودک در ایران، (4932)، محمود، کیانوش -

 هرمس :تهران، ترجمه داریوش مهرجویی، بعد زیبایی شناختی، (4963)، هربرت ، مارکوزه -

 فکر روز  :تهران، فرهنگ اصطالحات نقد ادبی، (4965)، بهرام، مقدادی -

 2شماره ، مجله کلک، باید شستچشم ها را ، (4963)، آذر، نفیسی -
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 زبان و ادب فارسیو ترویج های بهینه و کاربردی در آموزش شیوه

 مهین پیرزادی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر ادبیات مقطع متوسطه شهرستان چرداول، استان ایالم

 چکیده
خط فارسی نیز چنین است باید در مسیری . وقت باشدندن باید ابنای برای زنده ماالزمۀ گذر زمان، تغییر و تحول است لذا هر پدید

. هدایت شودکه نه تنها از جمود برهد بلکه به خلود نیز برسد چنین تغییراتی، زمانی پذیرفتنی است که از درون و بنیاد زبان باشد

ث، : از پیروی از خط باستان در حذف حروف اصول نگارشی؛ عبارت است( الف: است در این مقاله دو اصل برای این منظور ارائه شده

« ط»گونه که حرف توان به تدریج این حروف را عوض نمود همانبا استمساک از نگارش دورة باستان می. ح، ص، ض، ط، ظ، ع و ق

رت ملفوظ و تشدید، تنوین، مطابقت صورت مکتوب با صو: ها از قبیلای از نشانهادامۀ این بخش حذف پاره. بدل شده است« ت»به 

هاای متعارضی برای اصول نگرشی؛ اندیشه( ب .نهادی است حل پیشاین بخش شامل هشت راه. هاست ها و حرف رعایت فاصلۀ کلمه

توان بخشی از مشکالت آموزش خط فارسی نویسی و به طور کلی خط فارسی وجود دارد با استخراج قوانین کلی میجدا یا پیوسته

هایی ارائه دهد تا یادگیری خط فارسی برای هر فارسی زبان و غیر فارسی زبان، به آسانی میادوار است بنیانایان مقااله ا. را زدود

   . میسر باشد

 .نگارش، خط باستان، استقالل واژه، حذف برخی حروف و صورت ملفوظ: هاکلیدواژه

 مقدمه

های ترکه مثالً حرکات صوتی برای ابراز حالتپایینۀ لاز مراحل متعددی گذر کرده است به ویژه از یک مرح»همان سان که زبان 

شده است لذا تکامل زبان باالتر که در آن از آوای تولید شده برای بیان اندیشه استفاده میۀ رفته و یک مرحلعاطفی به کار می

مسیری که طی نموده  خط که صورت ماندگار زبان و سند آن است اگر در( 35: 4951چامسکی، )« .مبتنی بر نوعی تداوم است

خوش تغییراتی گردیده، همین تغییرات، زبان را از زوال بری داشته و بدان صورت متعالی بخشیده این کاوش کنیم، برای بقا دست

اند و بدین سان زبان را زبان را شاید بر معاش خود رجحان دادهۀ کسانی است که دغدغۀ ها برخاسته از ذهن و اندیشدگرگونی

 . اندیرش را هموار ساختهمصون و مس

 : یم کهاگویند، بسیار دیدههای زبان میمعاصر همه از نارساییة در دور

 . ...و( ذ، ز، ض، ظ)، (ت، ط)اا برای بعضی از صداها بیش از یک عالمت وجود دارد 

 :بیش از یک صدا هستندة اا بعضی حروف نمایند

 ، چو(عدد)مثل دو و 

 . ...مور، روز و

 :شود و این بستگی به جایگاه آن حرف در کلمه داردفارسی غالباً یک حرف به دو یا چند صورت نوشته میاا در خط 

 ب/ اب / ابا / با 

 (41 - 49: 4956دستور خط فارسی، )غ؛ / ا  / اغا / غا 

آرین ) «....و( س ش) ،(ر ز ژ)، (د ذ)، (ب پ ت ث)ا، : حرف آن دارای شکل مخصوصی است 46حرف الفبای فارسی تنها  92از »اا 

 (93: 4963پور، 

 .شود اا خود حدیث مفصلی استاا جدا یا پیوسته نویسی اا که در این مقاله نیز بدان پرداخته می

 . ...اا و

-و برای آن چاره مشخص ساختها را است که باید آن هایینارسایی دارای های مهم جهانزبان فارسی نیز مانند بسیاری از زبان

ی خودآگاهی را ویراسته و بدان سبک پرداخته دارند همهای خود ای در نوشتن دارند نوشتهآنانی که دقت ویژههم تا  موداندیشی ن

بیرون کردن . ادب فارسی زدوده شوداندک اندک از دامن اند دچار آن شده بزرگانا حت اتی کهاشتباه تازبانان پدید آید در فارسی
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بدان تأکید  زرگان ادب فارسی نیزبه زمانی بس دراز و به خودآگاهی همگانی نیاز دارد که ب ،ن فارسیزبا درگونه اشتباهات رایج  این

کوشند هرگز از حدود پیشین پا فراتر نگذارند و تنها قواعد و  نویسندگان و شاعرانی که میکه نکته نیز روشن است این . دارند

-ده است، به تمامی مراعات نمایند، نیازهای جدید زبان و زمان را نادیده میساخته شبدان سیاق  متقدمآثار بزرگان  قوانینی را که

توان نمی عمرآنان باید بدانند به مکتب رفتن برای آموختن امری الزم است، ولی تا پایان . گردندرفت زبان میگیرند و مانع از پیش

قید و بیدر گفتار و نوشتار خود از به کارگیری که واهانی گسیختگی و زیاده روی تجدد خامجتوان به  لنمیالبته  .در مکتب ماند

-با عنوان ترقی و پیش کههای آنان  داد و برخی از خواست جالها و ساختارهای دستوری غیرفارسی هیچ ابایی ندارند، م واژه شرط

  . سازند، پذیرفت روی فرهنگی متهم میدیگران را به پس کمک آن،شود و با  رفت ارائه می

ایم که اگر بیماری درست تشخیص آیا از خود پرسیده. کارولی دری  از چاره و راهشود ضروری مینیاز به اصالح  ،است به مرور واضح

بینی شده است؟ امروز اگر خط فارسی در انزوا بماند یا در آینده این زبان داده شود ولی درمانی معمول نگردد مرگ بیمار پیش

 .شک منفور و مبغوض آیندگان خواهند بودابت کند کسانی که در این زمینه رسالتی دارند بیها رقنتواند با سایر زبان

 پژوهشة پیشین

نقطه، با حروف متصل ابداع کرد و مقبول نیفتاد، میرزا ملکم خان ناظم الدوله همان که الفبایی بی علی آخوندزادهمیرزا فتحپس از 

 .رویه و سرنوشت آخوندزاده داشت

اصغرخان طالقانی، سعید  هایی نوشتند که از آن میان میرزا علیگ جهانی اول، باز کسانی به کوشش برخاستند و رسالهبعد از جن

این کسان و کسانی که ۀ هم. توان نام بردای را میزاده و میرزا ابوالقاسم آزاد مراغهنفیسی، رشید یاسمی کرمانشاهی، سیدحسن تقی

شهر و احمد کسروی، اصالح خط کنونی را کوششی ایران زادهکاظم: معدودی؛ مانندة اند، جز عدکردهها در این باره بحث بعد از آن

پور، آرین. )تواند باشدزبان فارسی جز الفبای التینی نمیة دانستند و همگی اعتقاد داشتند که الفبای آیندفایده و ناصواب میبی

4963 :16) 

شود بخشی از این ای از تاریخ ایران نظیر این دوره دیده نمیصالح یا تغییر آن در هیچ دورهتوجه تام به خط فارسی و تالش برای ا

ترکولوژی در شهر باکو گشایش یافت و استفاده از الفبای التین را در ة ، کنگر4911در اسفند »امر شاید ناشی از اوضاع جهانی باشد 

سه سال ( 13: همان)« .کردند، تصویب نموداز الفبای عربی استفاده می های اتحاد جماهیر شوروی، کهها و سرزمینتمام جمهوری

 .پس از آن آتاتورک در ترکیه همین کار را اجرا نمود

نیا،   از جمله دکتر نصراهلل شیفته، مسعود رجب)از جمعی از دانشمندان  ”انجمن اصالح خط“انجمنی به نام  .ش4995در سال »

و الفبایی  سعید نفیسی در تهران تشکیل یافت به ریاست (...یایی، یحیی ذکا، سهیل آذری وؤیداهلل رابراهیم گرانفر، منوچهر امیری، 

 (13: همان) «.نهاد کردپیش

 .فکر و سپید و سیاه مطرح شد و به مجالت دیگر هم سرایت کردروشن، بنیاد فرهنگ: خط فارسی در مقاالت مجالتی مانندة آیند

 :نمایدکار برای خط فارسی ارائه  میرفت از این تنگناها، دو دسته راه این سطور برای برونة نگارند

 اصول نگرشی؛ ( اصول نگارشی؛  ب( الف

 اصول نگارشی( الف

 ،uگردد که در خط انگلیسی اا به جز حروف  یامالی فارسی و انگلیسی صورت پذیرد، مشخص مة ای بین شیو  سادهۀ اگر مقایس

o،w   وv یک واج است ولی در خط فارسی در شش مورد به ازای هر واج، دو، ة انی هستند اا هر حرف نمایندکه دارای تلفظ یکس

های  ترین مشکل یکی از بزرگ مسئلهاین  ((.غ، ق/ ذ، ز، ض، ظ / ح، ه / ث، س، ص/ ت، ط / ا، ع، ء )سه یا چهار حرف وجود دارد 

اند تا جایی که قبل از سال  ذکر شد اا برای حل آن بسیار کوشیده کهاا چنان ...خط فارسی است و بزرگانی چون مجتبی مینوی و

کشور چین البته تغییر خط فارسی نه معقول است و نه قابل دفاع، اگر . تغییر خط فارسی به التین برآمدندۀ برخی در اندیش 4936

رفت شیخط التین مالک پپیداست که  کامالً مقایسه کنید، اندهایی که خط التین پذیرفتهبا ترک( حرف 11)با الفبای کثیرش 

خط پارسی با توجه به مشکالت آن برای یادگیری  اصالحلذا  کندمی استعمارزدگی زبانی و فرهنگی هموار راه را برای بلکهنیست 

اق با پارسی نویس و جدانویس اوستایی که البته باید برای انطبآموزان الزم است اما نه با خط التین بلکه با خط راستآسان زبان
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آید بازتاب آن به  یوقتی از تغییر خط فارسی سخن به میان م .الح شود و خط جدید فارسی برگرفته از این خط باشدصامروز ا

-ترین ضربه به تمدن کهن ایران وارد خواهد شد بنابراین این راه حل با اندیشیدن در  نتیجه گردد و اولین و بیش یفرهنگ ایران برم

توان گفت  پوشی نیست خط فارسی امتزاج با هنر دارد و در نگاه خطاط، باالتر از خط و میاا قابل چشم. خواهد بوداش، نامطبوع  

نقاشی است و بنیادی هنری دارد اا لذا تدارک نقصان خط زمانی مقبول خواهد بود که به فرهنگ آسیبی نرسد و آن چاره برخاسته 

شود هم استفاده از آن برای ایرانیان و ا به خط ایران باستان، هم مشکل گشوده میاز فرهنگ و تمدن ایرانی باشد پس با التج

برای . آن مؤثر خواهد افتادۀ زبانان و گسترش و اشاع تر خواهد بود و در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی آموزان راحت آموزش دانش

ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع، ق : هشت حرف»: شود ینقل م« ددستور زبان فارسی پنج استا»یابی این موضوع مطلبی از کتاب  چاره

 .(44: 4969قریب و دیگران، )« بان پهلوی و دری وجود نداشته استو در ز. ..مخصوص زبان عربی است

مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی مراجعه شود برای اولین ویژگی خط فارسی این مشکل را « دستور خط فارسی»اگر به کتاب 

 :ازدسمطرح می

 :برای بعضی از صداها بیش از یک عالمت وجود دارد

 ؛(در طاهر، خطر، ضبط) ط، (در تار، چتر، دست) ت

 ؛(در ظاهر، نظر)ظ ، (ضرب، حضرت) ض، (در ذرت، غذا، کاغذ) ذ، (در زن، بزم، تیز)ز 

 ؛(در صبر، نصر، تفحص) ص، (در سبد، پسر، نفس) س، (در ثبت، مثل، عبث) ث

 ؛(در قالب، فقیر، حلق) ق، (تی  در غالب، مغز،)غ 

 (در اسم، آرد، یأس، رؤیا)همزه ، (در علم، رعد، وضع) ع

 (  44: 4956دستور خط فارسی، .( )در هاشم، فقیه، دانشگاه)هـ ، (در حاکم، سحر، شبح) ح

ت حروفی است که اا دوگانگی و اشکال اسۀ اگر در شش سطر باال دقت شود در هر سطر، یکی و گاهی دو مورد از حروفی که مای

اند این حروف در بندهای اا بدان اشاره کرده( 44: 4969قریب و دیگران، )شان پنج استاد بزرگ ادب فارسی در دستور زبان فارسی

 .مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، زیرشان خط کشیده شده است« دستور خط فارسی»کتاب 

-نویسندگان دستور پنج استاد اا  چنین حروفی وجود نداشته بیۀ ی اا بنا به گفتفراموش ناشدنی است که در دورهای دری و پهلو

است اگر ( واج)پس با احتساب همزه، شانزده حرف از الفبای فارسی دارای شش صورت ملفوظ . گمان خط هم بر کمال بوده است

، «ذ»توان به جای  یدر بسیاری موارد مخواهد ماند که « ذ« »ز»هشت حرف مخصوص زبان عربی را از فارسی دور کنیم دو حرف 

 . آورد« ز»حرف 

 : خط فارسی را چنین بر طرف ساختة توان برخی از مشکالت عمدبنابراین می

 ؛«ذ»به جای « ز»آوردن حرف  -4

 ...ذم، نذر وذکر، ذوق، ذبح، اذعان، ذیل، ذخیره و مشتقاتش، ذروه، ذره، ذات، : اند های ساخته شده با این حرف، عربی تر کلمه بیش

فارسی ة هیچ واژ. تر باشد نوشته شود شاید زیبا« ز»اگر با  ...یا واژگان آذوقه، ذباله، ذغال و ...های فارسی همچون آذر، آذین و اسم

 آید؟   یچه نقصانی به وجود  م« ز»ها به  شود و این حروف خاص عربی است با تبدیل آن شروع نمی« ض»یا « ظ»نیز با 

 . به کار برد« ت»توان  ی، م«ط» به جای حرف -2

دارند، موشکافانه بررسی شوند، مشخص « ط»هایی که حرف  اگر بسیاری از لغت. از رواج افتاده است« ط»هاست حرف  البته مدت

را با « اسطرالب»و « ت»را با « ستاره»ة واژ: ؛ به عنوان مثال تر سازگارند تر و با روح خط فارسی بیش منطقی« ت»شود به صورت  یم

 نیست؟ « ستاره»این واژگان ۀ همۀ مگر ریش. نویسیم یم« اصطرالب»و گاهی با افزودن اشتباه دیگری، به صورت « ط»

 :های زیر باید چنین باشد شکل درست کلمه 
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باشیر، تبر، تبرخون، کباب، تاالر، تاول، تایر، تاتاق، اتو، اختاپوس، استبل، اتراق، باتری، اپراتور، امپراتور، بلیت، تنبور، تاس، تاس

تبرزد، تبرزین، تپانچه، تپیدن، تراز، ترخون، غلتیدن، نفت، نفتالین، اترار، استهبانات، استخر، پترزبورگ، پتر کبیر، تارم، تایباد، 

  ....تبرک، تبرستان، ترابلس، تسوج، توس، تهماسب، تهمورث، تیسفون، ختا، لوت، تنبور، تشت، غلتک، غلتان، توفان، توفنده و

ة ذیل واژ: 4964معین، )، ضبط گردیده «ایطالیایی»و « ایتالیایی»به هر دو شکل امالیی « ایتالیایی»ة در فرهنگ معین واژ

شود و جای نگرانی  یدر حالی که شکل دوم آن امروزه معمول نیست بنابراین چنین تحوالتی در گذر زمان پذیرفتنی م( ایطالیایی

شده یا « طاس»عربی که در ( مسی و یا استخوان مکعب شکلۀ به معنی کاس) «تاس» نظیر یفارسگان واژبرخی ندارد حتا در 

 . گیرد گردیده بازگشتی به خویشتن صورت می« طراز»به شکل عربی ( به معنی زینت و آرایش) «تراز»

به عرب رفته است حرف  گردد که بعضی از واژگانی که از زبان فارسی یهای معرب دقت شود، مشخص م اگر به برخی از کلمه -9

 :نویسی در خط فارسی شده است به عنوان مثال دوگانهۀ تبدیل شده است و مای« ص»ها به  در آن« س»

درست است نه صد دلیل دیگر برای این « سد»دهد که  ینشان م« سده»ة واژ. ای فارسی و صاروج معرب آن است ساروج واژه

اا « د»به « ت»بوده است و دویست از ابدال اا ابدال « دو سد»دهد در اصل  یحقیقت عدد دویست است که حروف دویست نشان م

 .مصون نمانده است

در پهلوی و باستان « ص»وجود داشته باشد؟ این امر مبین آن است که حرف « ص»اید که در آن حرف  آیا در فارسی فعلی دیده 

تر از صرف زبان بیگانگان در امان مانده است و امروز نیز باید بیشای است که از توجود ندارد البته فعل در خط فارسی تنها مقوله

 .ها با یاری از فعل باشدیابیتمامی انواع کلمه، به فعل توجه شود و چاره

 :مثالی دیگر

و ’ س‘ها  ، هر دو فارسی است ولی برای تمایز میان معنای آن(عدد)شصت ة و واژ’ انگشت بزرگ و پهن دست و پا‘ شستة واژ» 

 (219: 4961نجفی، )« .آمده است’ س‘در متون کهن، هر دو واژه با . نویسند یم’ ص‘دیگری را با 

 :گر اثرپذیری از خط عربی است؛ مانند تجانس لفظی واژگان، بیان

 .سینه است ای عربی به معنی باالی ای فارسی به معنی پیراهن گشاد و آستین کوتاه و سفید زرتشتیان است و صُدره، واژه سُدره، واژه

تواند سیستم تدافعی زبان فارسی در مقابل زبان عربی باشد  بخشد و میگاهی این امر به واژگان انیرانی صورت متفاوتی با ریشه می

 .جا افتاده استکه به صورت قفس  (به معنی جایگاهی برای پرندگان و حیوانات وحشی) عربی قفصة نوشتن واژنظیر 

سوسیالیسم، : اند؛ مانند آمده« س»دار و نام کشورهایی که از غرب گرفته شده به شکل  های سین لغتمعاصر ة بختانه در دور خوش

 .در این مورد کار فرهنگستان زبان و ادب فارسی درخور ستایش است. ..اد، اسکاتلند وئامپرسیونیسم، سوسیس، سیستم، سو

ۀ های بسیاری دارد نیز کارگشاست از جمل های باستان همانندی های کهن که با زبان برای حل این مشکل توجه به برخی از فرهنگ

 :آن باید گفتة توان به خط کردی اشاره نمود و دربار یهای کهن، م این فرهنگ

 .شودها در نوشتار کردی استفاده میدر خط کردی وجود ندارد و از معادل صوتی آن( ط، ث، ذ، ض، ظ)های صوتینشانه 

 تخه خط                       . نویسندمی« ت»ت را به صور« ط»ۀ اا  نشان

 برسه ت     صبرروهسه ثروت   . نویسندمی« س»را به صورت « ص»، «ث»های اا نشانه

  زاهر  روری               ظاهر زه زل  ضروریبه بذل  . نمایانندمی« ز»را به صورت « ظ»، «ض»، «ذ»های اا نشانه

 (35 :4963رخزادی، )

، در (هایشان حدود سی لغت با مشتق)تر از سیزده صفحه  ها، کم جلدی معین دقت شود، در بخش لغت 6اگر در فرهنگ فارسی  -1

« ث»هایی اختصاص داده شده که با حرف  تر از چهار صفحه به لغت تر از دو صفحه و در بخش اعالم کم های خارجی کم ترکیب

ترین حرف در فرهنگ فارسی حجمکم« ث»حرف . )های کلمه، به این اندازه نخواهد بود شاند این حرف در سایر بخ شروع شده

گزین شود چه مشکلی پیش خواهد آمد جز این که یک جای« س»که کاربرد آن نیز اندک است با « ث»اگر حرف ( معین است

 .ایم ی برای آموزش آسان خط فارسی برداشتهو گام( ابتدایی)ایم و باری از دوش کودکان ابجدخوان  حرف از خط فارسی دور کرده

 ؛«ق»به جای « غ»به کاربردن  -3



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
637 

، غورباغه، غلتک، فرغون، زغال، غو، (ابزاری برای کشیدن تنباکو)شاغول، چغندر، غداره، غدغن، غربال، غلیان : هایی مانند کلمه

 غرشمال، غرغره، غوچ، بایغوش، لغوه بدین صورت چه کاستیی دارند؟ 

« غ»، به صورت «ق»های ترکی مستعمل در زبان فارسی داری حرف  کرد که کلمه یگستان زبان فارسی قانونی وضع ماگر فرهن

نوشته شود، نه در معنا، الفاظ دارای دو یا چند معنی مختلف وجود داشت و نه در خط و صورت مکتوب برای زبان این همه مشکل 

حال اگر واژگان زیر به . رود یبه کار م« س»نیست و تنها به صورت « ث»، «ص»های غربی دارای  گونه که لغتآمد همان یپیش م

 :اند در معنی نیز ابهام و دوگانگی پیش نخواهد آمد نوشته شوند نه تنها شکل فارسی گرفته« غ»صورت 

که در پذیرش امر دشوار  چهآن. ...، غیمه، و(قوطی)، غشالغ، غوش، غوتی (قرق)غورباغه، غابلمه، غارچ، غاچاغ، غاشق، غربان، غرغ

نقوش بیندیشیم،  که در صحت آنآننماید، عهد ذهنی و صورت نقش بسته در ذهن ماست که خالف آن بر ما دشوار است بیمی

 . دانیمپذیرش صورت جدید که شاید منطقی نیز باشد ناکارآمد می

گردد برای نمونه اگر درباره مان هموار میهای دیگر برایاگر در تعریب واژگان فارسی تأملی صورت پذیرد پذیرش این مورد و نمونه

فارسی است که « شلوار»گردد این واژه همان نماید اما با وارسی ریشه مشخص میمعنی دشوار میۀ سؤال شود ارائ« سراویل»لغت 

-که قریب« ل»و « ر»گاه واکند تفاوت آنان چندان محسوس نیست آنبی( س و ش)حذف شده چون دو حرف « ش»ۀ نقط

الجموع از لغت، جمع منتهیۀ سروال؛ به خاطر التباس ریشه و گمراهی ذهن از پیشینالمخرجند دچار ابدال یا قلب گردیده؛ شلوار

    . ...سازند اما  ماها برای یک واژه چنین راهی بر خود هموار میگرامی است که دیگر فرهنگة حال قضاوت با خوانند. اندآن ساخته

شود نوشته میبه شکل عنتر ( به معنی بوزینه)فارسی انتر ة واژشود یا نوشته می« عرابه»عربی در ای فارسی است که واژه «ابهار» -6

البته گویی این معانی به صورت مجاز از  معنی شجاع نیز دارد و که در عربی نه به معنی بوزینه، بلکه به معنی نوعی مگس است)

که در فرهنگ فارسی معین این واژه تنها به صورت عنتر آمده و به اا انتر اا جالب این (اندتباس کردهفارسی اقۀ همان معنی بوزین

 .خود برگردانیمۀ حداقل واژگان خود را به ریش« ا»به « ع»گزینی کاش با جای. ای نشده استصورت فارسی آن اشاره

 مطابقت صورت مکتوب با صورت ملفوظ؛ -6 

 : ی مثالبا رعایت این اصل برا

 .شود ینوشته م« الف»به صورت  ...تقوا، قوا، هوا، مدعا و: های مقصور عربی از قبیل اا کلمه

-جالب این( نویسم یرا بدین شکل م« حتا»بیش از پنجاه سال است که : ها نوشته است برخی از کتابۀ دکتر مظاهر مصفا در حاشی)

 .شودشته میکه این واژه به خاطر تبعیت از صورت عربیش چنین نو

ضابط   «ۃ»کلماه نباشاد باه صاورت     ۀ شود اگار ریشا   یآخر کلمه جزء ریشه باشد، به همین شکل نوشته م« ت»اا در عربی هرگاه 

حیات، رحمت، صاالت، زکاات، نعمات،    : ؛ مانند«ت»های مختوم به  کلمهۀ رعایت این قاعده در فارسی ضرورتی ندارد و هم. گردد یم

بیاان  « ه»هاای عربای، در فارسای باه صاورت       اگر پایان کلماه . شود یگردد، نوشته م یشکلی که تلفظ م به همان ...عبرت، مراقبت و

: تفاوت در معنی باشد؛ مانناد ۀ که تفاوت در نوشتن باید مای. ..اراده، نوبه و: حرکت تلفظ گردد صورت ملفوظ معیار نوشتن خواهد بود

 عزم= اراده  ؛عالقه= ارادت

 (همخوانی صورت ملفوظ با مکتوب)آن مطابق ملفوظ  حذف تنوین یا نوشتن -5

تنوین، نشان تشخیص معرفه از نکره در عربی است در خط فارسی چنین کاربردی برای آن متصور نیست پس استعمال آن نه تنها 

در زبان فارسی با  .سازد یکاهد و آموزش زبان فارسی را یک گام دورتر م یدهد بلکه از عذوبت و گوارایی آن م به کالم رونقی نمی

این نکته یادآور . دار، دیگر نیازی به تنوین نخواهد بود های تنوین به آغاز کلمه« در»، «به»، «با»: ی های اضافه افزودن یکی از حرف

شود از سویی تنوین تطابق صورت مکتوب و ملفوظ میۀ نوازتر است و حذف تنوین مای شود که موسیقی واژگان بدون تنوین گوش یم

  . ر عربی اعراب است و اعراب در فارسی جایگاهی نداردد

، (مقدمتاً)، در مقدمه (نتیجتاً)، در نتیجه (واقعاً)، در واقع (خصوصاً)، بخصوص (نسبتاً)، به نسبت (عجالتاً)، با عجله (احتراماً)با احترام 

 . ...و( حقیقتاً)در حقیقت 

 : رای تنوین استها، جانشین مناسب دیگری ب در پایان کلمه« ی»حرف 
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  . ...و(  ااًئجز)، جزیی (زباناً)، زبانی (عمداً)، عمدی (طبیعتاً)طبیعی 

 . ...و(  حدوداً)، حدود (ااًئاستثنا)، استتثنا (ااًئابتدا)، ابتدا (موقتاً)موقت : گاهی وجود تنوین به کلی زاید است

توان به شکل ملفوظش تحریر نمود؛ حتماً و معموالً به صورت بی، میهای عر در نهایت، تنوین، صدای دو زیر یا دو زبر در پایان کلمه

ها به شکل مرسوم عربیش مأنوس نباشد بدون شک در دراز مدت، شاید برای مدت اندکی به خاطر عادت چشم. حتمن و معمولن

 .گیردسازی صورت میو به نوعی فارسی .افتدمقبول می

 حذف تشدید؛ -3

نگارش نوشته در آن تشدید و تنوین ة مقاله، کتابی دربارة نیاز است اا نگارند و زبان فارسی از آن بی تشدید خاص زبان عربی است

اغراق باید گفت در حذف این دو حرکت تعمدی هم در کار نبوده ۀ شایب به کار نبرده در نوشتن نیز مانعی به وجود نیامد اا حتا بی

شود و این ناشی از ها نمیکند شاید بتوان گفت خواننده متوجه این حذف نمیها احساس نقصان است و خواننده نیز از حذف آن

تنوین )وانگهی مگر تشدید و تنوین از لحاظ جایگاه چه تفاوتی با دیگر حرکات . استغنای زبان و خط فارسی از این دو حرکت است

توان  یشود م ی در خط فارسی استفاده نمیدارد پس همان گونه که از سایر حرکات عرب( رفع و جر، فتحه، کسر، ضمه و سکون

 .تنوین نصب و تشدید را از خط جدا ساخت

 .اندگذاری در خط فارسی را نکوهش کرده نباید فراموش کرد بسیاری از فضال حرکت

النه و ای فاضچاره مسئلههای کوتاه اَا، اِا و اُا است این  ای که در خط فارسی شاید نقصان آن محسوس باشد ضبط مصوتنکته

 .طلبدعالمانه می

 اصول نگرشی( ب

ها یاد کرد و با نام اصول نگرشی بررسی توان به تفاوت نگرش های فردی است که از آن میمشکل دیگر خط فارسی اعمال سلیقه

بر کسی . شدپذیر نبا شود البته در صورتی که جامع باشد و تا حد ممکن تبصرهتواند منجر به تحول ها میابراز سلیقه. گرددمی

شود و  یشماری پیدا م ها، واژگان نو بی از ترکیب کلمه: ساز است؛ یعنیهای    ترکیب پوشیده نیست که زبان فارسی از معدود زبان

، «گیر جهان»، «شمول جهان»های دیگر، واژگان  با ترکیب لغت« جهان»ة از واژ: سازد؛ به عنوان مثال یزبان را گسترده، زایا و خالق م

با افزودن . شود یها ترکیب دیگر ساخته م و ده« افروز جهان»، «جو جهان»، «آفرین جهان»، «بین جهان»، «دار جهان»، «بخش نجها»

های  ها، یکی از مشکل نویسی ترکیب در کنار این صفت ممتاز، پیوسته یا جدا. گردد یهای دیگری حاصل م پسوند به آن، ترکیب

در نوشتن واژگان مشتق و افزودن پسوندها نیز نظرهای . گردد یتر م واژگان، این مشکل تازهبزرگ زبان فارسی است و با گسترش 

 :در جایی آمده است: شود؛ به عنوان مثال یمتفاوتی دیده م

 ( 241: 4953سمیعی، )« .ها ها، این ها، خانه کتاب: شود همواره جدا نوشته می( جمعۀ نشان)ها » 

ها  و ده( 95: 4951یاحقی،)« .آنها، اینها، زنها: شود؛ مانند چسبیده به مفرد نوشته می’ها‘جمع عالمت »: در جایی دیگر آمده است

  . حیرانی گرددۀ هایی نیز ملحوظ است که ممکن است مایناگفته پیداست برای این نظرات تبصره. متناقض دیگرۀ نمون

ها اشاره  آسان و فراگیری تدوین نمود که به برخی از آنهای کلی،  لذا برای آموزش و شکوفایی زبان و خط فارسی باید قانون 

 : شود یم

 ها؛     استقالل واژه -4

اند، جدا نوشته شود؛ به  دار مستقل شکل گرفته های معنی های مرکبی که از پیوند لفظ تا سرحد امکان، کلمه: استقالل واژگان؛ یعنی

اضافه ة که، ترکیب ذکر شده دارای کسرجالب این. شد ینوشته م« بتختخوا»تاکنون پیوسته «  خوابتخت»ترکیب : عنوان مثال

است و در اصل از هم جدایند بنابراین با صورت جدید، ( یا صفت و موصوف)الیه  نشان مضاف و مضاف (ااِ)اضافهة است و وجود کسر

ها را  تر و فهم لغت اژگان را محسوسانجامد و از طرف دیگر، معنی و یگردد و به یک نواختی زبان م نقصانی به واژه متحمل نمی

ۀ مایتر با بن تر و بیش محسوس« دانشسرا»نسبت به « سرا دانش»یا  « دستمال»نسبت به « مالدست»ة یا معنی واژ. سازدیتر م آسان

ر کامل شود و به طو یهاست از نهفتگی خارج م شان نزدیک است زیرا ریشه که اساس این ترکیب سازی معنایی آن و وجه تسمیه
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شود از طرف دیگر، جدانویسی  یزبان آشکار مزبان یا غیر فارسینهفته در این واژگان برای هر فارسیۀ گردد بنابراین فلسف یبارز م

 : کاهد برای نمونهها نیز میترکیبات از دوگانگی

در حدود « خوش» (...ه مانند همراه، بیراه،راهنما، ن: شودآغاز می« راه»مراد ترکیباتی است که با )ترکیب دارد  491در حدود « راه»

ترکیب دارد که فقط  911در حدود « کم». شودها متصل و بقیه منفصل نوشته میترکیب از آن 61ترکیب دارد که درحدود  191

 که به جز) 13« سخت»، 61« شیرین»در حدود هزار ترکیب پیوندپذیر، و « بی»و  291درحدود « هم»ترکیب متصل است و « 6»

-ده ترکیب چسبیده نوشته می) 411« پاک»، (شودترکیب جدا نوشته می 6تنها ) 32« سخن»، (شوندسختگیر همه جدا نوشته می

 ( 49: 4962شعار، . )دارد( یک ترکیب جداست) 23« تهی»و ( شود

تواند به طور شود چه کسی می امالی تنها این واژگان بر فارسی زبانان دشوار است اگر کل ترکیبات بدین سان بررسیة عمل به شیو

داند ولی یی علمی استوار است؟ البته نویسنده خود را شاگرد دکتر شعار میها را ادا نماید وانگهی این نظرات بر چه پایهمطلق آن

 آیا بهتر نیست همگی را جدا نوشت؟. ترقی باشدۀ معتقد است قوانین باید جامع، آسان و مقبول و مای

نامه،  مال، بخش پای، عالی چسب، شورای خانه، دل ها، کتاب خانه شنبه، مکتب یک: ات بهتر است چنین باشدلذا صورت این کلم

 . ...کدام و جا، هیچ چه، این که، آن جانب، آن این

پنج هزار و هفت، یک سد : شود؛ مانند یعددها از این قاعده مستثنا نیست بنابراین عددهای ترکیبی جدا از همدیگر نوشته م 

چسبد، سد نیز  گونه که در نوشتن به صورت حروف، هزار به عدد قبل از آن نمیهمان. میلیون و سد و چهل و هشت هزار و نود و نه

 :نباید به پیش از خود بپیوندد پس صورت صحیح این عددها چنین است

 .سدسد، نهسد، هشتسد، هفتسد، ششیک

های نقش بسته آمد برخی از صورتگویی و خالفتوان با کلیتعارض بسیار است می پسوندها و حروف اضافه، ربط و نشانه،ة در بار

 :در ذهن، راه آموزش را هموارتر ساخت؛ برای مثال

 .قبل نچسبدة جمع به واژۀ ی نشان«ها»اا 

 .جدا نوشته شوند« ترین»و « تر»های  اا پسوند

 . منفصل گردند( مفعول، راۀ نشانای، یا و : های ندا نشانه)های اضافه، ربط و نشانه  اا حرف
 . ...شود  و پس از آن نوشته ة مستقل از واژ« بی»اا لفظ 

 ها به ویژه در واژگان مرکب؛ کلمهۀ رعایت فاصل -2

حروف . های ساده یا مرکب را به خوبی تشخیص دهد دهد که کلمه یها، این امکان را به خواننده م بین حروف و کلمهۀ رعایت فاصل 

واژگان مرکب نیز بدون این که به هم متصل شوند حروف آن . گیرد ییک اسم ساده، بدون فاصله در کنار هم قرار مة ندتشکیل ده

 . شود یفاصله در کنار هم چیده م های ساده بی شبیه واژه

نویسی و  حقق آسانها، موجب ت به این ترتیب، رعایت این فاصله. گیرند ییک حرف از همدیگر فاصله مة های مختلف به انداز واژه

 :اند شود نظیر شرحی که بر این بیت بوستان نوشته خوانی زبان و خط فارسی است و مانع بسیاری از اشتباهات می آسان

 نارفت  از جهاان  سعاد زنگی  به درد             که  چاون  تاو  خلاف    ناام باردار   کارد

 که جانش بر او جست و جسمش به خاکعجب نیست این فرع از آن اصل  پاک             

؛ «اوج است»صحیح [ شکل]حال آن که « .منتقل شد= جانش بر او و جسمش بر خاک جست، جست»: بیت چنین معنی شده است

 ( 46: 4962شعار، . )جان سعد زنگی بر اوج آسمان است اگرچه جسمش در خاک دفن شده است: یعنی

 واژگان؛ ۀ توجه به ریش -9

بستگی و محافظت از انگیزست و دل زبانی، بدیع و دلها، برای هر فارسیآنة واژگان فارسی و توضیح دربارۀ یششناخت درست ر

 "چسبیدن"به معنای  ('ašaq) عَشَق عربیۀ کلمعشق را به ة نویسان واژ نامه لغت: واژگان و زبان در پی دارد؛ برای نمونه

 "چسبیدن"کوشد میان  نیز می "اللغات غیاث"ة نویسند. اندمربوط کرده( ردالموا اقرب) "التصاق به چیزی"، (رب اال منتهی)

 : نویسد برقرار کند و می ای رابطه  "عشق"و  "التصاق" و
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مأخوذ از عَشَقَه است و آن نباتی است که آن را  شود و گویند که آن مرضی است از قسم جنون که از دیدن صورت حسن پیدا می

همین حالت عشق است بر هر دلی که طاری شود صاحبش را خشک و زرد . را خشک کند تی بچسبد آنلبالب گویند چون بر درخ

باشد که به عربی راه یافته « عیش»یا شاید همان میل  و اوستایی  به معنی خواست، خواهش  iškaاز  «عشق»ة واژکه در حالی کند

 .پیوند دارد "ن، میل داشتن، آرزو کردن، جستجو کردنخواست"معنای   به išاوستاییة گیرد که آن نیز با واژ ریشه می

 .البته شکل اوستایی این واژه هنوز در زبان کردی زنده است         

کنند، اغلب با این استدالل سست  فشاری میها و عبارات فارسی پا کاربرد درست واژهبر داری از زبان فارسی، کسانی که با نیت پاس

 . ها جاری است که زدودن آن شدنی نیست باهات دیگر آن اندازه جا افتاده و بر زبانکه این اشترد دارند برخو

در زبان عربی وجود  هرگزاند که  برده  در فارسی به کار هایی عربی زدهاختراع واژهبه  زبانان خود دستفارسیکه  بس بدیع آنۀ نکت

، عجوزه، (گله)، شباهت، شراکت، شرور، شکوه یم و سرپرستی قیمومت یا قیمومیت به معنی قهاندارد، از آن جمله است واژه

-ها موجب شگفتی عربکه شنیدن آن. ..عصبانی، فجیع، فالکت، فکور، مأیوس، مطرح، معاریف، موفقیت، نزاکت، هالکت، مسلمان و

به   "دری وری"اتباعی ارتعباین کار شاید نظیر  .(تر به کتاب غلط ننویسیم مراجعه فرماییدبرای توضیح بیش) .گرددزبانان می

 ؟شمرند کوچک می در واقع به زبان فارسی یعنی به زبان مادری خود توهین کرده آن راکه  باشدمعنی معنی حرف پوچ و بی

 نتیجه

لذا تحول خط،  شدسان محقق نمی  ای از خط بدین، صورت تکامل یافتهکردندالفبا را دگرگون نمی اگر پیشینیان بر همگان پیداست

های فرهنگ  مایه ای برای بقا و تعالی خط و زبان فارسی هستیم باید آن رویه برخاسته از بنچارهۀ مری ضروری است واگر در اندیشا

باشد و همین خط را باید تقویت و اصالح همگانی  هیخودآگابا  توأمزمان و در گذر  ...نژادی، قومی، دینی و به دور از تعصبفارسی 

 .نمود

سازی به ها استوار بوده، شکل پیشین خود را تا امروز حفظ کرده لذا ترکیب، ساختمان فعل در برابر نفوذ سایر زباندر خط فارسی 

 .ها با تکیه بر فعل باید مورد توجه قرار گیرد تر از سایر مؤلفهعنوان یک ابزار قدرتمند خط فارسی بیش

ها، ناپذیرفتنی و  اند و عدول از صورت امالیی مرسوم آن ما پذیرفتهۀ فظها به خاطر کثرت تکرار، شکل ثابتی در حا برخی از کلمه 

شاید گناهی سزاوار هر نوع مؤاخذه و نکوهش باشد از طرفی، خط فارسی باید در مسیری هدایت شود که یاد گرفتن آن برای هر 

ذخایر فرهنگ ایران که همان متون ة ر استفادزبان، به آسانی میسر باشد لذا باید ترس از این که مبادا د زبان و غیر فارسی فارسی

تر از یک درسد از  های چاپی قدیم است، دچار اشکال شویم و به آموزش جداگانه نیازمند باشیم، کنار گذاشت زیرا کم خطی و نسخه

یات فارسی در ها قشر پژوهنده و صاحب نظری هستند که در ستی  ادب در ضمن، آن. رویند های خطی روبه پارسی زبانان با نسخه

 . هر زبان زنده و پویایی است تا از جمود برهدۀ تکاپویند وانگهی تفاوت آیین نگارش متن کهن با صورت امروزی، امری طبیعی و الزم

پذیرد و در واقع، فنای فرهنگی ما زمانی است که نیاز روز  ای سستی و فنای فرهنگ خود را نمی باید دانست هیچ ایرانی نژاده

های دیگر باشیم و تنها به  گر تعالی و تأثیرپذیری از زبان های دیگر منفعل باشیم، تنها  نظاره را درنیابیم، در برابر زبان فرهنگ خود

 .خود ببالیمۀ پیشین

 فهرست منابع

 .4963، تهران، انتشارات زوار، چاپ سوم، از نیما تا روزگار ماپور، یحیی، آرین -4

 .4966، تهران، انتشارات مدرسه،چاپ ششم، امالی فارسی و نگارشآموزش ة شیواحمد،   بیرجندی، یاحمد -2
 .4952، اصفهان، انتشارات ارکان، چاپ اول، آیین نگارش فارسیادریسی، محمدحسن،  -9

 .4963، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوازدهم، آیین نگارش مکاتبات اداریامینی، سید کاظم،  -1
 .4959، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ نهم، (1)آیین نگارش و ویرایش دار علی محمد،  انوری حسن و پشت -3

 . 4951کورش صفوی، انتشارات هرمس، چاپ سوم، ۀ ، ترجمزبان و ذهنچامسکی، نوام،  -6
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، انتشارات دانشگاه آزاد 1و  4آیین نگارش و ویرایش حسینی کازرونی سید احمد، حمیدی سید جعفر و تبرا حبیب،  -6

 . 4966چاپ دوم،  اسالمی،
 .4963، تهران، انتشارات ترفند، چاپ اول، آواشناسی و دستور زبان کردیرخزادی، علی،  -5
 .4953، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، نگارش و ویرایشسمیعی، احمد،  -3

 .4962، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، فرهنگ امالیی شعار، جعفر، -41
 .4955قم، انتشارات تولی، چاپ اول،  ،نگارش ویراستهشعاعی، مالک،  -44

 .4956، چاپ هفتم، دستور خط فارسیفرهنگستان زبان و ادب فارسی،  -42
 .4969، تهران، نشر جهان، چاپ یازدهم، دستور زبان فارسی پنج استادقریب، عبدالعظیم و دیگران،  -49

 .4956، نشر نیایش، چاپ سوم، آیین نگارش ادارینهاد، جمشید،  غالمی -41
 .4964، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، فرهنگ فارسید، معین، محم -43

 .4961، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هفتم، غلط ننویسیمنجفی، ابوالحسن،  -46
، تهران، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوازدهم، راهنمای نگارش و ویرایشیاحقی محمد جعفر و ناصح محمد مهدی، -46

4969. 
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 آن در متون ادب فارسی حماسۀ عرفانی و تجلّی

 الدین ستار پیرعین

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه 

 دکتر محمد امیر عبیدی نیا

 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه 

 چکیده  

. ن را در خود جای داده استهای حماسه و عرفاریزی شده و ویژگیحماسۀ عرفانی نوعی از حماسه است که بر مبنای عرفان طرح

. کنداین نوع ادبی نیز آوردگاه ناسازهاست و میدان جنگ قهرمان و ضد قهرمان و اتفاقات و حوادث موجود در آن را توصیف می

حماسۀ . خیزدبه پا می( نفس اماره و شیطان)قهرمان این نوع ادبی روح و نفس مطمئنۀ انسان است که در مقابل ضد قهرمان 

های ادب فارسی که حاوی نغزترین و پرمغزترین مفاهیم عرفانی بلندترین مثنوی. نیز به نوعی بیانگر ستیزه و جدال استعرفانی 

گیرند که پهلوان این آثار انسان عالی همت و دالوری است که برای رسیدن به حق و حقیقت، قدم به است، در این حیطه جای می

جنگد و برای رسیدن به هدف واالی خود اژدهای نفس و شیطان و اهریمن وجود خویش میبا . نهدراه پر مخاطره و دهشتناک می

ما در ایان مقاله به بررسی حماسۀ عرفانی و زمینۀ پیدایش آن، . کندهرگونه سختی و رنج را تحمل می( اهللجاودانگی و فناء فی)

 . ایمهای آن در ادب فارسی پرداختهها و نمونههمچنین ویژگی

 .حماسه، عرفان، حماسۀ عرفانی، قهرمان و ضد قهرمان: هاواژهکلید

  :مقدمه :4

یعنی هم سلحشورانه و . ست که هم ویژگی حماسه و هم ویژگی عرفان را به همراه داردها هعرفانی یکی از انواع حماسۀ حماس       

 . الهی است توأم با مبارزه و جدال است و هم روحانی و زاهدانه و توأم با شناخت و معرفت

آید اما تأمّل و تعمّق در آن بیانگر همسانی و الفت عمیق بین این دو واژه  می در نگاه نخست ترکیب واژه متناقض نما به نظر       

ه گیرد و گا می قرار «حماسه»نوع ادبی غنایی بوده و در مقابل نوع ادبی ۀ غالباً اهل ادب بر آنند ادبیات عرفانی در زیر مجموع». است

 . ...خورد می این احساس وجود دارد که میان این دو نوع ادبی تباین و و بعضاً حتی تناقض و تعارض به چشم

یک بعدی موجب شده است بسیاری از اهل ادب حتی برخی از متخصصان نقد ادبی از طی طریق های  این دریافت ها و تلقی       

  (4954:2، قبادی) «.وقف شوند و از اشتباه مصون نمانندصواب باز مانند و در صورت متن و عناصر ظاهری مت

نوعی جدال و ، بسیاری از آثار ادب فارسی مخصوصاً از قرن پنجم به بعد که به صورت نمادین و رمز گونه نوشته شده اند       

کند که برای  می جلوه کشند و همچنین نفس انسان همچون قهرمانی می نفس با اهریمن درونی وجود انسان را به تصویرة ستیز

این گونه آثار با الهام . کند می زیادی را تحملهای  سختیها و دشواری، رهایی از قفس و زندان تن و وصول به عالم ملکوت و آزادگی

فضای داستان را هم چون میدان جنگی ، مشابه آن هاهای  ی اساطیری و پهلوانی و یا با تصویر پردازیها هو بهره گیری از حماس

جنگ و جدال این . دهند می قرار( نفس اماره یا اهریمن وجود انسان)را در مقابل ضد قهرمان  (نفس یا روح)رسیم کرده و قهرمان ت

جنگی که در های  ابزار ها و آلتۀ هم. آید می ی پهلوانی به چشمها هدو جنگجوی ناساز همچون جنگ و جدال قهرمانان حماس

 . گیرد می ی عرفانی نیز به صورت نمادین و رمزی مورد استفاده قرارها هدر حماس رود می ی پهلوانی به کارها هحماس

 به تی  عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی      که از شمشیر بو یحیا نشان ندهد کس از احیا        

  (39 :4951، سنایی)

 ند بااز بعضی بار سر کاوه بلند                  تشنه جان دادند در گرم و گز

 بااز بعضی را ز تاف آفتااب                  گشت پرها سوخته دل ها کباب 

 باز بعضی را پلنگ و شیر راه                کارد در یک دم باه رسوایی تباه

 (291 :4959، عطار)باز بعضی در بیابان خشک لب            تشنه در گارماا بمردناد از تاعاب
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 (231: 4955، مولوی)گوش به غیر زه مده تا چو کمان خمانمت     ر شجاعتی    زخم پذیر و پیش رو چون سپ

 (313 :همان)کاو رستم سرآماد ؟ تاا دست بارگشایاد     طبال غازا بارآماد کاز عشق لشکار آمد    

 (4139 :همان)کاز جهت تاوست هماه جناگ مانمارا             و    مارا   جاان     باده   صالاح 

در آثار سهروردی نمایان شده و بعد از آن در آثار سنایی و عطار ادامه یافته تا در نهایت در مثنوی و غزلیات  این نوع ادبی، ابتدا

از جمله در حماسه گیلگمیش، ایلیاد . خورد می حماسه عرفانی در آثار حماسی جهان نیز به چشم. رسدشمس موالنا به اوج خود می

 . ..و اودیسه هومر، رامایانا حماسه هندوان و

 . در این نوع ادبی لطافت و روانی و طراوت عرفان و نیز شکوه و ستیهندگی و فخامت و صالبت حماسه، توأمان به کار رفته است

  :پیشینه تحقیق :2

تحت ای  هدکتر عباس کی منش در مقال :4 :درباره این ناوع ادبی تحقیقات و پژوهش ها و تألیفاتی چند صورت گرفته است، از جمله

رابطه حماسه با عرفان و چگونگی بهره مندی شاعران غیر حماسی از عناصر و مختصات حماسه را « پیوند حماسه با عرفان»ان عنو

دکتر حسینعلی قبادی در  :2 (426 – 431، صص 4963پژوهش نامه علوم انسانی، دانشگاه تهران، دی ماه ). بررسی کرده است

اروپایی و غربی و نیز های  ی لغوی حماسه در زبانها هریش «ز انواع ادبی در ادب فارسییکی ا، عرفانیۀ حماس»با عنوان ای  همقال

ۀ فصل نام). عرفانی در آثار ادبی را بررسی کرده استۀ ی حماسها هو مای ها هحماسه در سیر تاریخ نقد ادبی غرب و همچنین زمین

با عنوان ای  هدکتر علی حسین پور در مقال :9(  4 – 21صص ، 4954بهار و تابستان ، اولة شمار، جدیادة دور، زبان و ادبیات فارسی

به بازتاب این نوع ادبی در ، عرفانیۀ پس از بحث و بررسی مختصر در مورد حماس «موالناۀ عرفانی و تجلی آن در شمس نامۀ حماس»

تخیل و ، روحیه و شخصیت حماسی»ة وزحماسی بودن عرفان موالنا را در سه حۀ مسئلپرداخته و  (شمس نامه)دیوان غزلیات موالنا 

بهار ، اولة شمار، جدیدة دور، زبان و ادبیات فارسیۀ فصل نام). مورد پژوهش قرار داده است «زبان و بیان حماسی، ذهنیت حماسی

صر بازتاب عنا»با عنوان ای  هدکتر رحمان مشتاق مهر و حسین ادبی فیروزجایی در مقال :1  (93 – 32صص ، 4954و تابستان 

ی حماسی عرفان موالنا و علل حضور عناصر حماسی در غزلیات او را بررسی کرده ها هنیز به نوعی جنب «حماسی در غزلیات شمس

  (469 – 456صص ، 4956پاییز و تابستان ، 9ة شمار، سال اول، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیهة دانشکدۀ فصل نام). اند

و نیز آیت اهلل  «انسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی»تر حسین رزمجو کتابی با عنوان دک، عالوه بر مقاالت یاد شده

ی حماسی و عرفانی از منظر ها همنظوم»با عنوان ای  هو دکتر حسینعلی قبادی مقال «حماسه و عرفان»جوادی آملی کتابی با عنوان 

 . اشاراتی نموده اند، عرفانتألیف کرده اند که به ارتباط حماسه با  «نماد شناسی

 بحث و بررسی  :9

 :تعریف حماسه (9 – 4

قومی یا فردی باشد به های  حماسه نوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی و افتخارات و بزرگی»

استقالل های  است که در آن از جنگحماسه در اصطالح اثری  (4932:9، صفا)«.نحوی که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گردد

سخن ، ی گوناگون و یا ایجاد یک ملّیّت و تالش در راه حصول تمدّنها هطلبانه و بیرون راندن یا شکست دشمن یا اتّحاد قبایل و تیر

گزارشی از . استشرح تاریخ قبل از دوران تاریخی . آن ملّت استهای  آرمانة هر ملّتی بیان کنندۀ از آن رو حماس. آید می به میان

شعر ، حماسه شعر رنج و امید مشترک انسان. باشد می تاریخ صدور جهان و روزگار مردمان نخستین، اوضاع روزگاران نخست

بن مایه و زیر ساخت فرهنگ یک کشور . سخن از اوّلین هاست، شعری است که مربوط به دوران طفولیّت بشر. نخستین بشر است

 رساند و پهنه و بستری از تاریخ کهن و دیرین ارزشمند یک قوم را نشان می اده بودن یک ملّت رااصالت و نژ. باشد می حماسه

  (69 :4959، شمیسا). دهد می

  :تعریف عرفان (9 – 2

آن گاه که انسان از هوای نفس و . توان یافت می در کتب متقدّم و متأخّر توضیحات و تعاریف متعددی در مورد عرفان و تصوف

عرفان ». شود می دنیوی و ماسوی اهلل کناره گیری کند و همت در عبادت و زهد و تقوا مقصور گرداند عارف یا صوفی خواندهتعلّقات 
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آن هم البته نه به . یک مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف برای شناختن حق و شناخت حقایق امور و مشکالت رموز علوم است

  (5 :4959، سجادی) «.و کشف و شهود طریق فالسفه و حکما بلکه از راه اشراق

مقابل علم . مفهوم عام این کلمه وقوف به دقایق رموز چیزی است. معرفت و شناسایی حق تعالی است، عرفان در لغت شناختن»

 :و همچنین (214 :4965، رزمجو) «.یافتن و شناختن حقایق اشیا است از طریق کشف و شهود، سطحی و قشری و معنی خاص آن

گیرد و عرفان یک مفهوم  می سیر و سلوک عملی است که از منبع عرفان سرچشمهۀ ی عرفان و نحله و طریقها هیکی از جلو تصوف»

  (212 :همان) «.شود می نیز ها هکلی است که شامل تصوف و سایر نحل

در این . تألیف کرده است کتاب کشف المحجوب هجویری است که در قرن پنجم، یکی از کتب مهم و معتبر در مورد عرفان و تصوف

ابوالحسن نوری ». کنیم می بیان کرده که چند مورد را ذکر، تعاریفی از تصوف  را از زبان عرفای معاصر یا پیش از خاود، کتاب مؤلّف

تصوف آزادگی بود که  «التصوف هو الحریّه»دیگر  (34 :4951، هجویری) «.تصوف دست بداشتن جمله حظوظ نفسانی بود» :گوید

تصوف آن بود که صاحب آن ظاهراً و باطناً خود را » :و از زبان علی بن بندار نیشابوری گوید (33: همان) «.ده از بند هوا آزاد گرددبن

  (31 :همان) «.نبیند و جمله حق را بیند

ه وصول به حق پیروان آن راة مخلوطی از فلسفه و مذهب که به عقیدۀ طریق :تصوف یا عرفان در نزد مسلمین عبارت است از»

شود و  می منحصر بدان است و این وصول به کمال و حق متوقف است بر سیر و تفکر و مشاهداتی که مودّی به وجد و حال و ذوق

پیروان این طریقه به صوفی و عارف و اهل کشف معروفند و خود را . سازد می در نتیجه به نحو اسرار آمیزی انسان را به خدا متصل

  (41 :4959، غنی) «.ندنام می «اهل حق»

شود که عارف در پی کشف اسرار حقیقی و متصل به حقیقت محض و رسیدن به وصال  می از تعاریف بیان شده چنین دریافت

. پردازد می کند و به مبارزه می باشد و در این راه از هرچیز و هر کسی که مانع سلوک او شود اعراض می حقیقی که فناء فی اهلل است،

شیطان نفس خاود را مغلوب کارده و سرافرازانه فریاد اناا الحق ، مادی و دنیویهای  بسیار و با دوری از التذاذهای  مل رنجاو با تح

 . برمی کشد

  :انواع حماسه (9 – 9

از حماسه یکی ، تشبیه کنیمای  هاگر ادب فارسی را به خیم. برخوردار استای  هحماسه از اهمیت و جایگاه ویژ، در ادب فارسی

دارای موضوعات ، حماسه به لحاظ اهمیت و جایگاهی که در ادب فارسی دارد. محکم و استوار این خیمه خواهد بودهای  ستون

، پهلوانی، ی اساطیریها هحماس :حماسه را بر اساس کارکرد و موضوع آن به. مختلفی است که به اشکال گوناگون بازتاب یافته است

  (46: 4954، قبادی). سیم بندی کرده اندتق. ..عرفانی و، دینی و مذهبی

این نوع حماسه بر مبنای اسطوره و . گوید می که قدیم ترین نوع حماسه است و از ماقبل تاریخ سخن :ی اساطیریها هحماس :4       

ۀ اول شاهنامهای  شبخ :مانند. شکل گرفته است، ها هی پیرامون و نوع برخورد با این پدیدها هدیدگاه مردم کهن از آفرینش و پدید

 . رامایانا و مهابهاراتای هندوان، هومرۀ قسمت هایی از ایلیاد و اودیس، فردوسی

مانند زندگی . اساطیری نیز داشته باشدۀ گوید و ممکن است جنب می که از زندگی پهلوانان سخن :ی پهلوانیها هحماس :2       

معموالً اقوامی که دارای زندگی فعّال بودند و با اقوام . حمداهلل مستوفیۀ فرنامتاریخی داشته باشد مانند ظۀ رستم در شاهنامه یا جنب

 . هستند ها هدارای این گونه از حماس، دیگر جنگ یا صلح داشتند

قهرمان آن یکی از بزرگان . گیرند می از مذهب و اعتقادات دینی سرچشمه ها هاین نوع حماس :ی دینی و مذهبیها هحماس :9       

خاوران ، حیدری از باذل مشهدیۀ حمل :مانند. شود می است و ساختار داستان بر اساس اصول حاکم بر آن مذهب پایه ریزیمذهب 

اقوامی که فعالیت برون مرزی نداشتند و به اصطالح در خود بودند . ملک الشعرای صباۀ نامه از ابن حسام خوسفی و خداوند نام

تیموریان زندگی درونی ، مغوالن، غزانۀ در ایران بعد از حمالت خانمان سوزی از قبیل حمل .ی دینی و فلسفی دارندها هبیشتر حماس

ی اساطیری و پهلوانی را ها هفلسفی و عرفانی جای حماس، ی دینیها هو درون گرا بر زندگی برونی و برون گرا غالب آمد و حماس

 . گرفت
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شود و به نوعی با مکتب فکری و اعتقادی سازندگان  می ای عرفان طرح ریزیاین نوع حماسه نیز بر مبن :ی عرفانیها هحماس :1       

با این تفاوت . ی پهلوانی در حال نبرد و ستیز استها ههمچون قهرمان حماس ها هقهرمان این نوع از حماس. آن ارتباط مستقیم دارد

جنگد که این نوع از مبارزه به مراتب سخت  می نیناه باا دشمن ظاهری بلکه با دشمن باطنی و درو، قهرمان، عرفانیۀ که در حماس

زیرا رویارویی با دشمن پنهانی و درونی نیرویی بیشتر و برتر از نیروی قوای جسمی و فیزیکی . تر از جنگ با دشمن ظاهری است

ی ها هبازآفرینی حماسعرفانی در واقع ۀ حماس». چندان کارگر نیفتد ها هجسمانی در این گونه از حماسة چه بسا که قو. نیاز دارد

فلسفی و مذهبی است که رزم آفاقی در آن به درونی و انفسی تبدیل شده است و در درون جغرافیای بزرگ نفس و ، ملی، اساطیری

های  کم از برخاستن غبار جنگ (نفس)و ضد قهرمان  (روح)گیرد چنان که گاه گرد و غبار کشاکش قهرمان  می نبرد در، روح

  (41 :همان) «یرون نیستجغرافیای طبیعت ب

و جنگ و ستیز ها و ها  یباید در بافتی از شهسوار (...عرفانی و، دینی، پهلوانی، اساطیری)در هر نوعی که باشند  ها هحماس       

فک زیرا جنگ و ستیز و دالوری و شجاعت جزء الین. توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی و افتخار، چه ظاهری و چه باطنی ارائه شوند

 . ادب حماسی است

ادب فارسی که حاوی نغزترین و های  بلند ترین مثنوی. در ادب فارسی فراوان است( حماسه عرفانی)این نوع حماسه        

برای خود حماسه عرفانی طویلی است که  ها ههر یک از این منظوم. گیرند می پرمغزترین مفاهیم عرفانی است در این حیطه جای

وارسته ضمیر و عالی همتی است که با دیو نفس و هوای نفسانی و شیطان درونی خود به مبارزه برمی خیزد و پهلوان آن انسان 

او قدم در راه پر خطر و . عرفانی نیز هر دم در آرزوی جاودانگی استۀ پهلوان حماس. سربلند و پیروز از این میدان مبارزه برمی گردد

 عرفانیۀ دکتر شمیسا در مورد حماس. فی اهلل به حق برسد و خود را در آن جاودانه سازد نهد تا از طریق فنای می پر فراز و نشیبی

پهلوانی است که در آرزوی ، عرفانیۀ قهرمان حماس. آری یک جلوه عرفان در ادبیات ما دقیقاً شکل حماسی دارد»: نویسند می

دشمن . اودانه، خود را از طریق فنای فی اهلل جاودانه سازدنهد تا با پیوستن به خدای ج می پس قدم به راه پر خون. جاودانگی است

در . میان آنان جنگی دراز آهنگ و تن به تن درمی گیرد. او دیاو یا اژدهایی است باه ناام نفس که مسلح باه تعلقات دنیوی است

. یر امور و اشیای حماسی استی خونین یا آتشین، نهنگ ال، دریای توحید، زنجیر جنون، چاه تن و ساها هاین جنگ سخن از نعر

 . سخن از سگ نفس و خوک نفس و گاو نفس است

هفت وادی عشق یا هفت مرحله سیر و سلوک همان هفت خان متون . نهد می قهرمان عرفان پای به سفر مخاطره آمیزی       

و سالک باید با مجاهدات بسیار بر در این سفر که سیر من الخلق الی الحق است، عقبات و موانع بسیار وجود دارد . حماسی است

این که پیری خضروار سالک را . چیره آید و خود را از جواسیس حواس و اهریمن وساوس و شیاطین هوا و هوس برهاندها  یدشوار

پیر مظهر خدای مدافع قهرمان است در عوض خدای دیگر به نام . کند همان دخالت نیروهای متافیزیکی در حماسه است می هدایت

  (443 :4959، شمیسا) «.به هر حال نحوه بیان در عرفان گاه آشکارا حماسی است. بلیس، مدافع دشمن او، دیو نفس استا

با این تفاوت که در حماسه . کامالً واضح و آشکار است که هدف در دو مکتب فکری حماسه و عرفان مبارزه و ستیزه است       

به ای  هنامرئی و ناپیداست و همین گره خوردگی میان این دو مکتب باعث پیدایش پدید دشمن رویاروی و قابل رؤیت ولی در عرفان

 . شود می عرفانیۀ نام حماس

بزرگ و پراهمیت چون سفر روحانی بنده به سوی حق و حضرت معبود را که سفری است از خاک بر ای  هتواند حادث می شاعر       

مرد خدا از روحیه و سرشت سلحشورانه برخوردار است و برای رسیدن به معبود که  چون. افالک به زبان و سبک حماسی بیان کند

او در این راه با . کشد نمی کند و از پیمودن راه، پای پس نمی در مقابل هیچ نوع دشمن و مانعی سر خم، واالترین هدف اوست

و با سالح تقوا و زهد و پارسایی به هدف واالی  کند می مبارزه، دشمن درونی خویش که نفس اماره و شیطان پنهان در وجود اوست

زیرا بدون جنگ و ، شود می همین ستیزه و جدال در این دو مکتب فکری است که موجب تکامل قهرمانان آن ها. یابد می خود دست

رونی و نفسانی کند و حتی متون عرفانی نیز بدون این چالش د می پذیرد و نه قهرمان گرایی معنا پیدا می جدال نه حماسه شکل

بخشد و او را  می جدال عارف با دیو نفس و اهریمن وجود خویش است که به عرفان او معنا. دهند می معنا و مفهوم خود را از دست

 . آورد می با گذر زمان پخته تر و شیفته تر نسبت به هدف اصلی خود بار
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 زیرا بیشتر، حاالت روحی و انفسی عارف بیان (9 :4954، پورحسین . )نیز خوانده اند «حماسه روحانی»حماسه عرفانی را        

. شود می یا پهلوانی که در آن ها حاالت ظاهری و قوای جسمانی قهرمان توصیف و بازگوای  هی اسطورها هشود برخالف حماس می

وجودی ۀ ارف با نفس در عرصعهای  به این دلیل که تمام جنگ و ستیز، نیز نامیده اند «درونیۀ حماس»همچنین حماسه عرفانی را 

ی بیرونی و ظاهری و ها هجنگ و جدال در آن ها عرصۀ ی دیگر که صحنها هبرخالف حماس. گیرد می و درونی خویش صورت

 . جغرافیایی است

های  حماسی پیشاهنگ فریاد علیه بیدادگریای  هعارف راستین، عرفان و حماسه را با هم درآمیخته و با برخورداری از روحی       

 . نفس و اهریمن درونی انسان شده است

 مرد عشق آمد بیا تا گرد او جوالن کنیم یدان کنیم                م  زی  عزم تا   بیا آمد  رزم  گاه 

 چنگ در فتراک آن معشوق عاشق کش زنیم                بس لگام نیستی را بر سر فرسان کنیم 

 ما هم نسبت به زور رستم دستان کنیم                    دیو سپید    لشکر  بگیرد گر   را  دین  ملک 

 (142 :4951، دیوان سنایی)

زیرا ، کند نمی او که همیشه در اندیشه تحصیل رحمت الهی و رسیدن به فنای فی اهلل است هرگز از مبارزه برای تعالی دین اعراض

آن را جهاد اکبر خوانده اند و مبارزه با  (ص)ری که پیامبر اکرم طو. ستها هجهاد با نفس برای رسیدن به خدا، بزرگ ترین مبارز

  :گوید می مولوی نیز با تلمیح به همین قول پیامبر. دشمن ظاهری را جهاد اصغر

  (69 :4959، مثنوی)قد رجعنا من جهاد اصغریم                   با نبی اندر جهاد اکبریم   

های  چون بیشترین همسانی. نبوده بلکه بیشتر هم هست ها هفانی کمتر از دیگر انواع حماسی عرها هلذا شکوه و ارزش حماس       

بسیاری از انسان ها را از میدان گاه ، جان فرسا با شیطان نفسهای  جنگ ها و سختی. خورد می حماسه در این نوع ادبی به چشم

 (نماد الهی)که از آن همه پرنده که در پی رسیدن به سیمرغ  چنان که در منطق الطیر عطار شاهد آن هستیم. کند می مبارزه به در

 . اندک به مقصد نهایی رسیدندای  هبودند تنها عد

 ...آخاراالمار از میاان آن سپااه                 کم رهی ره برد تا آن پیشگاه

 ....دریا شدند                 باز بعضی محو و ناپیدا شدند ۀ غرق بعضی    باز

 سخت رنجور آمدند                 باز پس ماندند و مهجور آمدند  باز بعضی

 ... تا یکی                بیش نرسیدند آن جا اندکی  از صد هزاران  عاقبت

   (291 - 294 :4959، عطار)از هزاران سی به درگاه آمدیم    مدتی شد تا در این راه آمدیم           

 :چون برای پیمودن این مسیر

 (11 :همان)ی باید این ره را شگرف          زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف   شیر مرد

ی اساطیری، پهلوانی، تاریخی بهترین نمونه توصیف ستیز ناسازهای بیرونی و تبیین جنگ و جدال یالن و ها ههمان گونه که حماس

درونی و تشریح تضاد موجود در بین های  توصیف نبرد ناسازۀ پهلوانان با دیوان و ددصفتان است، حماسه عرفانی نیز ناب ترین نمون

 . نیروهای الهی و اهورایی درون انسان با نیروهای شرور و شیطانی و اهریمنی است

 پیدایش حماسه عرفانی  (9 – 1

وعرفان دالیل  سبک شناسی و انواع ادبی در مورد تحول سبک خراسانی به عراقی یا تحول لحن حماسه به غناهای  در کتاب       

 . قرار دهدای  هعرفانی را پیش چشم هر خوانندۀ تواند علل پیدایش حماس می متعددی ذکر کرده اند که نظر و تعمّق در آن ها

شعر سبک خراسانی از نظر فکری شاد و برون گرا و عقالنی و واقع گراست که در آن از عرفان و مسایل روحی خبری نیست »       

ی ملی و اساطیری و ها هو این دوران عصر طالیی و اوج شکوفایی حماس (16، 4956، شمیسا) «.روح حماسی است و کالً مشتمل بر

 . پهلوانی است

با روی کار آمدن سلجوقیان که اصالتاً ایرانی نبودند و توجهی به رسوم و آیین ایرانی نداشتند و مردمی چادر نشین، بدوی و        

این تغییرات رواج تصوف و عرفان و فعالیت صوفیان ۀ احوال اجتماعی کشور دچار تغییر اتی شد، از جمل اوضاع و. بدون سواد بودند
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از . در زمان سامانیان از صوفیان بزرگ خراسان خبری نبود و در زمان غزنویان صوفیان تحت فشارهای سیاسی و مذهبی بودند». بود

وقتی سالجقه روی کار . نمودند می و سلجوقیان را به حمله به خراسان تحریضکردند  می این رو مشایخ صوفیه علیه غزنویان توطئه

صوفیان نخستین بار . ی متعدد تأسیس کردندها هدر اطراف و اکناف ایران خانقا. آمدند با ازای آن سابقه به صوفیان امتیازاتی دادند

با  (32: همان) «.از این رو عرفان وارد ادبیات فارسی شدبعد از شهادت حالج جرئت پیدا کردند افکار خود را آشکارا منتشر سازند 

تأسیس مدارس دینی و رواج مدارس اسالمی در این عصر نیز شاعران با سبک عربی و علوم و فنون مختلف آشنایی یافتند اما صبغه 

شود تدریس  می تأسیس دینی باعث شد که با فلسفه یونانی ضدیت داشته باشند حتی در غالب مدارسی که از قرن پنجم به بعد

بنابراین با روی کار آمدن اقوام غیر ایرانی از جمله غزنویان،  (33 :همان. ک.ر. )یابد می علوم عقلی ممنوع شده و علوم دینی رواج

وایل قرن رسند و تا ا می بر ایران و ایرانی که از اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم به اوج قدرت خود. ..سلجوقیان، خوارزمشاهیان و

 کنند و در پی آن ها بالی خانمان سوز مغول در ایران مزید بر علت شده و باعث می هفتم به بخش هایی از سرزمین ایران حکومت

امرای . گردد فرهنگ و ملیت ایرانی به انحطاط و فترت فرو افتد و سوابق درخشان خویش را در مدنیت و سیاست از دست دهد می

بودند با تسلط بر ایران، مردم را به دیده تحقیر، برده، ... ن که افرادی خود کامه، مستبد، بی حفاظ و سفاک وترک نژاد حاکم بر ایرا

تسلط این عده بر ایران باعث . زدند می نگریستند و به هرگونه عملی برای تحقیر این ملت دست می بنده و مردمی شکست خورده

نفوذ تعلیمات اسالمی در ایران و »عالوه بر آن . زوال عالیق نژادی و نسبی گردید ضعف اندیشه ملیت و دگرگونی رسوم آداب قدیم و

لغو امتیازات نژادی و ۀ آشنایی روشنفکران حقیقت جوی ایرانی با جهان بینی قرآن کریم و طرز تفکر پیشوایان اسالمی که بر پای

ملی است که در تضعیف روح شوونیسم یا وطن دوستی عا، باشد می طبقاتی و باطل شمردن تعصبات قومی وافتخارات ملی استوار

در چنین شرایطی »بنابراین  (33 :4965، رزمجو) «.افراطی و بی اعتبار کردن احساسات تند ملی و قومی ایرانیان تأثیر بسزایی دارد

از آغاز قرن ششم  توجه به مفاخر نژادی و نظم روایات و احادیث پهلوانی و حماسی ملی امری محال است و به همین سبب هم

ماند از نتایج آن که توجه به  نمی شود و چون از مفهوم ملیّت اثری می فترت و انحطاطی سخت در امر حماسه سرایی ایجاد

 در اثر این عوامل اجتماعی و سیاسی حماسه سرایی به افول (412 :همان) «.ماند نمی ال محاله اثری باقی، ی ملی استها هحماس

گیرند و قهرمان بال منازع حماسه که در  می رسد در واقع آثار عرفانی جای آثار حماسی را می و تصوف به ظهور گراید و عرفان می

. شود که در میدان انفس و درونی هماوردی ندارد می جنگ هماورد و حریفی برای خود ندارد تبدیل به انسان عارفیهای  میدان

تفکرات . پیوندد می رویدادهای اجتماعی و سیاسی به وقوعۀ یک مکتب فکری به واسطبنابراین در این دوره تصوف و عرفان به عنوان 

این ملت در طی تاریخ تکوین و تکامل ۀ فکری و جهان بینی و پیکارهای حق طلبانهای  حماسی و فرهنگ ملی ایران که نماد ارزش

 معنوی در شکل تصوف و عرفان ایرانی تولدی تازهۀ رسد با استحال می حیات آن به بن بستۀ پذیرد و چون ادام می خود بوده زوال

یابد و در این تحول کیفیت نبرد قهرمانان و درگیری آنان با دشمنان اهرمن خوی بیگانه در آوردگاه بیرونی مبدل به پیکار درونی  می

 . گردد می (نفس اماره)انسان با دشمن هم خانه اش 

  :ی عرفانیها هحماسهای  مختصات و ویژگی (9 – 3

بیرونی در ة فلسفی و مذهبی است که مبارز، ملی، ی اساطیریها هاین نوع حماسه در واقع باز آفرینی حماس، چنانکه گفته شد       

روح یا نفس مطمئنّه به عنوان قهرمان اصلی این نوع حماسه در مقابل دشمن نیرومندی چون . شود می درونی تبدیلة آن به مبارز

ی دیگر تفاوت محسوسی دارد اما ها هاین نوع ادبی هرچند با حماس. رونی به مبارزه و جدال برمی خیزداژدهای نفس و اهریمن د

ۀ از جمل. توان به حماسی بودن این نوع ادبی نیز اذعان کرد می و مختصاتی است که با تأمل در آن هاها  یمانند آن ها دارای ویژگ

  :این ویژگی ها

شخصی است که برای ، قهرمان آن. بر اصالت نقش قهرمان استوار است ها هی چون دیگر حماسی عرفانها هپایه و اساس حماس :4

شجاعت و بی باکی او به . جنگد می بیدادگران و طمعکارانۀ با جهل و خرافه و دسیس، پاسداری از آرمان و آرزوهای درونی خود

کشتن اژدها و دیو و باطل ساختن سحر و جادو را در  حدی است که با اژدهای نفس یا دیو نفس به مبارزه برمی خیزد و عموماً

 . رشته حوادث خود به همراه دارد
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. ...مولوی و، عطار، مانند اشعار سنایی. در این نوع ادبی نیز به وفور به کار رفته است، اساطیر ایرانی به عنوان رکن اساسی حماسه :2

 بخش آن ها و بزرگ ترین نشان همسانی و قرابت این متون به شمار زینت، دوشادوش متون حماسی و عرفانیای  هنمادهای اسطور

  . رود می

اوست که  با نفس اماره و امیال شیطانی که در درون انسان نهفته است و او ۀ قهرمان این نوع حماسه روح عارف یا نفس مطمئن :9

و ها  یفوّق طلبی و حق ستیزی نفس و فزون خاواهقهرمان روح پیاوسته باا ت. کند می کشاند مبارزه می را باه گمراهی و تباهی

نمود و مظهر بیرونی ، او در جنگ است تا خویشتن را از قفس تن و چنگال نفس اهریمنی رها سازد و چه بسا این دشمنهای  هوس

کنند و کاری جز به  می فرشته خو زندگیهای  نیز داشته باشد و به قول موالنا ابلیسان آدم رویی باشند که در زمین و در کنار انسان

 . تباهی و گمراهی کشاندن آن ها ندارند

، متکی شدن به عالم غیب، ایزدیة ی مشترکی همچون فرها هموضوعات و بن مای ها هی عرفانی نیز مانند دیگر حماسها هدر حماس :1

 . خورد می امتحان و آزمون فراوان به چشم، راز و رمز، خواب و رؤیا، سفر و سیاحت

عرفانی نیز دارای رویدادها و حوادثی است چون هفت وادی عشق در منطق الطیر که همچون هفت خان رستم و ۀ حماس :3

، باور به نیروهای غیبی و ماوراءالطبیعی، جدال دائمی بین خیر و شر و نیروهای اهریمنی با اهورایی. کند می اسفندیار جلوه

محوریت قهرمان و ، در حیات و مرگ انسان و تسلیم انسان در برابر این عوامل جبرگرایی و دخالت تقدیر و سرنوشت و اجرام آسمانی

 . حوادث و وقایع خارق العاده و طوالنی، اصالت وجودی او

، قاف، شیطان، اهریمن، اژدها، دیو، اسکندرۀ آیین، جام جم، هما, عنقا ، مهم و اساسی همچون سیمرغهای  بهره گیری از نماد :6

 . ...سروش و، کوه، آب، دریا، آسمان، اهم، خورشید، البرز

سلطه ناپذیر و دارای روح مقاومت در برابر ظلم و بیدادگری ، شجاع، اهل حماسه و ستیزه، عارف راستین همچون قهرمان حماسه :6

رفی سلطه پذیر اگر عا.مقدس را الزم داردۀ عرفان ناب به تنهایی با جنگ و دفاع سازگاری ندارد بلکه دفاع و حماس».و طغیان است

عرفانی نه تنها در ۀ بنابراین قهرمان حماس (431 :4956، آملی) «.عرفان او دکان است نه عرفان، شد و طغیان سرکشان را امضا کرد

دهد و در برابر او ایستادگی و مقاومت  نمی سلطه پذیری از خود نشانۀ برابر دشمن درونی بلکه در برابر دشمن بیرونی نیز روحی

 . گیرد می مام نیروی خود را برای مغلوب ساختن او به کارکرده و ت

شود این است که قهرمان آن هستی و هستی آفرین  می ی دیگر نیز دیدهها هعرفانی که در حماسۀ حماسهای  یکی دیگر از ویژگی :5

 نسبت به مردم و مخلوقات الهی عشقکند اما  می در نتیجه از دنیا و تمام تعلقات آن دل. بندد می شناسد و عاشقانه به او دل می را

عارف که در صدد رسیدن به ». کند می واالی مکتب و خدمت به خلق صرفهای  ورزد و توانمندیهایش را در جهت احیای ارزش می

ه که آنچۀ لقای خداست باید از هرچه غیر اوست آزاد گردد و اگر حفظ نام خدا نیاز به ایثار و نثار جان داشت باید مدعی عرفان هم

اصلی جهاد و هدف اصلی عارف احیای توحید و اعالی ة انگیز. مورد عالقه اش است را رها کند تا یاد حق و نام خداوند زنده بماند

  (13 :همان) «.اهلل و طرد هر گونه شرک و کفر معرفی شده استۀ کلم

دیو ، چنگ، فتراک، میدان، گاه رزم :کلماتی چون. داردو الفاظی که تداعی حماسه و لحن و بیان آن را در پی  ها هبه کار بردن واژ :3

رستم و اسفندیار و زال ، دیو، اژدها، شاه، گردنکشان، شمشیر، چنگال، شکستن، زندان، قفل، قیصر روم عشق، جوالن عشق، سپید

 . ...و

ها و پیوند زدن برخی داستان ها به  طوالنی شدن نقل روایت، بیشتر از قالب مثنویة بهره گیری از ساختار روایی بلند و استفاد :41

 . ...پویایی و تنوع تصاویر و تغییر و تحول قهرمان و حاالت روحی او و پافشاری قهرمان در عزم راستین و آرمانی و، یکدیگر و تحرک

آبشخورهای دارای . آن استة قدرت هنری و خالقیت و ذوق گویند، تخیلة ی دیگر زاییدها هعرفانی نیز همچون حماسۀ حماس :44

در رابطه با انسان و سعادت  ها هو اندیش ها هترین شاخپرمایه، بلند انسانیهای  آفرینی و آرمانتصویر، سازینماد، بلند اسطوره ای

 . دنیوی و اخروی او است
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باشند  می آوریبزرگ و شگفت های  ها و کارکردانی و اساطیری حیوانات دارای نقشپهلوۀ عرفانی نیز همچون حماسۀ در حماس :42

گیرد مانند منطق الطیر  می سرچشمه ها هو با حیوانات عادی قابل مقایسه نیستند  و این از نمادین و رمز آلود بودن این گونه حماس

 . ...رساله الطیر ها و، عطار

هست و نیست ها . شود می چرخند و نوعی انسان ساالری مطرح می کاینات بر محور وجود انسان، حماسی و عرفانیۀ در اندیش» :49

دارای دو بعد ، در هر دو انسان وجودی است آرمانی. شود و در عرفان خلیفه اهلل می انسان اسطوره، در حماسه. گردد می بدو باز

  (413 :4963، کی منش) «.جسمانی و روحانی

در مورد مبانی اعتقادی و فکری  «انسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی فارسی»دکتر حسین رزمجو در کتاب        

مواردی را برمی شمارد که ما فقط عناوین را ذکر ، حماسه تلقی شوند، شود برخی آثار عرفانی می همسان حماسه و عرفان که باعث

ن و ستایش پیامبرا، دین داری، خداپرستی :این مبانی عبارتند از. دهیم می کرده و برای توضیحات بیشتر به کتاب مذکور ارجاع

نکوهش ، بشر دوستی، شیطان ستیزی و نفس کشی، رفعت مقام انسان در آفرینش، واالیی علم، ارجمندی خرد، رهبران روحانی

روح فتوت و ، ی مختلف آنها هعشق و جلو، یاد مرگ و رستاخیز و کیفر الهی، جبرگرایی و اعتقاد به سرنوشت محتوم، عالیق دنیوی

عنایت خاص ، ایزدیة فر، جام جم، جام کیخسرو، هاتف غیبی، سروش، سیمرغ، خارق العادهفوق طبیعی و های  قدرت، مردانگی

  (493 – 433 :4965، رزمجو). دیو یا شیطان، الهی

 عرفانی در ادب فارسی ۀ تجلی حماس (9 – 6

گونه آثار در ادب فارسی فراوان  ی اینها هنمون. بر خوردار هستندای  هآثار حماسی از جایگاه ویژ، زبان و ادب فارسیة در گستر       

پهلوانی و تاریخی ، اساطیری، ی ملیها هالزم به ذکر است که این گونه آثار مانند حماس. شود می است که به برخی از آن ها اشاره

 . پذیرفته اند کلی حماسه راهای  قالب و ویژگی، مایه درونبلکه ساختار و محتوا و  -جز گرشاسب نامه  -وابسته به وزن و لحن نیستند

  :گرشاسب نامه

اسدی طوسی اولین حماسه سرایی است که در نظم گرشاسب نامه به موضوعات دینی و اخالقی توجه ، بعد از فردوسی       

یک آهنگ در ة سادۀ گرشاسب نامه تنها منظوم»دارد و از این روست که  می ی حماسی و ملی مبذولها هبیشتری نسبت به جنب

حکیم آن بیشتر به پروردن دقایق ادبی و نمودن روش استعمال لغات فارسی و ة بلکه نظر گویند. ی تاریخی نیستها هتاریخ و افسان

بیان دستورات اخالقی و تربیتی و اجتماعی است و به تحقیق ثلث ابیات این منظومه در حکمت و موعظه و آیین زندگانی است که 

ۀ د مقدماتی کتاب غالباً آیات قرآن مجید و احادیث را به عبارتی جامع و موجز ترجمدر موار. هیچ کس از آن بی نیاز نتواند بود

کند و در موارد متعدد به تفصیل عقاید گوناگون فالسفه قدیم یونان در پیدایش سرشت جهان و چگونگی آفرینش و  می لفظی

  (6-3 :4953، گرشاسب نامه) «.پردازد می نوامیس طبیعی

ملی و تاریخی های  اتصالی است که از یک سو باید با فرهنگ و سنتۀ اسدی طوسی به عنوان پل یا حلقۀ گرشاسب نام»       

  (446 :4965، رزمجو) «.باستانی ایران ارتباط داشته و از طرف دیگر مشترکات و تجانسی را با تصوف و عرفان اسالمی دارا باشد

 ران زمین جای دیوان بود دل از دین نشاید که ویران بود                 که وی

 ...ناگهدار دیان آشکاار و نهاان                  که دین است بنیاد هردو جهان 

 (94 :4953، گرشاسب نامه)ره دیان گارد هار که دانا بود               به دهر آن گراید که کانا بود

  :دیوان سنایی

د انقالبی بزرگ در جریان فکری و اندیشگی شعر فارسی پدید آورد و سمت ترین شاعر ادب فارسی است که با ظهور خوسنایی بزرگ

. بسیاری از آثار بعد از قرن ششم ادامه دهنده نهضتی است که جرقه آن را سنایی زده بود. و سوی روشن و هدفمندی بر آن بخشید

 :4953شفیعی کدکنی، ) «.به شمار آید و دوران ساز «سرآغاز»شعری ۀ توان سراغ گرفت که در چندین زمین می کمتر شاعری را»

ی صوفیانه و ها هاین جریان فکری نخستین بار در سرود. گیرد می توان گفت؛ حماسه عرفانی و روحانی نیز از سنایی سرچشمه می (3

غزلیات  سنایی جلوه گری نموده و پس از آن در آثار عطار و برخی شاعران قرن ششم روی به گسترش نهاد تا این که درۀ عارفان

 .موالنا به اوج خود رسید
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 ...پیکار نیست               گر بمانم زنده دیگر با غرورم کار نیست  و  پیکر  دیو مردم  با  پسم  زین

 جز به شمشیر نبوت کس بر او ساالر نیست       زیر این موکب گذر کن بر جهان کز روی حکم        

  (32 :4951، دیوان سنایی) ادیاار و زال را ماقادار نیسترستام و اسفن     رزمشان          کاانادر  و انادر آن موکاب سوارانناد 

  :با مطلعای  هسنایی در قصید

 االعتبار     االعتبار                 ای خدا خوانان قال، االعتذار االعتذار    ، ای    خداوندان  مال

یی از عرفان و حماسه و اسطوره را به آن بخشیده و از آن ها در جهت بیان اندیشه ها هوهم چهره اعتراض به شعر داده و هم جل       

 . خویش استفاده نموده است

 سگ صفت مستولی اند                 هم کنون بینند کز میدان دل عیار وار    گارچاه آدم سیرتان

 ...زین سگان آدمی کیمخت و خر مردم دمار     بار آرد  نااگهاان             بارون تاازد   جاوهار  آدم  

 ...نفس را آن پایمرد و دیو را این دستیار    ترکیب تو              در   خشم و شهوت ماار و طاووسند

 تا کزو سیمرغ رستم گشت بر اسفندیار    جاان بارآماد نخوت و حقاد و حسد               از درون 

  (455 – 431 :همان)در مصاف دین ز بود خود نگشتی دلفکار      از آنک              تا ندانی کوشش خود بخشش حق دان 

  :منطق الطیر

مضمون این کتاب یعنی حرکت ». اثر عرفانی و حماسی که عطار نیشابوری آن را برای تعلیم و تربیت عارفان حماسی سروده است

واز دسته جمعی آنان به سوی قاف و مسجد اقصای دل و حتی نام جمع کثیری از مرغان جهان برای یافتن سیمرغ کوه قاف و پر

 . دیگران در کسوت الفاظ و عبارات آمده استۀ منطق الطیر قبل از عطار به وسیل

و رسیدن به ملک اعظم پس از گذشتن از هشت  (الموت)ابوعلی سینا و حرکت اصناف مرغان از کوه عقاب  «رساله الطیر»       

که سرمشق و دلیل و راهنمای عطار  «رساله الطیر امام محمد غزالی»بسیار و های  و تحمل مشقات و ناکامی منزل پرخوف و خطر

منطق »ة در کتاب کلیله و دمنه و قصید «حمامه المطوقه»در سرودن منطق الطیر بوده است و حرکت دسته جمعی مرغان در باب 

  (46 :4959، نطق الطیرم) «.خاقانی گواه این مدعاستالدین  حکیم بدیل «الطیر

تمثیل و نمادین بیان شده هر یک از پرندگان نماد و مظهر قشر خاصی از انسان ها و سیمرغ نماد ة در این کتاب که به شیو       

گیرند و در این راه با  می راه سیرو سلوک و سفر در پیش، هزاران پرنده برای یافتن و رسیدن به سیمرغ. وجود باری تعالی است

جان خود را از ، شوند طوری که بسیاری از آن ها در این راه پرمهلکه و عجیب می ادث و اتفاقات وحشتناک و شگرفی مواجهحو

توان اذعان داشت که منطق الطیر  می بنابراین با تعمّق و تدبّر در این داستان. رسند می قلیلی به مقصد نهاییة دهند و عد می دست

سیر و سلوک اصناف بشر را از اولین قدم تا نهایت و از مبدأ حرکت تا منتهای غایت و »که  روحانی بزرگی استۀ عطار حماس

گذشتن این موجود شگرف را از عقبات این راه پر مخاوف و عجیب مو به مو و نکته به نکته با عباراتی واضح و کلماتی رسا و 

  (45 :همان) «.د اشته استی راه برنده به مقصود بیان ها هتوضیحاتی بسیار و حکایات و افسان

روحانی یاد ۀ از منطق الطیر عطار به عنوان حماس «با کاروان حله»به این دلیل است که عبدالحسین زرین کوب در کتاب        

شامل ذکر مخاطر و مهالک روح سالک که به رسم متداول . عرفانی استۀ منطق الطیر در واقع یک نوع حماس» :نویسد می کرده و

سلوک که بی شباهت به هفت خان رستم و ۀ این مهالک و مخاطر در طی مراحل هفت گان. ز آن به طیر تعبیر شده استقدما ا

بدین گونه منطق الطیر . ...منتها این هفت خان روحانی فقط گذرگاه یک قهرمان بی همانند نیست. آید می اسفندیار نیست، پیش

سه طالبان معرفت است که مصایب و بالیای آن ها در طی این سیر و سفر حماسه مرغان روح، حماسه ارواح خدا جوی و حما

زرین کوب، )« آید، کمتر نیست می روحانی خویش از آن چه برای جویندگان جاه، جویندگان زر و زور، جویندگان نام و آوازه پیش

پورنامداریان، )خواند  می «حماسه روحانی»منطق الطیر را  «در سایه آفتاب»و تقی پورنامداریان نیز در کتاب  (456 – 455 :4919

4951: 231 ) 

عطار شاید نخستین شاعر عارفی باشد که عناصر فرهنگ باستانی ایران و اساطیر ملی »دکتر شفیعی کدکنی نیز عقیده دارند؛        

 . ی وارد این قلمرو شده استپیش از او سنایی با اشارات»البته ( 436، 4932کدکنی، )« .ایران را از دیدگاه رمز نگریسته است
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 شگفت آید مرا بر دل از این زندان سلطانی           که در زندان سلطانی منم سلطان زندانی    

 (435، همان) «غاریاب از چااه تاورانی ز ناافرمانی لشکار      به دست دشمنان درمانده اندر چاه ظلمانی

 مثنوی معنوی و غزلیات شمس 

ۀ بزرگ ترین ضد قهرمان حماس. گیرند می ی عرفانی جایها هحماسة دیوان شمس نیز در زمرهای  تر غزلمثنوی معنوی و بیش

شود، در مقابل،  می یاد «امّاره، فرمان دهنده و فرمان روا»قدرت فوق العاده اش به عنوان ۀ نفس است که به واسط، عرفانی موالنا

  (599 :4955مولوی، ) «امّاره است و ما امّاره امّاره ایمنفس ». داند می موالنا خود را فرمان دهنده به نفس

دهد که همیشه مراقب این  می قرار داده و به انسان هشدار. ..مولوی چندین بار روح را در مقابل اژدهای نفس یا دیو نفس و       

برده و برای مقابله با او موسایی الزم است  خود از بینهای  اژدهای خفته باشد چون این اژدها بسیاری از انسان ها را با فتنه انگیزی

 . تا این اژدهای نفس را به اذن الهی و با قدرت ایمان مسخر و فرمان بردار سازد

 نفست اژدر هاست او کی مرده است              از غام بای آلتی افسرده است 

 ون زند آن کاه  او  بنیااد  فارعاونای  کناد             راه صد موسی و صد هار

 گردد ز جاه و مال صقر   ای  هکرمک است آن اژدهاا از دست فقر               پش

 اژدهاا   را   دار   در   ابار   فاراق                هین مکش او را به خورشید عراق 

   . ..باود  آن  اژدهات               لقمه اویی چون او یابد نجات می تاا  فسرده  

 اری که  او  را  بی جفا                بسته داری در وقار و در وفا تو  طمع  د

 هر  خسی  را  این  تمنا  کی رسد               موسیی باید که اژدرها کشد 

  (961 – 963 :4959، مولوی)صد   هزاران  خلق  ز اژدرهای  او                در هزیمت کشته شد از رای او 

 :4961، زرین کوب). کند می روحانی معرفیۀ مثنوی مولوی و کمدی الهی دانته را حماس «سر نی»ب در کتاب دکتر زرین کو       

ایران پیش از اسالم است، مثنوی حماسه ۀ اگر شاهنامه حماس» :نویسد می «آواها و ایماها»و دکتر اسالمی ندوشن در کتاب  (214

ان کامل است، این انسان در عین آن که گوشت و پوست و استخوان دارد و با جوهر مثنوی موالنا جستجوی انس. ایران اسالمی است

داستانی و با همان لحن اوج گیرنده های  گاه به اولیاءاهلل شبیه و گاه به پهلوان، ساید می سرش به ابر، نشیند و برمی خیزد می ما

آثار  «فردوسی و شاهنامه»ی نیز در کتاب دکتر منوچهر مرتضو (443 :4962، اسالمی ندوشن) «.حماسی نیز وصف شده است

داند و شاهنامه و مثنوی مولوی و غزلیات شمس را جامع ترین و بزرگ ترین  می کامالً عرفانیۀ حماسی هندیان را دارای صبغ

 :نویسد می روحانی دانسته وۀ دکتر شفیعی کدکنی نیز مثنوی مولوی را حماس (21، 4962، مرتضوی). داند می عرفانیۀ حماس

روحانی بشریت است که خداوند برای جاودانه کردن فرهنگ ایرانی به زبان ۀ مثنوی معنوی حضرت موالنا بزرگ ترین حماس»

  (95، 4955، شفیعی کدکنی) «.پارسی هدیه کرده است

جریان ، غزل عارفانه هم زمان با شکل گیری» :نویسد می غزلیات حماسی دانسته وة موالنا را در زمرهای  دکتر مشتاق مهر غزل       

عرفان اساساً زیر ساختی . بلخی به اوج خود رسیدالدین  دیگری به نام غزل حماسی آغاز شد و این جریان با ظهور موالنا جالل

و در این نبرد دائمی تنها عشق و  «لوّامه و امّاره به جنگند شب و روز». موالنا از این امر مستثنی نیستهای  حماسی دارد و غزل

 (465، 4956، مشتاق مهر) «تواند سالک طریق حق را پیروز و سرافراز به سرمنزل مقصود برساند می وی عظیم آن است کهنیر

سیمای قهاریت ، در ابتدای عاشقی. لطف و قهر، در غزلیات موالنا دو چهره دارد (عشق، حق، شمس)معشوق  :نویسند می همچنین

شود و عاشق  می راه عشق تبدیل به وصال و لطفهای  ت عاشق و تحمل سختی و رنجمعشوق جلوه گر است و به مرور و با استقام

بنابراین با عواملی همچون قهاریت معشوق و صبر . تواند از سر راه خود بردارد می گردد و هر مانعی را می خویشۀ خود قهرمان حماس

ن عوامل خود دلیل بر حضور عناصر و مختصات گیرد و ای می عرفانی موالنا شکلۀ حماس، و تحمل عاشق و حضور نیروی عشق

غزلیات شمس مشحون از ابیاتی است که موالنا به آن ها رنگ و بوی حماسی بخشیده و  (همان). حماسه در غزلیات موالناست

 . بسیاری از مختصات حماسه را با خود به همراه دارند

  (614 :4955، غزلیات شمس)  . ..د برود عشق تو هم برزندشالاحاذر از عشق حاذر هار که نشانی بودش             گر بستیز
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 پر آتش ز هر سویی برانگیزد های  قیامت  مرا  عاشق  چنان  باید  که  هر باری که برخیزد            

  (964:همان)        . ..دو صد دریا بشوراند ز موج بحر نگریزد   دوزخ را فرو سوزد             دوزخ که  دلی خواهیم چون

 تند فلک را هر سحرگه زین کنند ة کر زرین کنند              ها هبیض  ایشان  اینک آن مرغان  که

  (116 :همان). ...چون بخسبند آفتاب و ماه را بالین کنند               میادان شاود  هفتمین  آسمان  بتازناد  چاون

   ی حماسه عرفانی در متون منثور      ها هجلو (9 – 6

حماسه عرفانی عالوه بر متون شعری در برخی از آثار سهروردی در حوزه فلسفی و اندیشه ورزی در قالب نماد و رمز نمود یافته       

پردازد و ظهور شیخ اشراق را واسطه العقد  می هانری کربن با طرح اندیشه حماسه عرفانی به تحلیل سیر تاریخی آن». است

 عرفانی را سیر طبیعی تداوم تاریخی اندیشه در ایران معرفیشمارد و حماسه  می عرفانیۀ ی پهلوانی و حماسها هحماس

شود بلکه  نمی دهند که حماسه عرفانی فقط به حوزه شعر و ادب مربوط می این مطالب نشان (64 – 69 :4966طباطبایی، )کند می

 . ن مشاهده کردتوان رد پایی از آ می ی سیاسی نیزها هدر حوزه فلسفه و دنیای اندیش

در برخی آثار سهروردی همچون . توان مشاهده کرد می یی از آثار حماسه عرفانی را ابتدا در آثار ابن سینا و سهروردیها هرگ       

ای، پس از آگاهی از غربت خود در جهان ماده و زندان تن برای رهایی از قالب تن و رسیدن به فناء روح در شکل پرنده، عقل سرخ

زال و ، داستان رستم، در این اثر سهروردی نمادهایی همچون کوه قاف. کند می سفری عظیم و مخاطره آمیزی را شروع، فی اهلل

بعد ها سنایی در آثار خود و عطار با سرودن اثر . برد می به کار، دیگر قهرمانان حماسی را که در شاهنامه به تصویر کشیده شده اند

سنایی و ، بلخی نیز با تأسّی از کسانی چون سهروردیالدین  موالنا جالل. حرکت تداوم بخشیدند به این (منطق الطیر)بزرگ خود 

 . عطار دو اثر گران سنگ خود مثنوی معنوی و غزلیات شمس را در این نوع ادبی سرود

ۀ فکار وی را تلفیق حماسعرفانی را باید در آثار شیخ اشراق جستجو کرد و زبده اۀ ی عمیق حماسها هبنابراین اولین جلو       

روایت داستان زال و سیمرغ و نیز رستم و اسفندیار در ضمن داستان اصلی » (64 :همان). عرفانی شمردۀ پهلوانی فارسی با حماس

اصلی آن اسارت روح در عالم ماده و ظلمت و دیدار با فرشته در اثر ریاضت و قطع تعلق از عالیق مادی ۀ عقل سرخ که مضمون و مای

قهرمان ، زال مثل باز. اساطیری و مضمون داستان عقل سرخ استهای  به سبب تشابه و هماهنگی معنوی میان آن داستان، تاس

سفید بودن روی و موی . شود می شود و یا نوری است که اسیر ظلمت می رمز روحی است که به صحرای عالم ماده افکنده، داستان

این روح و  (461-463 :4956، پور نامداریان) «.وی قبل از تبعید به عالم کون و فساد است او هنگام تولد از مادر یادآور اصل نوری

روزبهان ، عین القضات همدانی :از جمله در آثار عارفانی چون. رنگ حماسی در بسیاری از آثار صوفیانه و عارفانه بازتاب یافته است

نمادین و تأویلی به مفاهیم و مضامین ای  هو پهلوانی را به گونای  هاسطورهای  احمد غزالی که بسیاری از عناصر و شخصیت، بقلی

 . عرفانی به کار برده اند

نام  «رساله الطیر»بسیاری از این آثار . تمثیلی و رمزی پدید آمده اندهای  ی عرفانی منثور نیز اغلب به صورت داستانها هحماس       

در آثار مذکور پرنده که نماد و سمبل روح یا نفس . رساله الطیر نجم رازی، طیر غزالیرساله ال، مانند رساله الطیر ابن سینا. دارند

ناطقه است پس از آگاهی از غربت خود در جهان ماده و زندان تن با راهنمایی سروش و هاتف از عالم ملکوت و ماورای طبیعت 

 . ودش می مطّلع گشته و از طریق وی با اصول و موانع عالم کبیر و صغیر آشنا

نهد  می موضوع اصلی در این آثار نیز این گونه است که روح به سفری عظیم و مخاطره آمیز برای حصول جایگاه اصلی خود پای      

چنان که مقابله و . کند می و در این مسیر خطرناک و پر مهلکه از این چاه تاریک تن و عالم ماده به سوی عالم علوی و الهی سفر

 . قهرمان آثار حماسی و پهلوانی استۀ با خطرات موجود و موانع عظیم این سفر کامال شبیه به مواجه (حرو)قهرمان ۀ مواجه

، رامایانا، ایلیاد و اودیسه، گیلگمیش. عرفانی را در آثار غیر ایرانی نیز مشاهده کردۀ یی از حماسها هتوان نشان می البته»       

   (46 :4954، قبادی) «.دانته از این دسته اند میلتون و کمدی الهیة بهشت گمشد، نیبلونگن

را به دلیل این که در جستجوی گیاه زندگی است و برای آن  – (دوم پیش از میالدة هزار)سومری ۀ حماس –گیلگمیش        

توان  می است  و این محتوا به نوعی با حماسه و عرفان سازگار ؛آورد می چندان رنج و مشقت تحمل کرده تا در نهایت آن را به چنگ

ابتدا در غرور و مستی و لذات دنیوی غرق  (گیلگمیش)قهرمان ، در این داستان. عرفانی یا نزدیک به این محتوا دانستۀ آن را حماس
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شود و سفری را  می از خواب غفلت چندین ساله بیدار (انکیدو، مرگ دوست و برادر خوانده اش)ای  هسرانجام به دلیل حادث، بوده

زیادی را های  در این راه سختی. عرفانی اوۀ آغازی است برای سفر حماسۀ کند و این سفر نقط می فتن گیاه زندگی آغازبرای یا

برد که انسان  می دهد و پی می آورد ولی در نهایت باز آن گیاه زندگی بخش را از دست می تحمل کرده و سرانجام آن را به دست

 . هد شد و هیچ راه گریزی نداردهرجا و هرگونه که باشد تسلیم مرگ خوا

. سفری که به نوعی قهرمان به دنبال کشف و دریافت حقیقت است. سفر یکی از مختصات مشترک بین آثار حماسی و عرفانی است

 . با سفر عرفانی حماسی آمیخته است. ..هفت خان رستم و اسفندیار و داستان منطق الطیر عطار و، چنان که داستان گیلگمیش

یی از عرفان را با خود داشته ها هتوانند رگ می هندیان نیز به نوعیۀ هومر و رامایانا حماسۀ ایلیاد و اودیس، ه به مطالب ذکر شدهبا توج

از جمله در آثار حماسی رامایانا و نیز . در بسیاری از آثار حماسی دیگر نیز محققان بر این دریافت صحّه گذاشته اند». باشند

ۀ گرشاسب نام، فردوسیۀ ایاتکار زریران و قسمت هایی از شاهنام :مانند، اخالقی و انسانی اشتهار دارندۀ ماسیی که به حها همنظوم

ی کهن فرانسوی ها هآلمانی نیبلونگن و مجموعه حماسۀ سیکلیک یونانیان و حماسۀ عطایی رازی و منظومۀ اسدی طوسی و برزو نام

  (41 :همان) «.یی از عرفان دریافتنی استها هن به روشنی نشانجان میلتوة اشانسون اوژست و نیز در بهشت گمشد

یی که کامال دینی هستند همچون خاوران ها هدر حماس، شود می ی انسانی و اخالقی اثری از عرفان دیدهها هوقتی در چنین حماس

صوری و معنایی بین آثار های  شف شباهتبنابراین با ک». به مراتب بیشتر خواهد بود ها هاین نشان. ..علی نامه و، حیدریۀ حمل، نامه

 «عرفانیۀ حماس»توان ادعا نمود  می یی از ایان شباهت ها در ادبیات سایار مللها هحماسی و عارفاانی در ادبیات فارسی و نیاز نشان

ی و تاریخی برای دینی و مذهبی و فلسف، ی پهلوانیها ههمچون حماس، آثار حماسیۀ تواند در مجموع می است کهای  هنوع ادبی ویژ

  (46 :همان) «.خود جای باز کند

  :نتیجه گیری :1

  :شود که می با توجه به مطالب ذکر شده چنین در یافت

با ضد قهرمان  (نفس مطمئنه، روح)درونی حاصل مبارزه و جدال قهرمان درونی ۀ روحانی یا حماسۀ عرفانی یا حماسۀ حماس :4

ی پهلوانی و اساطیری ها هو جدال این دو قهرمان کم از جنگ و جدال قهرمانان حماس باشد که جنگ می (نفس اماره و شیطان)

 . عرفانی یعنی مقدم داشتن جهاد اکبر بر جهاد اصغرۀ بنابراین حماس. نیست

ویژگی  توانند در یک اثر ادبی توأمان به کار روند  به نوعی که هم ویژگی حماسه و صالبت و فخامت آن و هم می حماسه و عرفان :2

 . عرفان و شکوه و لطافت آن را داشته باشد

این نوع ادبی نه تنها در . عرفانی نوع ادبی است که در بیشتر آثار ادب فارسی و در برخی آثار ادبی جهان به کار رفته استۀ حماس :9

 . نمود یافته است. ..رساله الطیر ها وبلکه در آثار منثوری همچون آثار سهروردی و . ..مولوی و، عطار، آثار منظومی چون اشعار سنایی

، زنجیر جنون، ی آتشین و خونینها هنعر، دریای توحید، دیو نفس، اژدهای نفس، عرفانی عناصری همچون نهنگ الۀ در حماس :1

 . ندک می رود و بر ارزشمندی و خطر آفرینی راه سیر و سلوک الی اهلل تکیه و تأکید می چاه تن و سایر عناصر حماسی به کار

با گذشت زمان بنا به دالیل . پهلوانی و اساطیری رواج بیشتری دارند، ی ملیها هشعر و ادب فارسی حماسۀ ی اولیها هدر دور :3

اجتماعی و سیاسی و تسلط نژاد غیر ایرانی به این مرز و بوم و تحقیر ملت ایران و اهمیت ندادن به آداب و رسوم ایران پیش از اسالم 

عرفانی جایگزین ۀ نوعی درون گرایی و در خود فرورفتگی در بین ملت ایران رسوخ کرده و حماس، ل آن هاو در نتیجه زوا

 . شود می ی ملی و پهلوانیها هحماس

ی ملی و پهلوانی است که رزم آفاقی در آن به رزم انفسی تبدیل شده و ها هعرفانی در حقیقت باز آفرینی و باززایی حماسۀ حماس :6

   . شود می نسان جایگزین میدان جنگ بیرونیمیدان وجود ا

، ایزدیة خرق عادت، نیروهای ماوراء الطبیعی، فرّ: اصلی حماسه از قبیلهای  از ویژگی ها هعرفانی نیز همچون دیگر حماسۀ حماس :6

 . جوید می سود. ..سلطه ناپذیری و روح مقاومت و، محوریت قهرمان و اصالت او، جدال خیر و شر، خواب و رؤیا

  :منابع :3

 دنیای کتاب ، تهران، چاپ دوم، گرشاسب نامه، 4953، حکیم ابونصر علی بن احمد، اسدی طوسی :4
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 دستان ۀ مؤسس، تهران، آواها و ایماها، 4962، محمد علی، اسالمی ندوشن :2

چاپ ، 2و4جلد ، کدکنیگزینش و تفسیر محمد رضا شفیعی ، غزلیات شمس تبریزی، 4955، محمدالدین  موالنا جالل، بلخی :9

 سخن ، تهران، سوم

 ثالث ، تهران، چاپ پنجم، به سعی و اهتمام رینولد نیکلسون، مثنوی معنوی، 4959، اااااااااااا :1

 سخن ، تهران، چاپ اول، آفتابۀ در سای، 4951، تقی، پورنامداریان :3

 فرهنگی   -علمی ، تهران، دومچاپ ، رمزی در ادب فارسیهای  رمز و داستان، 4966 ،ااااااااااااا :6

 مرکز نشر اسرا ، قم، چاپ یازدهم، حماسه و عرفان، 4956، عبداهلل، جوادی آملی :6

، جدیدة دور، پژوهش زبان و ادب فارسیۀ فصل نام، موالناۀ عرفانی و تجلی آن در شمس نامۀ حماس، 4954، علی، حسین پور :5

  93 – 32صص ، بهار و تابستان، اولة شمار

 امیرکبیر ، تهران، چاپ اول، انسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی فارسی، 4965، حسین، رزمجو :3

 آریا ، تهران، چاپ اول، باکاروان حله، 4919، عبدالحسین، زرین کوب، 41

 علمی ، تهران، چاپ اول، سر نی، 4961، ااااااااااااااا :44

 سمت ، تهران، چاپ دهم، بر مبانی عرفان و تصوفی ا همقدم، 4959، ضیاءالدین، سجادی :42

، چاپ پنجم، به سعی و اهتمام محمد تقی مدرس رضوی، دیوان اشعار، 4951، حکیم ابومجد مجدود ابن آدم، سنایی غزنوی :49

 سنایی ، تهران

 آگاه ، تهران، چاپ پنجم، ی سلوکها هتازیان، 4953، محمد رضا، شفیعی کدکنی :41

 سخن ، تهران، زبان شعر در نثر صوفیه، 4932، ااااااااااااااا :43

 فردوسی ، تهران، چاپ دهم، انواع ادبی، 4959، سیروس، شمیسا :46

 دانشگاه پیام نور ، تهران، چاپ پنجم، (نظم) 4سبک شناسی ، 4956، ااااااااااااااا :46

 یر کبیر ام، تهران، چاپ دهم، حماسه سرایی در ایران، 4932، ذبیح اهلل، صفا :45

دفتر مطالعات سیاسی و بین ، تهران، چاپ اول، سیاسی در ایرانۀ در آمدی فلسفی بر تاریخ اندیش، 4966، جواد، طباطبایی :43

 المللی 

علمی ، تهران، چاپ بیست و یکم، به اهتمام سید صادق گوهرین، منطق الطیر، 4959، شیخ فریدالدین محمد، عطار نیشابوری :21

 فرهنگی  –

 زوار ، تهران، چاپ نهم، 9و2ج ، (تاریخ عصر حافظ)تاریخ تصوف در اسالم ، 4959، قاسم، غنی :24

  426 – 431صص ، دی ماه، دانشگاه تهران، علوم انسانیۀ پژوهش نام، پیوند حماسه با عرفان، 4963، عباس، کی منش :22

بهار ، جدیدة دور، زبان و ادبیات فارسیۀ فصل نام، ت فارسیعرفانی یکی از انواع ادبی در ادبیاۀ حماس، 4954، حسینعلی، قبادی :29

  4 – 21صص  ، شماره اول، و تابستان

، سال بیست و پنجم، آبان ماه، رسالتۀ روز نام، ی حماسی و عرفانی از منظر نماد شناسیها همنظوم، 4953، ااااااااااااااااا :21

  43ص ، 6446شماره 

 فرهنگی  –علمی ، تهران، چاپ اول، ی و شاهنامهفردوس، 4962، منوچهر، مرتضوی :26

ادبیات و ة دانشکدۀ فصل نام، بازتاب عناصر حماسی در غزلیات شمس، 4956، حسین، ادبی فیروز جایی، رحمان، مشتاق مهر :26

  469 – 456صص ، 9شماره ، پاییز و زمستان، سال اول، علوم انسانی دانشگاه ارومیه

 .سروش، تهران، چاپ دوم، تصحیح دکتر محمود عابدی، 4951، بن عثمانابوالحسن علی ، هجویری :25
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 پورخواهی در شعر قیصر امین های آرمانجلوه

  روزیپ غالمرضا

 دانشیار دانشگاه مازندران

 یآهنگر سالمت منصوره

یفارس اتیادب و زبان ارشد کارشناس  

 دهیچک

 است شده مطرح عالم غرب و شرق دانشوران و فالسفهی سو از که شهر انۀ آرمینظر حیتشر بر هیتک با است نظر در مقاله نیا در

 که ستین مثابۀ آن به انهیگرا آرمانی ها دهیا طرح. ردیگ قراری واکاو و لیتحل مورد پور نیام اشعار درخواهی  های آرمانجلوه

 تیبشر اگر که استیی منزلۀ ارائۀ الگوها به آثار نیا ارائۀ بلکه باشند انهیگرا آرمانی ساختارها ساختن به دواریام آثار نیا ناگسندینو

 هر از شیبی اجتماع فعاالن و فالسفه کنار در شاعران. بود خواهد مؤثری انسان جوامع آالم زدودن جهت در کنند تیعنا ها آن به

امل فقر، فساد، فحشا، کوستی، حذف شهر، رفاه، د در آرمان. اند پرداخته شهر آرمانی الگوها وی جامعۀ آرمانیی برپا بهی قشر و طبقه

دوستی،  عوامل ترس و وحشت اجتماعی وجود ندارد و رابطۀ انسانها بر مبنای صداقت، نوع. اندعدالتی اموری تثبیت شدهتبعیض و بی

. است زینگا الیخ و شاعرانهی ایدن رگریتصو خود اشعار در زین پور نیام صریق. گیردل میکخواهی متعادل شدیگرخواهی و خویشتن

 ،یخواه صلح .زدیانگ یبرم را مخاطبی پندار همذات است دهیجوش شاعریی گرا آرمان و صداقت منبع از چون ها امیپ و رهایتصو نیا

 عناصر از نفاق و ایر از یزاریب وی اله وی انسان تیهو حفظ و ها ارزش بهی بندیپا ،یشیاند آزاد ،ییگرا یدئولوژیا خشونت، وی تعدی نف

ۀ ینظری سو به را مخاطب توجهیی محتوای ها مؤلفه نیا استی هیبد. است پور نیام صریقخواهی در شعر  و نمودهای آرمان  برجسته

 شده برده نام... و وریشهر المکان، شهر آباد، الیخ شهر، کام نۀ فاضله،یمد و آباد ناکجا ا،یاتوپ چونی ریتعاب به آن از که شهر آرمان

 . دهد یم سوق است،

 .تیهو سعادت، نۀ فاضله،یمد ،ییگرا آرمان پور، نیام صریق: ها واژهدیکل

 بحث دیتمه: درآمد. 4

 تفکّری عنی آن به مربوط مظاهرو  اجتماع که گرفت شکلی زمان از انسان و جامعهی تعال به دنیرس و بشر سعادت بحث      

ة مشاهد بای اسیسۀ شیاند خداوندگاران دور روزگاران از. مدآ دیپدی اجتماع کار وی اجتماع روابط عاملۀ مثاب به زبان وی اجتماع

 گامی رانگیو مظاهر از زیگر و انسانی اجتماع حقوق و« دیجاو قیحقا» به دنیرس در مداومی ها تالش به شهرها رانیوی ها یتباه

ی تعال ،یشهروند حقوقی ها وزهح در مطلوب قیحقا طرح دری سع رمطلوب،یغ اتیواقع دادن قرار نظر مطمح با ها آن. اند برداشته

 وی رفتاری فسادها با ههمواج در زینی انسانی ها نحله وی اله انیاد. اند داشته. ..وی رفتاری شناس ییبایز ،یانسان کمال ،یاجتماع

 از موعود یها حکومتی ساختارساز با و اند پرداختهی آرمانۀ جامعة دیا طرح به شکوفا و سالمۀ جامع داشتن برپای برا وی اجتماع

ی ا جامعه جادیا و موعودی مهد ظهور افکند، خواهدی پ را آن موعود حیمس که پاکی ا جامعه طرح. اند گفته سخنی بشری ها آرمان

 دیمؤ پاک و ایپوی ا جامعه جادیای برای زردشت نییآ دری منج عنوان به انسیسوشی معنو حضور زین و انیعیش باور در محور عدالت

 به توجه زینی فارسی ادب آثار ازی اریبسی بررس در. است فاضلهۀ نیمد ای شهر آرمان تحقق دری بشر جوامعی طلب انآرم درازۀ نیشیپ

 ازی اریبس که سازد یم رهنمون تیواقع نیا به را ما... و ایر و دروغ و ظلم با مبارزه ثار،یا ،یدوست صلح ،یخواه عدالتی ها هیما بن

 در« انداختن در نوی طرح» ریمس در همواره اند گرفته بهرهی انسان پاک فطرت از کهی فارس تایادب لیبد یب آثار نندگانیآفر

 .اند برداشته گامی فرد وی اجتماعی ها عرصه

 در برده نامی فکر عناصر نیتر مهم ،یو اشعاری شناس گفتمان و پور نیام صریق آثار قیدقی بررس با است نظر در جستار نیا در      

 .ردیگ قراری بررس و لیتحل مورد شهر آرمان مفهوم ویی گرا آرمان موضوع

 پژوهشة نیشیپ. 1
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 ییآرمانگراة پور در حوزنیصر امیدر خصوص اشعار ق ینون پژوهشکه تاکرسد ین به نظر میانجام گرفته، چن یهایبا توجّه به بررس

اشعار  یرا در نقد و بررس ی، مطالبیتب و مقاالت علمک نده، در قالبکاز صاحب نظران به صورت پرا یاریالبته بس. انجام نشده است

 . اندشان ارائه دادهیا

درضا یپور، حمیعل ی، مصطفیاشانک، مشفق ییاکاک، عبدالجبار یاظمکاظم کمحمد، یچون محمدرضا سنگر یسندگانینو

، یاخک ی، مرتضیاسرکی یدیسع ی، هادیعک، فاطمه رای، ساعد باقرینیل امی، اسماعی، جواد صالحینی، حسن حسیارسرکش

ن پور یگر در رابطه با اشعار امیاز شاعران و منتقدان د یشماریو تعداد ب یگرمارود یموسو یو عل یمظاهر مصفا، عرفان نظر آهار

اختصاص داشته  ییآرمانگراۀ نین پور در زمیصر امیل اشعار قیه به نقد و تحلکامل کمستقل و  یاند امّا پژوهشردهکارائه  ینظرات

 . اندنموده ین پژوهشین موارد اقدام به نگارش چنیباشد صورت نگرفته است، لذا مؤلفان با توجّه به ا

ه در واقع سوگ نامه و ک« قیرسم شقا»با عنوان  یتابکد یشک کدر نقاب خا یرو 4956ن پور در هشتم آبان یصر امیه قکبعد از آن 

اران و که از زبان دوستان و همکگرد آمده است  یها و مقاالتاز مصاحبه یامجموعه تابکن یدر ا. افتیاو بود انتشار  یبرا یاادنامهی

، ی، ساعد باقریعکتوان به فاطمه رایاند مادنامه از او سخن گفتهین یه در اک یسانکباشد از جمله ین پور میاستادان و شاگردان ام

 . ردکا اشاره و مظاهر مصفّ ینیل امی، اسماعکیان، محمدرضا تریپورنامدار یتق

 . گرددیان میاشعار او ب یهایژگیاز و ین حال برخیشود و در عیح مین پور تشریصر امیق یتیا و ابعاد شخصیتاب زواکن یدر ا

نار کشه در یه همکشود یم یآرمانگرا معرف ین پور شاعری، امیاسرکی یدیسع یاز هاد« تیعار یورهایناآراسته به ز»ۀ در مقال

ن پور یه امکشود یر مکمتذ یو. مردم خود است کمشتر یهاها و آرمانحرمان یه درد آنان بوده است و همواره راومردم و آشنا ب

 (.4956، یاسرکی یدیسع. )ان وجود داردیادۀ ه در همکموعود هم نظر دارد  یش به آرمانشهریخو یمذهب یبا توجّه به باورها

-یشاعر و غم نهفته در اشعارش اشاره م یسنده ابتدا به دردمندینو یاز جواد صالح« انندها همه آفتابگردنهیآ»با عنوان  یادر مقاله

. دندیه در خواب هم خواب آن را ندک/ دندیشاعران آرمانشهر را آفر یول. ..بشر شهر را/ خدا روستا را  :ند و سپس با آوردن شعرک

ان را ین تلنگر آدمیآرمانشهر شاعرانند و شاعران با اة و پرورانندنده یه زاک ید به راستیگویم( 62ها همه آفتابگردانند، ص گل)

از  یصر به برخیه نگاه قکمعتقد است  یو. ش قدم بردارندیخو یند و به سویون دست بشوکنند تا از غرق شدن در سکیمجبور م

قرار بوده همه فرشته  ییه گوکد یگوین مخورد و از آنان چنان سخیها را مآدمۀ ه غصّک یانه است به طوریامور شاعرانه و آرمانگرا

 (. 4956، یصالح. )باشند

 پژوهشی ها پرسش. 9

 :از اند عبارت شود داده پاسخ ها بدان پژوهش نیا در است نظر در کهیی ها پرسش نیتر مهم

 است؟ لیتحل قابل شهر آرمانۀ ینظر دگاهید از پور نیام صریق اشعار ایآ( الف

 اند؟ کدام پور نیام در شعر یخواه  مانآری ها مؤلفه نیتر مهم( ب

 شهر آرمانة ینظر: پژوهشة ینظر چهارچوب .1

-هینظر« تیجمهور»تاب کچون افالطون در  یلسوفانیده است و فیان مطرح گردیونانین بار توسط یاوّل یموضوع آرمان شهر برا      

پرداخته و  یانهین مدیبه طرح چن« یفاراب یمدن فلسفۀ»تاب کدر  یز فارابیان مسلمانان نیاز م. اندن مورد اظهار داشتهیدر ا ییها

ز به ین« شهر خدا»تاب کدر « سین قدّیآگوست»به نام  یحیران مسکاز متف یکیجاهله و فاسقه قرار داده است ۀ نیآن را مقابل مد

 .پرداخته است یآسمان یح شهریف و تشریتوص

در عصر گذشته مصداق  یو نظام یچون سعد ینمونه شعر شاعران یبرا. شودیمده یز دیشتر شاعران نین موضوع در اشعار بیا      

در  یاز آن جمله محمد مختار. اندن بزرگان پرداختهیا یهاهینظر یسندگان و پژوهشگران به جمع بندینو یه برخکن مطلبند یهم

تر کو د« ییبایآرمانشهر ز»ان در یدید حمیان داشته است و سعیرا ب یسعدۀ فاضلۀ نیمد یهایژگیو« انسان در شعر معاصر»تاب ک

 . اندپرداخته ینظام« جا آبادکنا»ان و یکبه شهر ن« جا آبادکنا یر گنجه در جستجویپ»تاب کوب در کن ین زریعبدالحس

اب تکل در یو حجت اهلل اص« ران باستانیدر ا یآرمان یافالطون و شاه یبایشهر ز»تاب کدر  یین فتح اهلل مجتبایهم چن      

 . اندن موضوع پرداختهیرامون ایبه بحث و گفتگو پ« یرانیاۀ شیآرمانشهر در اند»



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
657 

 آن تصور کهی افتنین دست است،یی جا شهر آرمان». است الیخی ایدن به بردن پناه و تیواقع مرز از رفتن فرا شهر آرمانۀ شیاند      

 بهی ابی دست خ،یتاری درازنا دری آدمی آرزوها ازی کی و است بوده یرستگار ویی بایز و نیبر ریخۀ نمون بشری آرزو افق در همواره

ة واژ ازی امروز مفهوم به« شهر آرمان» ریتعب(. 43: 4964 ل،یاص) «.بخشد تحقّق را شیخوی رستگار آن در که بودهی ا جامعه

 سندهینو انگریصع ذهن واکنش بکتا نیا. است شده گرفته انگلستان شانزده قرنة سندینو« مور تامس» کتاب عنوان« ایوتوپی»

 اوی نف حرف افزودن با سندهینو و است مکانی معن بهی ونانی« توپوس»ة واژ از برگرفته ایوتوپی. است او روزگاری ها ییناروا به نسبت

(ou )دهد یمی معن« آباد ناکجا»ی سهرورد نیالد شهاب اشراق خیشۀ گفت به و المکان ای چستانیه که ساختهی منف را آن. 

 کتاب مترجمانی نادر افشار نادر شادروان وی آشور وشیدار شده، متداولی فارس زبان در اکنون که را شهر آرمانة واژ      

 (66: 4969 مور،. )اند دهیبرگز« ایوتوپی»ة واژۀ ترجم در« مور تامس»ۀ نوشت« ایوتوپی»

 یفارس ادب دریی آرمانگرا 4ـ 1

 و فالسفه مختصی آرمانۀ جامع طرح. است بشری انسان جوهری تجل که است نهفته طلبانه عدالت آرمانی نوع هنر و اتیادب در      

 و استی همگان آرمانی ا فاضلهۀ نیمد نوع هر خاستگاه. شود یم دهید زین شعر و اتیادبة گستر در آن بازتاب بلکه ستین شمندانیاند

 باز را خودی جا اتیادب و هنر در خواه، همهی باطن لیم نیا». دیآ یم رشما به عمومی تمنا و خواستی تجلّی آرمانی ها طرح واقع در

 در ها، آن مانند و لمیف ،ینقاش داستان، مقاله، قالب در را گرانید و خودۀ خواست نیا ،یعلم وی ادب وی هنر ختگانیفره و است کرده

 (66: 4959،یجالل) «.ندرگذا یم گرانید قضاوت معرض

 رامونیپ ریتأث تحت شدت به و است نیریسا از شتریب مراتب به تشانیحساس استعداد که اجتماع ازی افراد عنوان به شاعران      

ی آرمانی شهرها نیا بارزۀ نمون. است محقّقان نظر و توجهۀ ستیشا که کنند یم خلقیی شهرها آرمان خود التیّتخ در هستند خود

 خود، آثار در رای خواه آرمانی ها جلوهی سعد». خورد یم چشم بهی نظام وی مولو ،یسعد چون یکسان آثار در گذشته اتیادب در

 عدلۀ یپا بر کهی نظام توسط« کانین شهر» طرح( 52: 4953 جوکار،)«.است ساخته گر جلوهی مصداق صورت به بوستان، در ژهیو به

ی برای نظام که بودیی ایرؤ ریتصو اضلهفۀ نیمد نیا طرح. شود یم ارائه اسکندر رکاب در جستجو ها سال انیپا در است شده بنا

 اساس بر تا کوشند یم معاصر سندگانینو و شاعران زین حاضر عصر در( 256: 4956کوب، نیزرّ. )داشت دادها یب و ها یرسم یبیی رها

. باشدی انسانی ها ارزش و ها آرمان بر منطبق که کشند ریتصو به را آل دهیا و مطلوبی ا جامعه خود،ی آرمان و مدارانه انسان استیس

 پشتی شهر»مثال عنوان به. کنند یم جستجو خواه دل و مطلوبۀ جامع نیا در را خود مردم و خود آمال و آرزوهاۀ هم ها آن واقع در

 شعر در« نیزرّ باغ» و فرخزاد فروغ شعر در« ستین کس چیه مثل کهی کس» وی سپهر سهراب شعر در« چستانیه» و« اهایدر

 .است امروز شاعرانی خواه آرمان ازیی ها مونهن ن،یآتش منوچهر

 راه در که است پور نیام صریق چون هم گرا یدئولوژیای شاعران و ستیآل دهیا و سیرمانت هنرمندان مطلوب و گمشده شهر آرمان      

 ویی جو کمال و اند استهخ پا بهی پرست نفس با مقابله و اخالق مکارم و یآزاد مساوات، عدالت، بری مبتنی حکومت و نظامیی برپا

 سال در رانیا مردمی اسالم زشیخ با همگام که صریق شعر یبررس رو نیا از. است ها آن اشعاری ها هیما درون نیتر مهمی طلب حق

 .دیآ یم نظر بهی ضرور پژوهش نیا در است کرده نما و نشو روزگار آنۀ خواهان آرمانی فضا در و است شده متولد 4936

 « پور نیام صریق» رعش در  یخواه آرمان یهاجلوه. 0

 و قیعمی تحوّل عصر،ی اجتماع تحوّالت با گاممه و زمان رهگذر در که استی آزادگ و خرد و عشق ازی ا ختهیآم پور نیام شعر      

 .است داشته بارز

. شود یم دهیدی وی شعر هنر دری ارزبی تکامل ریس امروز تا پنجاهۀ ده آخری ها سال از صریقی ها سروده به گذرای نگاه با»      

 از نشانه« انسان» و« یهست» با برخورد وی نگر جهان و شهیاند و نظم در هم و زبان با برخورد در همی تعال و رشد و کمال نیا

 و رامونیپ ریتأث تحت شدت به که استی شاعر او( 41: 4969 ،یفتوح)«.استی ا ژهیو سبک بهی ابی دست سمت به شاعر حرکت

 .دارد مؤثری حضور جامعه متن در همواره و است خود اطراف طیحم

-یر میس یآرمان ییاینها او در دنیقبل از ا. گذشته او تفاوت دارد یبا شعرها یلکرامونش به یر نگاه شاعر به پیاخ یهادر سروده      

او از . از عشق و حماسه و جنون بود یاختهیش آمیهاسروده. شهر بودآرمان یش در جستجویرد و همگام و همنوا با هم نسالن خوک
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افتن جنگ و به دنبال یان یبعد از پا. (از تنفس صبح 4و  2جنگ  یبرا یشعر)ه در نبرد بودند کگفت یسخن م یزبان مردم

او به  یهادردواره. ندیبید میو ترد کاز عاطفه و آلوده به ش یعار، سرشار از خشونت یناگهان خود را در جهان یتحوالت اجتماع

ه کست بلیشاعر ن یشخص« من»ن دردها درد یاما ا. ب او شده استیاسارت بار نص ین زندگیه از اکاست  یان درد و رنجیواقع ب

 . یاست نه فرد یاو نوع« من»

ه کشود یم یاوارد جامعه یحماس یه از آن زندگکاو بدان سبب است  یهاچراها و پرسشۀ هم« ناگهان یهانهیآ»ۀ در مجموع      

 :دیگویه مکنگونه است یدهد و ایاو را رنج م ییهاین زندگیچنة مشاهد. برندیشوند و در غم نان به سر میم یر زندگیهمه اس

 . «(411ص ... )نیال من چرا چنک یبغضها»

  :ابدییها ادامه من پرسشیا« ها همه آفتابگردانندگل»در دفتر       

 د گفتیه باکر قضا را به ییم تغکح   نمیبیه مکن است یسرنوشتم اگر ا

 (499ها همه آفتابگردانند، گل)

شاعرانه است  یآرزو یکه اگرچه در قالب کدهد یارائه م« 4، 2، 9»صلح  یبرا یطرح« دستور زبان عشق»در مجموعه آخر       

د آن دارد یدارد و امیان میاز جنگ به صراحت ب خود را یزاریاو ب. جهانة ملتها و مردم آزادۀ است به همیم و گوکمح یانهیایاما ب

بسته شود و آتش   یو افزون طلب یاده خواهیروز شد تا راه بر هر گونه زیقتاً بر جنگ پیه حقکه بتوان نه در جنگ بلکد یایب یروز

 « ...خفتیم که بر خاک یدیشه»: ا افروخته نگرددیدن یجاکچ یدر ه یچ جنگیه

 ازیی دورو و ایر ازی زاریب وی انسان تیّهو حفظ و ها ارزش بهی بند یپا ،یشیاند آزاد وی خواه یآزاد شونت،خی نف و صفا و صلح      

 نگاه و شهر آرمانی ها مؤلفه نیتر مهم به بحث نیاۀ ادام در. است پور نیام شهر آرمان اتیخصوص و برجسته و غالب عناصر

 .میافکن یم نظر اوۀ انیگرا کمال

 صلح. 0-4

 و حماسه و عشق به« صبح تنفس» دفتر در نخستی ها سروده در شاعر اگرچه دارد غالب یرنگ آرامش و صلح صریق رشع در      

 .دارد جنون و عشق و شور ازی رنگ شیروزها و ردیگ یمی باز به را مرگ و کند یم فکر جنگ

 دیکن مجاب مرا گریدة ویش به مگر   خندم یم مرگ منسوخ منطق به دگر

 (492صبح، تنفس) 

 :دیگو یم کتاب نیهم در و

 دیآ یم سؤال نیا ازی کافری بو که  « رفتند چرا ها الله» خود دل از مپرس

 ( 65همان،)

 :بندد یم بر رخت ها ینیآفر شور نیا« ناگهانی ها نهیآ» در اما

 شکست گلو در هاهخاطر و دیپر خوابم  بود خواب م،یدید که خوبی روزها آن

 (63ان،ناگهی ها نهیآ)

 :باشد داشته آلود شکی نگاه زیچ همه به او که شود می سبب موجودهای  تیواقع با شاعر تصورات انیم تعارض

 ن؟یچن چرا من، الیخی خام  دیپر من خوابی ها بال رنگ

  ن؟یچن چرا من، حال شرح حال  نبود نیا سرگذشتم گذشته در

 (411، همان)

 :میهست شاهد رای گر پرسشن یاۀ ادام زین« آفتابگردانند همه ها گل» دفتر در

 گفت؟ دیبا که به را چرا و چون همه نیا  را اگرها و اما همه نیا کنم چه

 (499ها همه آفتابگردانند، گل)

 به و دیسرا یم جنگی برای شعر دنشو یم ور حمله« دشمنی وحشی ها خفاش که هنگام آن« »صبح تنفس» کتاب در شاعر      

 وسط به را آنان پس. ستین کارساز سخن سرد سالح گرید که چرا ستندینا حادثه کنار در که زند یم بینه« ماشات شاعران لیخ»
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 صبح، تنفس)«!برد یم همراه رای کس زیعز خاکستر/ صبح هر سپور«».است آمد و رفت در مرگ شهیهم» کهیی جا خواند یم دانیم

41) 

 همگان زند یم بینه مخاطب به« پرستو قول به» در میبود رو روبه آن با« صبح ستنف» در که خودی باورها از گذر در صریق      

 : کنندی زندگ آرامش و صلح در توانند یم

 باز؟ است تنگ توی برا جا بگو  توست جوالنی جا نیزم تمام

 باز؟ است جنگ و ریشمش بهی ازین  توست مال آسمان ن،یزم تنها نه

 (92 پرستو، قول به)

« عشق زبان دستور» خود شعرۀ مجموع نیآخر در 9 و 2 و 4« صلحی برای طرح» شعر دری شگیاند ریمس نیهم در پور نیام      

 دلش در نیچن/ خفت یم خاک بر کهی دیشه :شد روزیپ جنگ بر بتوان که دیایبی روز است دواریام و پردازد یم صلح از شیستا به

 (46 عشق، زبان دستور)هست؟ی دشمن چنان هم چرا/ شکست، دشمن که/ است نیا فتح اگر:/ گفت

 یآزاد - 1ـ 0

 رای آزاد».اند داده نشانی ا ژهیو توجه مفهوم نیا به ربازید از شاعران و هنرمندان که استی الهی ها هبتوم نیتر بزرگ ازی کی یآزاد

 (433: 2ج: 4963 ،یمدن)«.نددا یم عدالتی اقتضا را آن و شناسد یم کمال طلب را طلب نیه اک کند یم طلب جهت آن از بشر

 به و گرفت اوج توان ینم گرید شود شکسته اگر کهی بال همان پرواز؛ی برای بال و است ها ییبایز و رهایخۀ همۀ سرچشمی آزاد      

 . کرد سفر ها یبلند

 وی نفسان تعلّقات و ها یگوابست بند ازیی رها وی آزاد آن غالب مفهوم است، رفته اریبسی آزاد از سخن کیکالس اتیادب در      

 .است رفته کار به آنی غرب مفهوم دری آزاد معمول طور به مشروطهة دور اتیادب در اما است؛ی ماد

« قفس کشف» شعر. استی انسانی عال میمفاه حال نیع در و صریق نیرنگی ها الیخ و آرزوهای حاو« پرستو قول به»ۀ مجموع      

 از و کشند یم بند به رای آزاد گوهر و شوند یم گرانیدی شاد راه سد که استی کسان تمام به عرشا اعتراضی صدا مجموعه، نیا از

 :کاهند یمی زندگیی بایز

 ؟ینوبهاری روزها آن شد چه  ختیر و شد پرپر گل لبخند چرا

 ؟یقنار آواز صافی صدا  شدی خط خط لهیم پشت در چرا

 (5 پرستو، قول به) 

 گل لبخند و گشت خاموش آوازها و پژمرد پروازها آن دنبال به و دندیآفر را قفس که استی مردم از شعر نیا در شاعرۀ یگال      

 :است ها پروانه پرواز بال شکستن از او اندوه و غم. شد پرپر

 باشد آواز تا دادیی گلو  باشد پرواز تا داد پر خدا...

 ...باشد باز شهیهم مای رو به  ها آسمان باغ خواست یم خدا

 (6 پرستو، قول به)

 شده دهیکش ریتصو به نینمادی ا وهیش بهی آزاد و اسارت« ناگهانی ها نهیآ»ۀ مجموع از« ریناگز روز» شعر از ییها بخش در      

 (42 ناگهان،ی ها نهیآ. )کنند یم پرواز/ شعر کتابی ها برگی رو از/ روز آن شده، خشکی ها پروانه.../ کهی روز: است

 در پرواز و آسمان، به گشودن پر ال،یخ و خوابی ایدن در نیریش ویی ایرؤ استی سفر ناگهانی ها نهیآ دفتر از« بخوا ریتعب»

 خواب نیا از که گاه آن شعری انیپا بخش در و است ها آن با گرفتن اوجی آرزو در که دیگو یم سخنیی ها بال از شاعر ابرها،ی ال البه

ی زندگی بندها و دیق از را اوۀ خست روح که آن به هیشبی زیچ ای ها بال نیا فقدان از اندوه و حسرت با آمد در به نیریش الیخ و

 :نالد یم برهاند

 ناگهان،ی ها نهیآ! )کردم یم احساس/ بال هیشبی زیچ.../یزیچی خالی جا انگار/ میها شانه بر/ دمیکشی دست ام خستهی ها شانه بر

492) 

 .کند یم میترس را خودی آرمانی ایدن طرح سه نیا در شاعر. استی آزاد از طرح سهۀ ارائ عواق در 4و2و9« یآرمان» شعر      
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 و ظلم از ایگوی ریتصو ها شانه بر انهیتازی ردّپا و مجرمان راه راه لباس و آنی ها لهیم و زندان به اشاره با« راه راهی ایدن» شعر      

 .دهد یم ارائه انسان اسارت و ستم

 (66 آفتابگردانند، همه ها گل/ )راه؟ کجاست/ کو؟/ راه/ راه/ راه هزار نیا/ راه راه هانج نیا انیم در

 نباشد گرید بها گران گوهر نیا که دیایبی روز اگر و دیمایپ یم رای بخت کین و سعادت قیطر جامعه که استی آزادۀ یسا در      

 .بود نخواهد زین انسان شک بدون

 عدالت انتظار در -0-9

 ردیگ یم بر در را جهانۀ هم شاعر نگاه وسعت. داردی ا ژهیو گاهیجا« عدالت» مفهومو ی اخالقی ها ارزش پور نیام شهر آرمان در     

 ها انسانۀ هم به متعلق کهیی آرزو افکند یم نظر خیتار طول در بشری آرزو به که است رهگذر نیا از و شدیاند یمی جهان عدل به او

 به تیبشرۀ هم که کیرمانت وی آرمانی روز مبادا، روزی برا کند یم رهیذخ دل در را الغرشی لبخندها. است مذاهب و انیادۀ هم از

 .دیرس خواهند شیآسا وی آزاد

 پناهگاه تا دیبای ا بخشنده دست جهانۀ آشفت اوضاع در که استی جهان عدل ازی دور درد انگریب زین« میتقس فصل» شعر      

 :بخشد انیپا ها یشانیپرۀ هم به و کند میتقس ها انسان انیم در را لبخند و باشد انسان

 ...های خوان غزل و ها غزل میتقس فصل  دیرس لبخند و گندم و گل میتقس فصل

 ها یشانیپر انیپا تو لبخند طرح  بهار آغاز روشنۀ حیال تو چشم

 (433 ناگهان،ی ها نهیآ) 

 است همگانی برا عدالتی آرزو در کند، یم استفاده« پنجره غزل» در فیرد عنوان به« یکم» لفظ همراه به پنجره ازی وقت      

 :باشدی جاری زندگ دری روشن و صفا و بتابد همه بر عدالت آفتاب که خواهد یم

 ...پنجرهی کم و آب و بود نهییآ  سنگ و وارید همه نیای جا کاشی ا...

 پنجرهی کم و کتاب ازی برگ با  دیرس می همه به گل و نان زیی بو

 (426 آفتابگردانند همه ها گل) 

: است راه در کهی مرد بزرگ همان کند، یم روشن را ها خوابۀ هم ریتعب که دیگو یم سخنی ا ستاره از« ایرؤ تیروا» شعر در      

 (42 عشق، زبان دستور...! )کاشی ا/ کند روشن/ را توی ها خواب ریتعب/ گریدة ستار کی خواب تا!/ باش حاال

ی بهار و نیفرورد به دشیام اما استافته یش یافرس شروح زمستان در هرچند است، شاعری درون درد تگریروا« دییبفرما» شعر      

ی شاد و عشق حرارت خود با رسد یم راه از کهی بهار کاشای  هک کند یم آرزو و است راه در اهیسی روزها نیا از پس که است

 :اوردیبی واقع

 مای اسفندها شود نیردفرو دییبفرما

 

 مای لبخندها کند گل دل در بلکه لب بر نه 

 (11 عشق، زبان دستور)

 و ساخت شعر نیا. مدعا نیا اثباتی برا استی شاهد« ریناگز روز» شعر شاعرانه؛ کامالً استی نگاه موعود شهر آرمان به صریق نگاه

 :شود یم آغاز گونه نیا شعر. کند یمی تداع ذهن رد را« فرخزاد فروغ» «ستین کس چیه مثل کهی کس»شعری فضاساز

/ آلود مهی ها جاده عمق از/ مرا که کنم یم احساس/ زند یم ادیفر/ باد دری کس که کنم یم احساس/ هرروز گذرد، یم که روزها نیا

 (3 ناگهان،ی ها نهیآ. )زند یم صدا دوری آشنا کی

 : نندینش یم کرنش به عشق ساحت در تنها آنی ها یعدالت یب و روزگار رنج از خستهی ها انسان کهی روز      

 و قهیمضا چیه یب بارد یم همه نگاه از تیرضا لبخند که یروز و/ نشود آشنا خاک با/ عشقی پا شیپ جز/ مغرورۀ خست زانوان و... 

ی مهربان قانون/ لبخند ودنب داشت چشم یب/ روز آن/ ها چشمۀ قیمضا یب لبخند/  یدر یب لبخند/ لبخند وفور روز:/یداشت چشم

 (44 ناگهان،ی ها نهیآ.)است

 و دهد یم نشان واکنش شیخوۀ جامع مردم سرنوشت و تیوضع قبال در و گذارد ینم پاسخ یب رای رونیبی ها محرک صریق      

 خاص موضوع از فراتر که استی ا گونه به هم ریزناگ روز شعر» اوصاف نیا با دارد آشکاری متن برون ارجاعات اوی شعرها معموالً
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 نقد هم را جامعه موجود تیوضع موعود،ۀ جامعی ها یژگیو انیب با میرمستقیغ شاعری عنی دارد کاربرد زین امروزۀ جامعی برا خودش،

ن یمقصودش ا (2: 4965 ،یاسد ،یکاظم) «/کنند ینم صحبت/ لباس مثل/ احساس متیقی رو کهی روز: دیگو یم اوی وقت. کند یم

 . مینکین گونه عمل میامروز ا ه ماکاست 

 مانیا نالد یمی دور درد از کهی حال در. است دهیبرگز آرام و عاشقانهی زبان است، کرده میتقد زمان امام به کهی شعر در صریق      

 .کند یم هیهد همه به رای کین ویی روشنا و زند یم کنار را ها یکیتارۀ هم و رسد یم راه ازی روز او که دارد

 دیگشا می رای رگیت بزرگ قفل هانناگ

 

 دارد نهییآ  پر شهر دیکل دستش در که آن 

 (63 صبح، تنفس)                           

 و است آمده تنگ بهی زندگی ها یعدالت یبۀ هم از که امروز انسان دگانید برابر در استی روشن افق ،یروز نیچن داریدی آرزو      

 شده که همی اندکی حت مطلوبۀ جامع به افتنی دستی برا بشری بایزی اهایرو که باشدی محرکی روین بایزی آرزو نیا هم دیشا

 .شود لمبدّ قتیحق به

 یانسان تیهو 1ـ 0

. است سپردهی فراموش به را خود تیهوّ و تیموقع خود، کیتکنولوژی ها شرفتیپة باد از سرمست همهمه پری ایدن در امروز انسان

 پر ریمس در که استی خطر زنگ او شعر. اند افتاده دور شیخوی وجود اصل از که استیی ها آدم از صریقی ها هیگال و ها نالهۀ هم

 تیهو از خود،ی ها شهیر از انسان است، خطر در انسان تیثیح» که دهد یم هشدار ما به و دیآ یم در صدا به بشری زندگ خم و چیپ

 «است افتاده دور خود

ی منته ارزش یب و پستی مقصد به ها دنیدوۀ هم که صنعت و نیماش به آلوده استیی ها یزندگة مشاهد از شاعر رنج و درد      

 او شهر آرمان با که سپارد یم ره ها راههیب دری بشر کاروان بیترت نیا به. ستین ندیخوشا و مطلوب اوی برا هرگزن یا و شود یم

 ها راههیب در رای خوشبختو  کمال و اند رفته خطا به را راهی زندگ سفر در که نالد یمی کسان درد از او. دارد فاصله ها فرسنگ

 :ندیجو یم

 خس و خار از تر پاافتاده شیپ  نیچنیی ها دل دست از ام خسته

 قفس سقف: پروازها فرصت  هوا       سطح     :بالها   ارتفاع

 (34 ناگهان،ی ها نهیآ) 

 خود با را مخاطب البته و زند یمی اتهام خود به دست« یعتیشر«»ریکو» از استی ا خوشه خودشۀ گفت به که گریدی جا در ای      

 :است گذشتهی هودگیب به که دیگو یم سخنی عمر از  یدر و درد با و کند یم همراه

 مینکرد باور ما و گفتند ها میتقو  مینکرد سر بودن هودهیب جز بهی عمر

 (36 صبح، تنفس) 

ی زندگ بری مرور با شاعر. است« یجاودانگ درد» دنبال به صریق آفتاگردانند همه ها گل دفتر از« گمشدهی ها ادداشتی»شعر در      

 سرشت» کتاب دری ا شهیاند و درد نیچنۀ نمون. است تر مهم همه از است گمشدهی زندگی اهویه در چه آن شود، یم ادآوری روزمره

 .شود یم دهید« مونوداونا گلیم» ایاسپان متفکّر از« یزندگ سوگناک

 ...بگذارد اگر که نان غم و است نان از صحبت« توی برای ا نامه» غزل ازی بخش در

 دهد ینم گرانید حرفی بو  دهد ینم نانی بو ترانه نیا

 (36 ناگهان،ی ها نهیآ) 

 :هستند نان و نام بند در که داند یمی کسان درد از جدا را شیخو درد وضوح به شاعر گریدی جا در

 ...خورند ینم سرودن درد به ها حرف نیا  خورند ینم من دل درد به دردها نیا

 !خورند ینم خوردن غم جز  یدر اما  نان و آب مثل شاعرکان خورند می غم

 (31 آفتابگردانند، همه ها گل)           
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 دیا دهیکش مرارت وی سخت و رنج ها سال که شود یم ادآوری شاعرش دوستان به هفتم تیب در دارد نام« دلۀ یسرما» کهی غزل در او

 :دیزینری کسی پا در را آن و دیبدان را بها گرانۀ یسرما نیا قدر پس دیافتی دست شعر زاللۀ چشم به تا

 دینفروش را ها خاطره نیا پنجره نیا  دینفروش را صدا باغ نیا حنجره نیا

 دینفروش را هوا و بآ نیا کم دست پس  آه جز به و اشک جز به ستین دلۀ یسرما

 (66دستور زبان عشق، )                    

 یکودکی ایاتوپ 0ـ 0

 در دوران آنی پاک و تیمعصوم بر قیعمی حسرت با همراه دارد جنوب از او کهی خاطرات و شاعری سو ازی کودک دوران یادآوری

 به بازگشت. آغازگردد دوباره آمده انیپا به راه نیا که دآرزوکن او تا شود یم سبب روزها آنی صفا وی سادگ شود یم گر جلوه شعرش

 از زیگری نوع بهی دلتنگ نیا برهاند؛ برون و درونی آشفتگ وی شانیپر همه نیا از را خود تا صریقی برا استی امنۀ یسا روزها آن

 .است آن در مانده جا بهی انسانی ها ارزش و گذشته تیمیصم و صفا به بازگشت و حال

 از شاعری الیخ سفر و ریس است؛ کرده میتقد جنوب در روزشیدی ها یباز هم به را آن که استی ا چهارپاره« یکودکی ها الب»      

 طنتیشی ها کوچهی وهو یها از و شود یم آغاز کاهگل و گندمی بو و جنوبی ها شب گرمی هوا در مادربزرگة سادی ها قصه

 .رسد یم ها آسمان در ریس و ها سبزهی رو نیریشی ها خواب به تا گذرد یم

 آسمانی تو میکرد یم ریس  ابرهای رو میرفت یم خواب

 کمان نیرنگ بر میبست یم تاب  ابرهای رو میرفت یم راه

 نیا از  نویی معنا با شدک یم ریتصو به کودکان شیآال یب و پاکی ایدن در را« جنگ»و « مرگ» شعر نیا ازی گرید بخش در او

 :است ها تربزرگی ایدن در آن هولناک و زشت مفهوم از دور که واژگان

 بود رنگ یب ها جنگ در ما خون  بس و بود بستن چشم کی ما مرگ

 بود لنگ مای چوبی ها اسب   صدا یب مای چوب ریت هفت

 (33پرستو، قول به)    

 :است برده باد را روزها آن که ابدی یم در و دیگو یم سخن رفته باد بری ها بادبادک از اندوه و تأسف با شعرۀ ادام در سپس

 میکاشت یم گل که رایی روزها  برد باد را روزها آن ناگهان

 میداشت یم بر خنده با سرش از  را باد کاله کهیی روزها

 رفت ادی ازی کودکی ها قصه  گرفت آتشی کاغذی ها بال

 رفت باد بر مای ها بادبادک  برد آب را مای ها یباز خاک

 (33 پرستو، قول به)

 غبار و گرد پس از ها آن در شاعر که استی اشعار« .آفتابگردانند همه ها گل»ۀ مجموع از« یکودک خواب» و« اسفندی آبۀ تران»      

 . استی کودکی جستجو در دوری ها سال

یی ها گذشته به را او رهدوبا« نازۀ اله» آهنگ که« آفتابگردانند همه ها گل»ۀ مجموع از استی گرید شعر عنوان« سیخ خاطرات»

 واقع در که دیگو یم سخن« صدا» افتنی انیپا از  یدر و درد با شعر انیپا در ؛یکودک دورانی گناه یب و تیمعصوم به برد یم دور

 :است گذشته خوشی روزها انیپا

 (.13آفتابگردانند، همه ها گل! )یترانگ یب آه.../ خورد سکوتة صخر به سرم!/ شد تمام صدا

 و دندیرس انیپا به دیکش نفس عاشقانه آن در شد یم که ترانه از سرشاری روزهاۀ هم و باختند رنگ گذشته نیریشی ها هانهبۀ هم

 .است شده شاعر بینص تلخی سکوت ها آنۀ همی جا به نکیا

 و دیایب خود هبی اندک تا زند یم شیشعرها مخاطب به صریق که استی بینه روستا ناب عتیطب وی کودک دوران به بردن پناه

 گرفته فاصله شیخوۀ گذشت تیمعصوم وی پاک از او که گونه نیا کند؛ یم حرکتی مقصد چهی سو به ندیبب و کند باز را شیها چشم

 است شده دوری انسانۀ جامع و خود سعادت از ها فرسنگ است



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
663 

 یرنگ کی -0-6

 نیتر شاخصی رنگ کی واقع به دارد، قراری دورنگ و ایر و ریتزو آن مقابل در و استی رنگ کی باطن و ظاهر دری هماهنگۀ جینت

 .است صریق شهر آرمانی ژگیو

ة بالقوی ها ارزش و دهند یم محتوا رییتغی انسانی ها ارزش گردد، یم ایر و ریتزو وی چاپلوس و تملق ستنیزۀ پشتوانی وقت»      

 (423: 4954ان،یپورنامدار)« .شوند یمی ته اصالت از و اکارانهیر جامعهی عموم فرهنگ در موجود

 که شود یم سبب زده آشوب روزگار نیا دری زندگۀ تجرب و است انسانی اجتماع وی فردی دردها تگریروا که استی شاعر صریق      

 رنگین وجود است کرده فراهم را شاعر رنج و دردۀ نیزم کهی عوامل ازی کی. دهد قرار آنی کمبودها و اجتماع خدمت در را هنرش او

ی الفبا به شاعر تا شود یم سبب بند،یبفر را مردم تا زنند یم چهره بر گوناگونی ها نقاب ایر و تظاهر با کهی افرادة مشاهد. است ایر و

 .بپردازد تظاهر نیای افشا به و برسد درد

 هرگز آنان بندد بر رختی مردم انیم از صداقت و صفا اگر که چرا شمارد یم مقدار یب و زیناچ و پست را انیدورو و اکارانیر او      

 .داشت خواهندیی قهقرا ریس دارند بر گامی آرمان و مطلوبۀ جامع ریمس در که آنی جا به گروه نیا. افتی دننخواه را سعادت راه

ی بها گران گوهر ،یتقلبی ها سکه مقابل در گرانید کهی درحال ابدی یمی امن پناهگاه رایی تنها ریتزو ویی دورو همه نیا انیم در      

 :فروشند یم را دل

 دمیندی عاج برج تر امن نیا از  بسی کس یب ویی تنها قصر مرا

 دمیندی رواج ارانی بازار به  ییدورو اهیسی ها سکه جز که

 دمیندی حراج نیا از تر مناسب  فروشند یم دل قلبۀ سک کی به

 (413 آفتابگردانند، همه ها گل) 

 خود ها اتهام نیا در که استی ا گونه به شاعر تیشخص اما دنکن یم افشا را اکارانیر دروغۀ نال و آه موعهمج نیهم ازی گرید شعر در

 :دهد یم قرار مخاطب کنار در زین را

 عشق نثار را شیخو خون/  یدر یب که/ عاشقان شماریبی رثا در/ چرای راست/ میکن یم دروغۀ نال و آه/ عشقی برا همه نیا که ما

 (95 آفتابگردانند، همه ها گل) میکن یم  یدر/ هم  یدر کی نثار از/ کنند یم

 چیه که همانا دارد یم اظهار ایر و سیتلب اهل از را خودی زاریب« دیبگذر» فیرد با ناگهانی ها نهیآ دفتر از« آبی آبرو» شعر در

 :هستند غدرو و بیفر از سرشار وی رواقعیغ سراب چون هم و شود ینم افتی وجودشان دری قتیحق

 دیبگذر و دیمگذار دلم بر دست پس  دیگذاشت ما دلی رو به پا که اکنون

 دیبگذر و دیاربب سراب ازی ابر چون  شود تر تازه دالن ریکو ما داغ تا

 :دیکن پنهان دیتوان ینم را خنجرتان برق پس دیدار نیآست در دروغ و ریتزو و رنگین و بیفر شما

 دیبگذر و دیدرآر به نیآست ازی دست  است رخنج برق شما نیآست در پنهان

 دیبگذر و دیآر کف به مگری ا پاره نان  !باد غبار از باک چه آب،ی آبرو با

 (411 ناگهان،ی ها نهیآ) 

 با و زالل) آب همطرازیی آبرو خودی برا و خواند یم ارزش یب و زیناچی غبار را ایر و رنگین اهل صراحت با غزل آخر تیب در

 .ندیایدن زیناچۀ فیج دنبال به که نامد یم مقدار یب و پست را انیدورو و اکارانیر و شمارد یم بر( صداقت

 :کند یم تیحکا نیچن را آن دل،ة پاری س مضمون باب در و رسد یم« دردی الفبا» به ای و      

 تراود یم شبم از خون که شبنم نه  تراود یم لبم از دردی الفبا

 تراود یم لبم از م،یم الم، الف،  دلة پار یس مضمون است حرف سه

 تراود یم مذهبم از کهی کفر به  بنازم ازم،ین یب ایر نید ز

 (411 آفتابگردانند، همه ها گل) 
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 کرده ادی شیخو رنج و درد عامل عنوان به اشعارش مجموعه در بارها صریق که استی عوامل از گریدی کی یندارید به تظاهر      

 .است

 از دیگو یم سخن ها نتوانستن و ها خواستن از کهی حال در آورد؛ یم ریتقص عذر و کند یم ازین و راز شیخو معبود با شاعر      

 زمانه نیا دری گریدة بهر و بینص خوردن زخم جز که او. است دهیبرگز خدا تا کهی میمستق راه از وی زندگ در شیخو صداقت

 :است نداشته چهره بهی نقاب هرگز و هست خودش و بود دشخو که بود نیا گناهش و جرم است دهیند

 بربستم؟ طرف چه ها طرف نیز  راست و چپ از خوردن زخم نیهم جز

 !هستم خودم من: است نیا جرمم  !بودم     خودم  من   :بود  نیا  جرمم

 (492 افتابگردانند، همه ها گل) 

  جهینت. 6

 ایدن نیا که دارد یم اذعان او البته. است اوۀ شاعران شهر آرمان گر تیروا که کشد یم ریتصو به رایی فضا اغلب شیشعرها در صریق

 را آن خواب/ هم خواب در که/ دندیآفر را شهر آرمان شاعرانی ول.../ را شهر بشر را روستا خدا :دارد وجود شاعران شعر در صرفاً

 (62 آفتابگردانند، همه ها گل. )دندیند

 ای یتلنگر بهی گاه از هر که اند شده دهیآفر شاعران دیشا ،یگرید منظر از. اند بوده شاعران شهر، آرمانة دپرورانن» کهی راست به

 از و بدهند خود بهی تکان و ندیبشو دست آن، سکون در شدن غرق و موجود وضع به عادت از که کنند مجبور را انیآدم تر، شیب

( 95: 4956 ،یصالح)«.ندیبزدا شیخو جان و دلۀ صفح از را روح یب عادت و ابآد غبار و شیخوی سو به بردارندی قدم ،یشیخو یب

 خودش تاب یبی ها چشم قتیحق در که درخت، قرار یبی ها چشم به و دهد یم را بهتری ایدنة مژد و دینو شاعر« قرارداد» شعر در

ی نگاه با او. دارد شاعرانه و  یبلیی ها هیانیب پور نیام صریق. شد خواهند سبز و دیرس خواهند آب به دهد یم قول هستند،

 . کند یم نقد را موجود وضع کهی درحال دیگو یم سخن زین موعود شهر آرمان از و نگرد یم جهان و انسان به انهیگرا آرمان

 و خورد یمن چشم به شاعر شعر و تیشخص انیمی ا فاصله چراکه است اوۀ انیگرا آرمان روح ازی انعکاس پور نیامی شعری ها مجموعه

 محبت و صلح وی آزاد و عدالت به و خورد یم حسرت ها یکاستۀ هم بر دفترها نیا در او. دارند باور تر شیب رای شاعر نیچن مردم

 انیم از که دردمند شاعر و ها یزشت و ها یدیپل با مبارزهی برا استی سالح چون شعر او اعتقاد به. شدیاند یمی دوست نوع و متقابل

 .دهد یم نشان دهیکش رنج و سرگشته مردم به را سعادت وی رستگار راه که استی امبریپ چون است تهبرخاس مردم

 از دیبای خوشبخت و سعادت به لینی برا انسان که است معتقد او. یاخالقی ها ارزش از استی ا فاضلهۀ نیمد مجموع در او اشعار

 و جهان ساختنی عنی. دهد قرار خودی زندگۀ سرلوح رای هرورزم وی شیاند کین و بردارد دست موجود وضع به عادت و سکون

ی ا زمانه در. کند یم دعوتیی بایز مظاهر درک ویی بایز به را همگان یو تینها در. دهد یم لیتشک را شاعر باور هم کنار در انسان

 رنج خاطر و آورد یم ما ادی به رای کین وی پاک است گشته آلودهی اخالقی ها ارزش یتمام و شده ماتینامال خوش دست مای زندگ که

یی آرزو. افکند یم نظر خیتار طول در بشر یآرزو به او. برد یم ها ییبایزی تماشا به را ماۀ خست نگاه و شود یم آرامشۀ یما را ماة دید

 خیتار طول در بشر ةخورد فروی آرزوهاۀ هم که دوزد یم چشمی روز به و است مذاهب و انیادۀ هم از ها انسانۀ هم به متعلق که

 اوضاع که است معنا نیا به کشد یم ریتصو به را موعودۀ جامع او اگر باشد، یم زین امروزۀ جامع متوجه شاعر نقدۀ غیت. شود یم محقّق

 نیا بلکه نبودی خاص شهر چیه ازی قیحقی ریتصو واقع در زین افالطونۀ فاضلۀ نیمد که گونه همان پسندد ینم رای کنون احوال و

 چند هر زین شاعری آرمان و بایزی ایدن رد؛یگ قرار انتقاد مورد آن نابسامان اوضاع و آتنی واقعۀ نیمد تا بودی ا بهانه رحط

 .بود خواهدی کین و ریخ منشأ ما ذهن در نشیریش الیخ اما باشدی افتنین دست

 مآخذ و منابع فهرست

 .ین نشر: تهران ،یرانیاة شیاند در شهر آرمان ؛(4964) اهلل حجت ل،یاص. 4

 .یهنرة حوز انتشارات: تهران ،صبح تنفس ؛(4969) صریق پور، نیام. 2

 سروش انتشارات: تهران رود، مثل ،چشمه مثل ؛(4953.................... )...9
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 .قدسۀ ینشر ،پور نیام صریق اشعارة دیگز بهی نگاه: آرام اما تر زالل ؛(4965) اکبری عل ،یاسد ا کاظم محمد ،یکاظم. 43

 .یاسالم انتشارات دفتر: قم ،رانیا معاصری اسیس خیتار ؛(4963) نیالد جالل دیس ،یمدن. 46
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 بررسی و تحلیل القاب، عناوین و اوصاف ابلیس 

 (االسرار میبدی القضات همدانی و کشف های عین در تمهیدات و نامه)

 سمیه پیری

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

از منظری متفاوت با  -موجود مطرودِ درگاه الهی -یسنقش ابلیس در متون عرفانی برجسته و پررنگ است؛ در این متون، به ابل

شریعت نگریسته شده و نظریّات متناقضی در این خصوص ارائه شده است؛ برخی از عارفان، ابلیس را در خلوص، عبودیّت، و گزاردِ 

ایشان بر این باورند . و نیستکشند تا جایی که کسی را یارای رقابت و برابری با اکاری به احسنِ وجه، به درجات متعالی برمی خویش

نگاه متفاوت . ، حوادثی رخ داد و ابلیس از جایگاه پیشین خویش، هبوط کرد و رانده و ملعون گشت(ع)زمان با آفرینش آدم که هم

ین ای دیگر توجیه نموده و برای او در ا عرفا به حوادثِ رخ داده در این جریان، سبب گشت تا ایشان مدحوریِ ابلیس را به گونه

، مقامی شایسته و برجسته بیابند و او را با القاب، عناوین و اوصافی مورد خطاب قرار دهند که از موجودی سرکش  ملعونی و مطرودی

او موجودی . شود نادیده انگاشته ( ع)گردد و گناه وی در امتناع از سجده بر آدم به موجودی مطیع و ارزشمند در ساختار هستی بدل 

احمد )الموحّدین است  ، رئیس(بن منصور حلّاج حسین)بیند  وند با رسالتی خاص، غیر از خداوند معبودی را نمیاست، آفریدة خدا

و خداوند مأموریت ضاللت بشر را بر عهدة او نهاده است و او جز انجام وظیفه کاری ندارد ( سنایی)باختۀ خداست  ، عاشق پاک(غزّالی

ای و شیوة تحلیلی با ارزیابی و تحلیل القاب، عناوین و اوصاف  ا با روش مطالعۀ کتابخانهدر این پژوهش بر آنیم ت(. القضات عین)

میبدی، به چرایی نسبت دادن برخی عناوین به ابلیس  االسرار کشفو های او  نامه  مجموعهالقضات همدانی،  عین تمهیداتابلیس در 

 .مندان به متون عرفانی بگسترانیم قههای جدیدی را در برابر دیدِ عالبپردازیم و به قدر وسع، افق

 .االسرار ابلیس، تمهیدات، جبر، عشق، عناوین و القاب، کشف :ها کلیدواژه

 مقدّمه

ها بیانگر بعادی از ابعااد وجاودی ایان موجاود       و احادیث از شیطان با اسامی مختلفی یاد شده است که هر کدام از آن قرآندر آیات 

  (.392: 4956شریفی، ) «بود« عزازیل»کشی کند، که نافرمانی و گردنن سالمی، نام ابلیس پیش از آبنا بر روایات ا» .نادیدنی است

که مرتکب معصیّت شود، ملکی از مالیکه بود و اسم او عزازیل،  ابلیس پیش از این که کنندمجاهد و طاووس از ابن عباس روایت می

در میان مالیکه از لحاظ اجتهاد و علم کسی . نامیدندها را جن می ودند که آناز ساکنان زمین بود و ساکنان زمین از جنس مالیکه ب

پس چون بر خداوند تکبّر ورزید و از سجده بر آدم سرباز زد و عصیان خداوند نمود، پروردگار او را لعنت کرد و . رسید او نمیۀ به پای

ماده یبَلِس و إبالس،  از ای مفرد کلمه است؛ ابلیسمشهور شیطان، های  ماز دیگر نا(. 494 -492/ 44، ج4969بحار، . )..ابلیس نامید

لیه ع)آمده که جز دو مورد بقیه مربوط به خلقت آدم  قرآنبه صورت مفرد، یازده بار در  کلمه،این  .جمع أبالیس و أبالسه دارای دو

سُمِّیَ ابلیس لِأنّه أبلَسَ مِن رحمه اهلل عزّ و »: اند در باب وجه تسمیۀ شیطان به ابلیس، فرموده( علیه السالم)امام رضا  .است( السالم

گفتنی است که در  .، ابلیس، ابلیس نامیده شد چرا که از رحمت خداوند عزّ و جلّ ناامید گردید(493: معانی االخبار صدوق)« جلّ

دیگر ابلیس بوده، اما تنها شهرت  هایم بر نامّیاد شده است که ظاهراً مقد« حارث»از اسم دیگر شیطان یعنی پایان همین حدیث 

شیاطین است، همو که بر آدم سجده نکرد ۀ ابلیس اسم خاصّی است برای شیطان که در حقیقت رئیسِ همبه هر حال  .روایی دارد

به م کری قرآنچنین در  هم. کار و مُتمرّدِ از فرمان خداموجودی است زنده، باشعور، مکلّف، فریب او (.435: 4956وفایی بصیر، )

نّاس لّ و خَمُضِعدوّ، ، ، وسواس(مارد)ریدمَ رجیم،تناسب عملکرد ابلیس برای او صفاتی بر شمرده شده است؛ صفاتی چون 

  .(21: 4956برهانیان،)

برخی از عارفان قایل به نوعی زندگی خاص و ( ع)او در امتناع از فرمان سجده بر آدمۀ در مورد چرایی عصیان ابلیس و سعی بر تبرئ

رسد گروهی از  به نظر می. ها و اساطیری در این باره نقل گردیده است فاوت برای وی پیش از صدور فرمان سجده هستند و افسانهمت

در مورد زندگی ابلیس و چگونگی آن نظریّات متفاوتی مطرح . اند مدافعان ابلیس برای توجیه نافرمانی او، از این سخنان بهره جسته
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 -زیرین زمین ساکن بودۀ آن زمان که در الی-ترین سطح باره نقل شده است که زندگی ابلیس از پایین اینشده است، دو اسطوره در 

زیرین ۀ اوّل، خداوند پس از آفرینش ابلیس، او را در طبقة در اسطور. شود به تصویر کشیده می -صعود به عرش-تا باالترین آن

خویش، توانست از زمین هفتم به ۀ روزی و طوالنی و بی وقف های شبانه تعبادۀ ابلیس به واسط. دهد قرار می -زمین هفتم-زمین

برد که برای رسیدن به  در این آسمان، ابلیس پی می. برسد -آسمان اوّل-آسمانۀ جا به نخستین طبق زمین اوّل صعود کند و از آن

ها مستلزم عبادتی است هزار ساله،  این آسمان گذشتن از. ها عبور نماید عرش، هنوز شش آسمان دیگر باقی مانده است و باید از آن

صعود ابلیس بدین ة دومین اسطور (.36: 4931آون، )که ابلیس سالیانی بس طوالنی عابدِ معبود بود تا به عرش خداوندی رسید 

 :گونه است که

اکنون . شوند ند و صاحب فرزند میک ها غلبه می هوی و هوس بر آن. کند ها را به زمین منتقل می خداوند پس از آفرینش جنّیان، آن 

خداوند به . شان یکسره صرف تعقیب امور ممنوعه است شان موجوداتی آزمند، حسود و ستیزه جویند که حیات جنیّان و فرزندان

در . زندور دارد امّا جنّیان امتناع می شان گسیل می رحمت خویش و به امید روی گردانی آنان از شر، رسوالن و پیامبرانی برایۀ واسط

سنخانِ خویش  او که قادر به تحمّل فسادِ هم. کند که عزازیل نام دارد شکن و جفاکار، زاهدی مشهور زندگی می میان این جمعِ پیمان

جا، جدا از شرور جهان، عزازیل زندگی خویش را  در این. کند ای بنا می جا صومعه گیرد و در آن نیست، در یک کوه مرتفع کناره می

کنند که او را  شوند و از پروردگار استدعا می به زودی فرشتگان آسمان اوّل متوجّه او می. بادت خدا اختصاص داده استیکسره به ع

کشد و عزازیل در عبادت خدا، از  خداوند او را باال می. ءالدنیا برکشد، چنان که اینان بتوانند در دیدرس او شادی نمایند به سما

خواهند به عزازیل اجازه دهد که  فرشتگان آسمان دوم، متحیّر از پارساییِ او، از خدا می. گیرد ی میهمسایگانش در آسمان اوّل پیش

و بدین ترتیب، عزازیل . گیرد قطارانش پیشی می در اخالص و سرسپردگی از هم. رود او دوباره باال می. در میان آنان زندگی کند

با گذشت زمان، عزازیل به یارِ غار حامالنِ عرش و . برد ا تا عرش خویش باال میکه خداوند او ر رود تا این آسمان به آسمان پیش می

هاست که محافظت از خزائن  او چنان مورد احترام آن. کنند گردد که بی وقفه بر باالی عرش پرواز می سانی بدل می  موجودات فرشته

کند،  ها پرواز می که عزازیل در آسمان هنگامی. بخشند به او میاش،  داری کنند و کلید بهشت را، به پاس امانت عرش را بدو واگذار می

 (.36-36: 4931آون، )کنندگان  آه نگهبانانِ عبادت! الجنّه آه خازن»:زنند فرشتگانِ میزبان در بهت و حیرت فریاد می

چی و نگهبان خزانه ن، خزاننگهبا»گونه آورده شده است،  خازن اینة ذیل واژ. خازن بهشت بوده است( ع)ابلیس پیش از خلقت آدم

کند که ابلیس پیش از القضات بیان میعارفی چون عین(. ، ذیل واژه4923دهخدا،)« مالة از لطایف، ذخیره کننده و حفظ کنند

 کند که چون ابلیس از افراد مورد اطمینان خداوند بود، ایناست، درواقع او  به این نکته اشاره می رانده شدن، خازن بهشت بوده

شود که مورد اطمینان و اعتماد  دار انتخاب میکه امروزه هم، کسی به عنوان نگهبان و خزینهچنان. استمسئولیّت به او محوّل شده

خطیرِ نگهبانی از بهشت را ۀ اش، وظیف داری است که خداوند به پاس امانتای به خداوند نزدیک بودهدر نگاه او، ابلیس به اندازه. باشد

 .دهد است و بُعد دوم زندگی ابلیس این نکته را به خوبی نشان می به او داده

در متون عرفانی، تأثیرپذیریِ برخی از عرفا از زندگی اساطیری ابلیس، سبب گشته است تا کسانی به دفاع از ابلیس و تمرّدِ وی در 

که هنگامی که سخن از چیستی و ماهیّت  چنان. بپردازند و در تاریخ تصوّف به مدافعان ابلیس، شهره گردند( ع)فرمان سجده بر آم

تواند مأخوذ از این زندگی اساطیریِ  داند و نور خواندن ابلیس، می القضات، ابلیس را به لحاظ ماهیّتی نور می شود، عین ابلیس می

 .سان گشته است شتهنشینی و مجاورت با فرشتگان، نورانیّت ایشان به او نیز سرایت داده شده و فر ابلیس باشد که به دلیل هم

در بررسی چرایی نسبت دادن برخی القاب و عناوین، به ابلیس، نباید این نکته را دور از نظر داشت که بسیاری از مدافعان ابلیس، به 

، (ع)قضا و قدر الهی در فرمان سجده بر آدمۀ زندگی او پیش از رانده شدن، جایگاه وی نزد خداوند، علم و دانایی او، نقش برجست

جبر ابلیس در عدم سجده، وجه آزمون پذیری این سجده، سرنوشت او پس از عصیان و در نهایت اجحافی که در حق او شد، توجّه 

آن هنگام که ابلیس گوی سبقت را در عبادت و عشق از تمام -ایشان در بیانات خویش، وجه عابدی و عاشقی ابلیس را. اند داشته

همین مسایل سبب شده ستایند،  می(ع)انند، به همین سبب او را در جریان عدم سجده بر آدم د تر می برجسته-رباید ملکوتیان می

القضات به وجهی مثبت بدل و ها، عناوینی که تقریباً بار معناییِ منفی دارد، در نگاه کسانی چون عیناست که در برخی قسمت

عابدِ معبود، عاشق -یس را، باید در این دو وجه شخصیّتی ابلیسبسیاری از عناوین و القاب مثبتِ ابلۀ بنابراین ریش. توجیه شوند
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مطرح ( ع)های آغازینی که دفاع از تمرّد ابلیس در فرمان سجده بر آدم در سده. عرفا دانستۀ و برخی تفکّرات رایج در جامع -راستین

تأثیر نبوده  ندان در گسترش این تفکّر بیاندیشمۀ آن روزگار و به تبع آن در اندیشۀ گردد؛ نفوذ برخی احکام کالمی در جامع می

ناهمگون بودن امر و  -2اعتقاد به جبر و تقدیر براساس علم ازلی خداوند، نه اختیار مخلوق، »رواج و گسترش احکامی چون . است

به رواج و ( 66: 4966خادم علما، )« جواز تکلیف ما ال یطاق از جانب خداوند بر مخلوق مجبور -9مشیّت الهی از هم و گاه مغایرت، 

 . گسترش این اندیشه در بین جماعتی از صوفیّان دامن زده است

. میبدی برگزیده شده است االسرار کشفالقضات همدانی و  عین های نامه  مجموعهو  تمهیدات در این پژوهش از میان متون عرفانی،

مدافعان ابلیس ة ا هم اتّفاق نظر دارند و گاهاً در زمرب(ع)چرا که نویسندگان این متون در جریان امتناع ابلیس از سجده بر آدم

چرا که نگاه میبدی به ابلیس همیشه . تر است القضات بارزتر و برجسته عینۀ گرچه این مشخصه در آثار و اندیش. شوند محسوب می

در رابطه با عصیان ابلیس  کریم است، با این حال هر دوقرآن حاکی از ستایش و تمجید نیست و در برخی موارد همسو با تعالیم 

القضات و میبدی هر آن کجا که احساس نمایند افکار و مشرب عرفانی  از طرفی دیگر عین. جبرگرایی هستندۀ قایل به نوعی اندیش

و  در رابطه با ابلیس. اند خویش پرداختهۀ باشد، به تأویل ذوقی آیات، طبق دیدگاه عارفان ایشان مغایر با برخی آیات و احادیث می

القضات صرفاً به  البتّه باید اشاره نمود که عین. هایی دارد ، نگاه این دو نویسنده همانندی(ع)چرایی تمرّد وی از فرمان سجده بر آدم

دفاع از ابلیس و سرکشی او، جسارت و شجاعت بیشتری دارد و با بی پروایی ۀ وی در مسئل. القاب و عناوین مثبت پرداخته است

 :تمهیدات او. کند رح میعقاید خویش را مط

عالوه بر آن . است و زبان قاضی در آن برای اقناع مخاطبان ساده و قابل فهم است( ه 323-132)القضاتترین کتاب عینعرفانی

 ها را با استناد به تر آنتر سخن و آوردن تشبیهات و کنایات فراوانی که بیشمستند ساختن کالم به آیات و احادیث برای تأثیر بیش

 (.35: 4931عرب، )توان آن را نوعی شعر منثور نامید  رو، میساخته، به کتاب رنگی شعرگونه داده است؛ از اینقرآن آیات 

کند، در این مقاله بر آنیم تا  یاد می... وجود، خال بر جمال ازل، سرور مهجوران، غیور مملکت وۀ یگان»القضات از ابلیس با عنوان عین

 .یی نسبت دادن این القاب و عناوین به ابلیس بپردازیمدر این متون، به چرا

 وجودة یگان

فقط اوست . همتاستدر نگاه او، ابلیس در عابدی و عاشقی خود یگانه و بی. کند یاد می« وجودۀ یگان»القضات از ابلیس به عنوان  عین

نداشته است و حاضر نشد، بر کسی جز معشوق که وفاداری خویش به معشوق را به جا آورده و هیچ گاه سر از آستان حضرت حق بر 

داند، چرا که فرشتگان به انسان خاکی نظر افکنده و بر او  القضات، ابلیس را برتر از فرشتگان می در این عنوان، عین. نظر بیفکند

. اثبات کردو بدین ترتیب عاشقی خویش را به معشوق . که ابلیس فقط روی به جانب معشوق داشت و بسحال آن. سجده کردند

های طوالنی ابلیس و عشق او نسبت به محبوب ازلی  القضات، به عبادت در این عنوان، عین. نظیر و یگانه است پس ابلیس وجودی بی

 .توجّه دارد

 خالِ بر جمال ازل، زلف شاهد 

ه کنار گونه و روی گوش زلف دسته مویی است ک». است« زلف شاهد»و « خالِ بر جمال ازل»از عناوین مثبت ابلیس در تمهیدات 

انگیز  در شعر غنایی فارسی، بلندی، سیاهی و پیچ و شکن به خصوص تاب سر زلف معشوق، صور خیال و مضامین دل. پوشاند را می

عینیّت و هویّت را گویند که کسی را بدان راه نیست و »از طرفی دیگر زلف نزد صوفیّه (. 351: 4962متّحدین، )« بسیار آفریده است

توان گفت، زلف نامیدن ابلیس در متون عرفانی،  پس می(. 354: همان)« ی بر شیطان اطالق شود و گاهی به معنی قرب آیدگاه

موجّه جلوه دادن مضامین غنایی در تجسّم »گویی قصد متصوّفه از به کار بردن چنین تعبیراتی. بیانگر قرب او به محبوب الهی است

دهد، خاصّی میة چون وجود خال و زلف معموالً به چهره حسن و جلو(. 354: 4962حدین، متّ)« عشق الهی بر معشوق زمینی است

کند که در عین سیاهی موجب زیبایی و جا که نگرشی مثبت به ابلیس دارد، از او به عنوان خال و زلف یاد میالقضات از آن و عین

گویی بدون این خال و زلف، محبوب زیبایی چندانی . زم استجمال محبوب شده و وجود این خال و زلف به عنوان لوازم زیبایی ال

توان دیدگاه او نسبت به ماهیّت ابلیس را  به ابلیس می« زلف»و « خال»القضات برای نسبت دادن عنوان  عین از دیگر دالیل .ندارد
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القضات  عین. والً سیاه رنگ هستندکند، ابلیس به لحاظ ماهُوی نوری سیاه است و خال و زلف نیز معم برشمرد، چرا که او بیان می

 . شود، دوچندان شده استگوید، زیباییِ جمالِ محبوب با وجود ابلیس که زلف و خال او محسوب میمی
خویش، ابلیس را در مقابل او قرار ۀ کند و با توجّه  به اصل تضادّ اندیش یاد می« خدّ»به عنوان( ص)القضات از حضرت محمّد عین

در مقابلِ رخِ سپید . پس زلف نیز در کنار خدّ و خال جلوه و نمود دارد. داند ر یک را مستلزم وجود دیگری میدهد و شناخت ه می

« تجلّی جاللی و نمودار قهر الهی»است از زلف به عنوان( 354: 4962متّحدین، )« تجلّی جمالی و صفت لطف حق تعالی»که مظهر

چون از صفات لطف و رحمانیّت خداوند ( ص)به این مسئله است که حضرت محمّد القضات ناظر در واقع عین. یاد شده است( همان)

تعبیر شده « زلف»شود، از او به  در مقابل، ابلیس چون از جبّاریت و قهر خداوند ناشی می. باشد شود، بنابراین او خدّ می ناشی می

« زلف»القضات از ابلیس با عنوان رود و بدین سبب عین به شمار می( 353: 4962متّحدین، )« رمزی از کفر»با این وجود، زلف. است

البّتّه باید بیان کرد که گرچه . گیرد قرار می( ص)شمرد که در مقابل ایمان محمّد او بر میۀ کند که گاهاً کفر را خلعت و نحف یاد می

لّی معرفت حقیقی است، در واقع جمال حق و تجة مجاورت با روی که خود رمزی از جلوۀ به واسط»زلف، نمادی است از کفر امّا 

دار،  گاهی زلف را در مقام حاجب و پرده»البتّه در شعر شاعران(. 331: 4962متّحدین، )« نشان از راه دراز و پر پیچ و خم عشق دارد

دار درگاه  دهحاجب و پر»القضات بارها از ابلیس با عنوان جا که عین و از آن. (461: 4959قلیزاده، )« اند شخصیّت و صورت بخشیده

حاجب، محافظت و ۀ طور که وظیف همان. کاریِ ابلیس اشاره داشته باشد تواند به این خویش می« زلف»کند، تعبیر یاد می« الهی

باشد، ابلیس نیز به عنوان زلفِ شاهد، مانع از  حراست از بارگاه حُسن و جمال و جالل پادشاه و ممانعت از ورود اغیار به بارگاه وی می

های طالبان و عاشقان محبوب، شوق و هیجان ایجاد  او، درون دلة ر شدن جمالِ رخِ معشوق شده  و با سایه افکندن بر چهرنمودا

. نماید تر می شود و به این طریق، بازار حسن و جمال معشوق را گرم نموده و باعث تشدید میل و رغبتِ ایشان به محبوب می

پس در این عنوان، زلف در معنای . داند بان چنین آستانی، حاکی از عظمت مقام وی میالقضات حضور ابلیس را به عنوان در عین

در عرفان نماد کثرت نیز است که در این معنای نمادینِ « زلف»از طرفی دیگر . تواند داشته باشد دار  نمود بهنری می حاجب و پرده

ۀ های طوالنی و شبانه روزیِ خویش، توانست از مرتب عبادتعزازیلی نرسیده است ولی به مدد ۀ زلف، گویی ابلیس هنوز به مرتب

تا وقتی که کثرت در »آورد و در عرفان کثرت به وحدت برسد، چرا که او شایستگی حضور در خلوت و محرمیّت الهی را به دست می

ن از حجاب بیگانگی و غیرت وحدت فانی نگردد، قابلیّت خلوت  و محرمیّت نیابد، زیرا محرمیّت، خلوت و گستاخی مستلزم عاری شد

کند، که این عنوان  یاد می« خال بر جمال ازل»القضات گاهی از ابلیس با عنوان به همین سبب عین(. 465: 4959قلیزاده، )« است

ابلیس عاشق در وجود معشوق فانی . باشد نمادی از وحدت می« خال»چرا که در عرفان. بیانگر وحدتِ وجودی ابلیس و محبوب است

القضات از آن با عنوان ویژگیِ عشق  رسد و این وحدت وجودیِ عاشق و معشوق، همان است که عین است و به نوعی وحدت میشده 

 . کند یاد می

 سرورِ مهجوران

از جانب خداوند صادر شد، ابلیس که عاشق خداوند بود، نتوانست به غیر محبوب بر کسی ( ع)که فرمان سجده بر آدم هنگامی 

داند، را خواست معشوق مینالد ولی چون آنابلیس پس از جدایی از این فراق و درد می. نابراین از درگاه الهی رانده شدب. سجده کند

القضات ابلیس چون عاشق بود،  از نظر عین. در طریقت عشق، مهجوری بهره و نصیب عاشق است. از آن خرسند و خوشنود است

این . کندیاد می« سرور تمام مهجوران و عاشقان»ز ابوالقاسم کرگان از ابلیس به عنوان القضات به نقل اعین. بنابراین مهجور شد

گر این است که ابلیس، چون عاشقی خود را به نهایت رسانده است، سرور عاشقان نامیده شده است و در عشق، کسی را عنوان بیان

 .گان استیارای رقابت با وی نیست و در کوی عاشقان، مقام ابلیس برتر از هم

 غیور مملکت

گوناه کاه هنگاام صادور     بیند، هماان  دهد که وی، غیر را بر درگاه الهی نمیالقضات بدان سبب این عنوان را به ابلیس نسبت میعین

پَزی از دیگر صفات عاشق است، ابلیسِ عاشق و غیور اجاازه   غیوری و غیرت. ، نتوانست غیراز محبوب را ببیند(ع)فرمان سجده بر آدم

 .غیرت وی سبب شده است که محبوب را تنها برای خود بخواهد و بس. دهد تا هر ناالیق و ناشایستی به محبوبش نزدیک شود ینم

 خواجگانة خواج
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شاید بتاوان گفات ایان عناوان     . پرستید ابلیس در دورانی که عزازیل نام داشت، مُحبّ و مقرّب درگاه محبوب بود و او را عاشقانه می 

گوناه کاه   هایی اشاره داشته باشد که ابلیس عاشق و عابدی منحصر به فارد باود و جاز او هایچ کاس خداوناد را آن      التواند به سمی

پیداست که با این عنوان ابلیس از یک موجود مطرود و مدحور به یک موجود مثبت و ارزشمند ارتقاا  . کردشایسته بود، پرستش نمی

هایی که از زندگی ابلیس پیش از عصایان نقال    قضات در این عنوان، به اساطیر و داستانال گویی عین .یابد که بر همه برتری داردمی

ای در اعمااق زماین باه     های طوالنی و زهد خویش توانست از مرتباه  ای دارد، آن هنگام که ابلیس به مدد عبادت گردیده است، اشاره

ۀ ت را از تمام ملکوتیان برباید و به این ترتیاب، خواجا  عرش خداوندی صعود کند و به سبب آن همه طاعات، در عرش نیز گوی سبق

 .همگان گردد

 مملکتة شحن

مملکت است که ۀ تو چه دانی که ابلیس کیست؟ شحن»کند، مملکت یاد میۀ یازدهم از ابلیس به عنوان شحنۀ القضات در نامعین

« و ال نبی اال تمنی القی الشیطان فی امنیه و ما ارسلنا من قبلک من رسول»صد و بیست و چهار هزار نبی زخم او خورده اند

مردی که او را پادشاه برای ضبط کارها و سیاست »:گونه آورده شده استاین« شحنه»یذیل واژه (.36/ 4، ج4966القضات  عین)

. نسبتاً مهممقامی . مملکت استۀ گوید، ابلیس داروغه و شحنالقضات می عین(. ، ذیل واژه4923دهخدا، )« مردم در شهرنصب کند

القضات، خداوند این امتیاز مثبت را به ابلیس عطا که این سمت را چه کسی به ابلیس داده است؟ باید گفت، در نگاه عین امّا در این

ها یعنی جز ابلیس، کاردان و الیقی نبود که به امورات مملکت و مجازات برخی انسان. فرموده و او را به عنوان شحنه برگزیده است

ابلیس است که . دهد، خداوند به ابلیس مسئولیّت رسیدگی به برخی امورات را می(ع)شاید بتوان گفت، پس از آفرینش آدم. ازدبپرد

ابلیس، مجازات و ۀ چه این آدمِ خاکی، مرتکب خطایی شود، به وسیلدهد و چنانورود به درگاه الهی را نمیة به برخی از آدمیان اجاز

در باب چرایی محوّل . ا ابلیس به عنوان یک واسطه برای عقوبت برخی آدمیان در نظر گرفته شده استجدر این. شودتنبیه می

القضات بر این باور است که محبوب به کفایت و کاردانی عاشقِ خود ایمان دارد و چنین  ای به ابلیس، عین نمودن چنین وظیفه

گویی . اند داند که انبیای الهی زخم و آسیب وی را چشیدهقهّاری میۀ نالقضات، ابلیس را شح عین. نهد ای را بر دوش او میوظیفه

های گریشاید بتوان از زخم ابلیس، چاره. القضات، حتّی انبیای الهی را در خلوص و عبودیّت آزموده است عینۀ ابلیسِ قهّار، در اندیش

 .را ایراد کرد( ع)وی در مقابل انبیا 

 مسکین

« مسکین»هشتاد و سوم از ابلیس با عنوانۀ القضات در نامعین. ه در متونِ مورد بحث، بسامد باالیی دارداز عناوین و اوصافی است ک

از . یک دستور دوسویه بود( ع)تواند ناظر به این مسئله باشد که فرمان سجده بر آدم می« مسکین»کند، گزینش صفتی چون یاد می

ها گفته شد، سجده کن و از طرف دیگر در عالم غیب و عالمی نهان از فرشتهیک طرف به ابلیس به صورت آشکار و در حضور سایر 

سجده ( ع)دیگران، فرمان ظاهری خداوند را شنیدند و بر آدم . شود، جز محبوب بر کسی سجده نکند عالم فرشتگان به او گفته می

امتناع ( ع)شنود و از سجده بر آدم جده نشود، میکه بر کسی جز او س که ابلیس فرمان غیبی خداوند را، مبنی بر این بردند؛ حال آن

خواند، شاید بدان جهت که به فرمانی که در غیب داده شد، عمل نمود ولی باز هم  می« مسکین»القضات ابلیس را  عین. ورزد می

القضات اید عینش. شودداند، پذیرای آن می معشوق میۀ در نهایت ابلیس چون این لعنت را خلعت و تحف. لعنتِ دوست نصیبش شد

تواند  چنین این عنوان می هم. بیان کند( ع)خواهد، مظلومیّت ابلیس را در جریان فرمان سجده بر آدمبا به کارگیری این صفت می

اگر چه خداوند امر به اجتناب از نواهی و اطاعت از معارف دارد ولی گاه عصر عرفا باشد که ۀ مأخوذ از این تفکّر و حکم کالمیِ جامع

. از قبل مقدّر و محتوم است که بنده در برابر تقدیر الهی چگونه باید رفتار کند. او با امر و مشیّت الهی همگون نیستۀ ن خواستای

ابلیس اگر چه بر او امر شد که بر آدم سجده کند ولی در مشیّت الهی مقدّر شده بود که سجده نکند و مورد بازخواست قرار بگیرد 

خواست که امرش مورد غفلت قرار  او مغایر بود، میة جا که امر پروردگار، آشکارا با اراد از آن»در واقع (. 66: 4966خادم علما، )

خدا را دریابد ۀ کند که از میان تمام موجودات آسمانی، تنها او از چنان بصیرتی برخوردار بود که ترفند مکاّران ابلیس تأکید می. بگیرد

 (.233-261: 4931آون، )« گذاردو آزمایش را با موفقیّت پشت سر 

 شاه حبش
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القضات، یاد کرده است، چون در نگاه عین« دار الّا اهلل، زلف شاهدشاه حبش، پرده»از ابلیس با عنوان  تمهیدات القضات درعین

حبش، مردمی سیاه و که مردم به اعتبار این. دهدمورد خطاب قرار می« شاه حبش»ابلیس، نوری سیاه است، بنابراین او را با عنوان 

مقام ابلیس « شاه»گزینش لفظ . باشد، این عنوان به وی داده شده استتیره پوست هستند و ابلیس هم نسبت به نور الهی سیاه می

چرا که شاه، کسی است که بر . ابلیس بر آدمیان استۀ القضات در این عنوان، ناظر به سلطشاید بتوان گفت عین. دهدرا ارتقا می

از طرفی . های بارز شاه، چیرگی و تسلّط وی است که ابلیس نیز دارای این ویژگی است از ویژگی. سرزمین خود تسلّط داردافراد 

ای پنهانی به سوگند ابلیس بعد از رانده شدن دارد که او القضات اشاره گونه تعبیر کرد که شاید عین توان این عنوان را این دیگر می

چه این تعبیر هم  چنان. چون شاه، مسلّط است پس او هم. فریبداند، میکسانی را که عاشقی نیاموخته الخصوص تمامی آدمیان، علی

 .ای مثبت توجیه شده است القضات به گونه مدّنظر باشد، در نگاه عین

 دار الّا اهللپرده

ت حراست از امور ارزشمند به ابلیس داده مسئولیّ. داند، جز وجود خداوندالقضات، ابلیس را نگهبان و دربان همه چیز میگویی عین 

. کند، ابلیس قطعاً الیق و کاردان بوده که این سمت به وی داده شده استاین عنوان، عظمتِ مقام ابلیس را بیان می. شده است

ه عنوان نگاهبان کند، آن هنگام که خداوند او را ب اش اشاره می ای از زندگی قاضی در این عنوان به عظمت و حرمت ابلیس در برهه

 .گزیند بهشت و خزائنش بر می

 غالمِ صفتِ قهر

دانی که پاسبان حضرت کیست؟ غالمِ صفتِ قهر »کند، یاد می« پاسبان حضرت، غالم صفتِ قهر»القضات از ابلیس با عنوان عین

شت ابلیس پس از نافرمانی دارد؛ ای به سرنواین صفت اشاره(. 61-63: 4953القضات،  عین) «است که قدِّ الف دارد که ابلیس است

ابلیس پذیرفته است که . کندالقضات با این صفت، خرسندی ابلیس را پس از رانده شدن بیان میعین. که از درگاه الهی رانده شداین

نزد برخی از  او از این مقهوری سربلند است، قد و قامتی چون الف دارد و به سبب شکیبایی بر این مصیبت،. مورد قهرِ خداوند باشد

القضات در گزینش این صفت و همانند کردن قامت ابلیس به الف، به استواری و ثبات ابلیس در عشق عین. شود  مدافعان ستوده می

تواند متأثّر از  این عنوان می از طرفی دیگر.نیز توجّه داشته است که حتّی با وجود رانده شدن از درگاه خداوند، باز هم سربلند است

تواند بر  یعنی خداوند می. باشد( 66: 4966خادم علما، )« جواز تکلیف ما ال یطاق از جانب خداوند بر مخلوق مجبور»المیِحکم ک

پس با این . بنده تکلیفی قرار دهد که خارج از توان او باشد، و بی ادبی بنده بر آن حکم خداوند، نوعی بی ادبی به ساحت اوست

« از فرمان سجده بر آدم رقم خورده بود امّا خداوند بر خالف توان وی، او را امر به سجده نمودابلیس گرچه برایش امتناع »وجود

 (.66: 4966خادم علما، )

 پاسبان حضرت

گوید این مقام را کند که میالقضات از زبان ابلیس بیتی را نقل میعین. از عناوین و القاب مثبت ابلیس نزد برخی از عارفان است

گوید که جز خود کسی را به بارگاه من راه ابلیس چون عاشقی پخته و غیور است، محبوب به او می. طا کرده استمعشوق به وی ع

تواناییِ ابلیس در شناخت ة این صفت نشان دهند. کس را که خواهان من نیست، از درگاهم برانمده و مانع ورود اغیار شو و هرآن

القضات، ابلیس پس از رانده شدن، باز در واقع در نگاه عین. ا بر دوش او نهاده استکه خداوند چنین مسئولیّتی ر. خوب و بد است

هم برای محبوب عزیز است که پاسبان درگاه وی شده است، چرا که اعطای سِمت بدو حتّی پس از نافرمانی، حاکی از توجّه و 

 .عنایت محبوب به اوست

 عاشق دیوانه

گونه تعریف شده است، عشق این نامه در لغت. دهد برخی دیگر از عرفا به ابلیس نسبت می القضات و از عناوین مثبتی است که عین

و آن به معنی افراط است در حُب از روی عفاف و یا فسق، گویند اشتقاق آن از عَشَقه است به معنی لبالب که بر « عَشَقَ»از مصدر »

دهخدا، )« هر دلی طاری شود، صاحبش را خشک و زرد کندهمین حالت عشق است بر . باشد پیچد و مالزم آن می درخت می

در عُرف، عشق، بالیی است که عاشق و معشوق ازو برحذرند با »: گویدالقضات در بیان عشق می که خود عینچنان(. ، ذیل واژه4923

ز عاشق بود و در نهایت این ابلیس نی (.96-96: 4956القضات، عین)« هر که پیوندد او را از مقام تاجداری بر خاک خواری اندازد
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هایی است، از وجود عاشق هر چیزی جز القضات، عشق دارای ویژگی در نگاه عین. ای پایین تنزّل داد واال به مرتبهۀ عشق او را از مرتب

از خود را بیند و هنگامی که به معشوق نگاه کند، ب ای که عاشق چون به خود بنگرد، معشوق را میکند، به گونهمعشوق را پاک می

عشق در نهایت معشوق . ای که خداوند را دوست داشت عاشقِ دیوانه .ابلیس گرفتار بالی عشق شد (.9: 4956القضات، عین)بیند می

عشق و محبّت او با بال و قهر و . دید ابلیس نیز از این عشق، دیوانه شد تا جایی که جز معشوق کسی را نمی. کشاند را به جنون می

 .پرداخت-دوری از محبوب-و  ابلیس بهایِ گزافِ عشق خویش راه شد فراق، سنجید

 داعی

 :کندنیز یاد می« داعی، دربان حضرت»القضات از ابلیس با عنوان عین

ابلایس را باه   . کناد بادو  کند از او، و مصطفی دعوت مای هر کس در این معنی راه نبرد، ابلیس داعی است در راه؛ و لیکن دعوت می 

  :کن گانگان از حضرت ما باز دار، و این ندا میتو عاشق مایی، غیرت بر درگاه ما و بی :عزّت فرو داشتند و گفتنددربانی حضرت 

 ماعشوق، مرا گفات نشاین بر در مان           ماگذار درون آن که نادارد سار مان

 خود باش        این، درخور کس نیست مگردرخورمنبی: آن کس که مرا خواهد گو

 (. 225-223 :4953القضات،  نعی)

-یااد مای  ( ص)برد و از او در کنار حضرت محمّدمقام ابلیس را تا حدّ مقام انبیای الهی باال می. خواندالقضات ابلیس را داعی میعین

ت کند، ابلیس هم داعی است، منتهاا دعاوت او باا دعاو    همگان را به سوی خداوند دعوت می( ص)گونه که حضرت محمّد همان. کند

خواهاد   او محبوب را تنها برای خود می. خواندکند از او، یعنی ابلیس به سوی غیرِ خدا فرا میابلیس دعوت می. متفاوت است( ع)انبیا

القضاات در   عاین . کناد که دیگران را به سوی خداوند بخواند، آنان را به سویی غیر از سوی خدا دعوت میبنابراین به جای این. و بس

شاید هم بتوان وجه منفی این عنوان را در نظار  . پذیرد، توجّه داردکه عاشق رقیب نمیحسادت ابلیس، عاشقی او و ایناین عنوان به 

آن ۀ القضات ریشا  که عین باز هم این تعبیرِ منفی، هنگامی. کند، آدمیان را از خدا دور کندگرفت که ابلیس بعد رانده شدن سعی می

گوید، این آدمی، باعث شد، من از محباوب دور شاوم، پاس او را از     ابلیس می. مثبت بدل گشته است یابد، به تعبیری را در عشق می

 .گردانم و محبوب فقط آنِ منست محبوب دور می

صرفاً به القاب و عناوین مثبت ابلیس نپرداخته است و عناوینی را کاه باار    االسرار کشفالقضات همدانی، میبدی در  در مقایسه با عین

 :تفسیر او. کند منفی دارد، بیان می معنایی

وی در نوبت اوّل باا رعایات اختصاار و دقّات و امانات      . مجلس است و هر مجلس در سه نوبت تقسیم شده است 113مجموعاً دارای 

دیث و گفتاار  مفسّرانِ اهل سنّت، با تکیه بر احاۀ کامل، آیات را به فارسی روان ترجمه کرده است؛ در نوبت دوم، آیات را به روش عامّ

صحابه و مفسّران پیش از خود تفسیر کرده است و در نوبت سوم، با الهام از تفسیر خواجه عبداهلل انصاری به بیان تأویالت صاوفیّانه و  

عارفانه پرداخته و با نقل سخنان پیر هرات و دیگر پیران و مرشدان صوفیّه و با انشایی بسایار زیباا و آوردن اشاعار عربای و فارسای،      

 (.93: 4931خیاطیّان، )انگیز فراهم ساخته است ثری دلا

 .بسامد نسبتاً باالیی را به خود اختصاص داده است« مهجور»و « مسکین»االسرار میبدی از میان عناوین و اوصاف ابلیس،  در کشف

 مسکین

 :قرار گرفته است مورد خطاب« ای مسکین»کند که در آن ابلیس با عنوان میبدی از ذوالنّون مصری سخنی نقل می

گفتم یا مسکین بعد از بیزاری و لعنت، ایان  . ذوالنّون مصری گفت در بادیه بودم ابلیس را دیدم که چهل روز سر از سجود بر نداشت

 .همه عبادت چیست؟گفت یا ذاالنّون اگر من از بندگی معزولم او از خداوندی معزول نیست

 و   ز حدیث ما به شهر من و ت پر شد  /  شد ای نگار دهر مان و تاوشوریده 

 (. 92: 4953نژاد،  انزابی) هجر آمد و گفت و گوی بهر من و تو/  ون قسمت وصل کرده آمد به ازلچ

ای به سرنوشت ابلیس پس از نافرمانی دارد و بدان سبب به ابلیس نسبت داده شده اسات کاه    در این عبارت اشاره« مسکین»عنوان 

ذوالنّون در ایان  . ابلیسِ مدحور، محبوب را که ندارد، در واقع هیچ ندارد. مسکینی است که هیچ ندارد وی پس از رانده شدن همانند
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مظلاومی کاه گرفتاار یاک     . به نوعی در این خطاب، یک حالت مظلومیّت نهفته است. آمیز به ابلیس داردعنوان گویی یک نگاه ترحّم

 .ظلم و ناحقّی شده است

ای شااید میبادی اشااره   . دهاد را نسبت مای « مهجور، مهجور لعین، مهجور مملکت»ر به ابلیس، صفتِ میبدی از میان عناوین، بیشت

در . مهجاوری ابلایس یعنای عاشاقی او    . آشکار به عاشقی ابلیس نداشته باشد ولی با این حال به طوری ضمنی بدان پرداختاه اسات  

-چنین در جایی دیگار مای   هم. د، دور افتاد و مهجور شدابلیس چون عاشق بو. شودمذهب عشق، مهجوری و دوری نصیبِ عاشق می

تواند این باشاد   می(. 3/66،ج 4964میبدی، )«ابلیسِ مهجور را از آتش بیافرید»ۀ توان گفت تعبیر میبدی از مهجوری ابلیس در جمل

های آغازین که دفااع   در سدهطور که پیش از این گفته شد،  همان. که قبل از آفرینش ابلیس، این مهجوری برای وی رقم خورده بود

ایان احکاام، شایوع    ۀ برخی متصوّفه نمود پیدا کرد، برخی احکام کالمی به این مسائله دامان زد، از جملا   ۀ از تمرّد ابلیس در اندیش

صادق   خداوند بود، در رابطه با ابلیس و فرمان سجده نیز این موضوعة جبرگرایی و عدم اختیار مخلوق در برابر خواست و ارادۀ اندیش

ای که انسان از خود هیچ اختیاری ندارد، و همه چیز از پیش مقدّر شده است، ماجرای ابلیس و سرنوشت وی نیاز   در جامعه. کند می

میبدی قایل به جبر ابلیس است، بنابراین در ازل که ابلایس هناوز   . شود که او نیز قربانی قضای الهی شده است گونه استنباط می این

. جا قایل به ناوعی مظلومیّات بارای ابلایس اسات     شاید بتوان گفت میبدی هم در این. نصیبِ او مهجوری آمده بود آفریده نشده بود،

عبارت، یاک   با این حال این عنوان در این. ای نبود و حقِّ اعتراض نداشتکه این دوری مقدّر شده بود و ابلیس در این میان کاره این

 . عنوان مثبت است

 مهجور لعین

هم جادا ماناد و دور شاد، هام     . کند یاد می« لعین»به ابلیس، از او با عنوان « مهجوری»ی دیگر میبدی عالوه بر نسبت دادن در جای

-توان گفت این خطاب، تا حدّی منفی است و ابلیس با این عنوان نکوهش میمی. لعنت شد و از رحمت حق تعالی بی نصیب گردید

یازاتِ مثبت آدم را ندید و فقظ به ظاهر وی اکتفا کرد، به همین سبب برخی او را یک چشام  شود، چرا که در این عبارت، ابلیس امت

صورت دید صفت ندید، ظاهر دید و باطن ندیاد، هرگاز بار آتاش مهار      ، آن مهجور لعین ابلیس، ازآدم گل دید دل ندید»اند،  دانسته

 (.5/411، ج 4964االسرار، کشف)« نتوان نهاد، مهر بر خاک توان نهاد که خاک مهر گیر است نه آتش

 ابلیس نومید، ای بدبخت

باه  « اباالس »لغویون عرب آن را از مادّه »بیان شده است که « ابلیس»یذیل واژه .دهدرا به ابلیس نسبت می« نومید»میبدی صفت 

م باه وی نسابت داده شاد و    ابلیس چون از رحمتِ حق ناامید شد، این نا(. 2/263، ج4923دهخدا، )« اندمعنای نومید کردن دانسته

 .میبدی نیز این صفت را همراه با نام ابلیس ذکر کرده است

دانسات، از جاناب   ( ع)سجده نکرد و به لحاظِ ماهیّت وجودی خود را برتر از آدم( ع)که بر آدم کند ابلیس پس از آنمیبدی بیان می

کناد و از عنااوین    شقاوت ابلیس را بعد از رانده شدن بیان می مورد خطاب قرار گرفت که این عنوان،« ای بدبخت»ملکوتیان با عنوان

شااید هام   . گونه مورد خطاب قرار گرفتاه اسات  گویی با نافرمانیِ ابلیس، روزگارِ وی سیاه و تباه شده است که این. منفی ابلیس است

ازدسات رفاتن موقعیّات    سجده کاه باعاث   تدبیری ابلیس در برابر فرمان  ثبت است و نویسنده به نوعی از بیبتوان گفت این عنوان م

 .دهد را مورد خطاب قرار میوبا لحنی تند اعالی او شد،به ستوه آمده و

 قهر ازلة زخم رسید

این عنوان بدان سبب به ابلیس نسبت داده شاده اسات کاه از هماان     . کندیاد می« قهرِ ازلة زخم رسید»میبدی از ابلیس با عنوان 

طور که پیش از این بیان شد، میبدی چون قایل به  همان. ، مورد قهر خداوند قرار گرفت(ع)خلقت آدمآغاز، قبل از پیدایش خویش و 

باشد، بنابراین اختیار را از وی سلب نموده و معتقاد اسات قبال از نافرماانیِ     جبرگرایی در رابطه با ابلیس و سرنوشت وی میۀ اندیش

 .کند ای مثبت و مطیع تبدیل میمنفی ابلیس را به چهرهة عنوان تا حدّی چهر این. ابلیس، برای وی دوری و ملعونی مقدّر شده بود

 دار درگاهِ قرآنپرده

در نگاه میبدی این عناوان بارای ابلایس، خلعات و تشاریفی از      . دهداز عناوین و صفات مثبتی است که میبدی به ابلیس نسبت می

چه وی اجاازه دهاد،   کند، باید نخست از کوی ابلیس گذر کند و چنان هرکس که بخواهد، کالم خداوند را تالوت. جانب خداوند است
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باا ایان عناوان، مقاام     . استقرآن دار درگاه  ابلیس از این سِمَت خرسند است، چون تا قیامت او پرده. خواهد شد قرآنقادر به تالوت 

هاای عارفاان    گرایی ان به ابلیس، به برخی تأویلشاید بتوان در رابطه با چرایی نسبت دادن این عنو. گرددابلیس برجسته و ممتاز می

، از شرّ ابلیس به او پناه برده شود، برخای از  قرآناشاره کرد و این نکته را بیان نمود که چون خداوند فرموده است که پیش از تالوت 

اناد کاه    گونه تأویال نماوده   ین، این سخن خداوند را اعارفان برای همسو کردن افکار و مشرب عرفانی خویش با ظاهر آیات و احادیث

منظور از شرِّ ابلیس، ترفندهای او برای سنجشِ خلوصِ بندگان است و چون ابلیس ممیّز خوب و باد و پاسابان درگااه الهای اسات،      

« دار درگااه قارآن   پارده »در ایان صاورت ابلایس    . دهد ورود به بارگاه و ساحت مقدّس معشوق را نمیة بنابراین به هر ناشایستی اجاز

 . است

 گیری نتیجه

مداران، خودخواهی، غرور و خودساتایی اوسات ولای از نگااه      گر چه سرچشمه و منشأ عصیان و تمرّد ابلیس از منظر بسیاری از دین

او پس از امتناع از فرمان سجده، همانند عاشقی پاکباختاه  . این عمل ابلیس را باید در عشق جست و بسۀ برخی از عارفان، سرچشم

قضاا  ۀ نقش برجست. شود مه جا رانده شده است و به سبب شکیبایی بر این مصیبت، در نگاه مدافعان خویش ستوده میاست که از ه

و دوسویه بودن امر سجده، سبب شده است تا اختیاار از ابلایس سااقط شاود و گنااه وی در      ( ع)و قدر الهی در جریان سجده بر آدم

ای اسات کاه گروهای از     بات قدم و استواری ابلیس در عشق به محبوب ازلی به انادازه ث. امتناع از فرمان سجده، نادیده انگاشته شود

دهاد و شاأن او را از    القضات همدانی او را با القاب و عناوینی باس محتارم و ارجمناد ماورد خطااب قارار مای        مدافعان از جمله عین

در ماورد چرایای نسابت    . رقابت و برابری باا وی نیسات  ای که کس را یارای  دهند به گونه موجودی مدحور به عاشقی یگانه ارتقا می

میبادی نیاز   . جبرگرایی جستۀ دادن القاب و عناوین مثبت به ابلیس در این متون، باید منشأ را در وجه عاشقی و عابدی او و اندیش

وی ۀ ، با ایان حاال اندیشا   دهد القضات عمل نموده و ابلیس را با عناوینی مثبت مورد خطاب قرار می ها هم چون عین در برخی زمینه

 .کند ستایش محض نیست و به عناوین منفی ابلیس نیز اشاره می

 کتابشناسی

 .جامی: تهران. چ یازدهم. دالننواخوان بزم صاحب (.4953. )نژاد، رضاانزابی -

 .علم: تهران. چ اول. مرضیه سلیمانی: مترجم. شیطان در تصوّف(. 4931. )آون، پیترجی-

 .93-43صص . 21ش. مربیان. «وذ شیطان در انسانهای نفراه»(. 4956. )الحسینبرهانیان، عبد-

 .54-61صص. 21شماره . کیهان اندیشه. «دفاع صوفیّه از ابلیس»(. 4966. )خادم علما، علی -

صص . 6شماره . یقیالهیات تطب. «گرایی در تفاسیر عرفانی میبدی و ابن عربیبررسی مفهوم تأویل»(. 4931. )خیّاطیّان، قدرت اهلل -

93-31 

 . خانه دولتی ایرانچاپ: تهران .نامهلغت(. 4923. )دهخدا، علی اکبر-

 .معین: تهران. فرهنگ ادبیّات فارسی(. 4956. )شریفی، محمّد -

 .مدرسین قمۀ جامع: ، معانی االخبار، قم(4964)صدوق  -

 .442-36صص . 464شماره . معرفت. «القضات همدانینعی تهمیداتجایگاه قرآن و تأویل آن در »(. 4931. )عرب، مریم -

. 4ج. جلدی، به اهتمام منزوی و عُسَیران، چ ساوم 9القضّات همدانی  عین هاینامه(. 4966)القضات همدانی، عبداهلل بن محمّد عین -

 .اساطیر: تهران

: تهران. تحشیه و تعلیق عفیف عُسَیران، چ هشتم با مقدمه و تصحیح و .تمهیدات(. 4953. )القضات همدانی، عبداهلل بن محمّدعین -

 .منوچهری

 .منوچهری: تهران. چ چهارم. رحیم فرمنش. رساله لوایح(. 4956) ...................................... -

. 432شاماره  . تبریاز  دانشکده ادبیات و علوم انسانی. «آن در شعر فارسیۀ زلف و تعابیر عارفانه و عاشقان»(. 4959. )قلیزاده، حیدر -

 .431 -413صص 

 .331-351صص . 43شماره . «زلف در شعر عرفانی فارسی»(. 4962. )متّحدین، ژاله -
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 .دار إحیاء التراث العربی: بیروت. 44ج . به تصحیح جمعی از محققان. بحاراالنوار(. 4969. )مجلسی، محمّد باقربن محمّد تقی-

 .امیر کبیر: تهران. چ پنجم .االبراراالسرار و عدّةکشف(. 4964. )الدینمیبدی، ابوالفضل رشید-

صاص  . 3شماره . زبان و ادبیّات فارسی. «جایگاه و سیر تاریخی ستایش ابلیس در ادب فارسی»(. 4956-4934. )وفایی بصیر، احمد-

439-451. 
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 سهروردیالدین  الطیر شهاببررسی و تحلیل رساله

 موسی پیری

 بان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، ایرانعلمی گروه ز تهیأ عضو

  چکیده

و معروف به شیخ اشراق از دانشمندان بزرگ سدة ششم « ابوالفتوح»و مکنی به « الدینشهاب»یحیی بن حبش بن امیرک ملقب به 

الدین  ه امر صال حب. ق.ه354به دنیا آمد و در سال . ق.ه 331هجری قمری است که در سهرورد واقع درجنوب شهر زنجان درسال 

سهروردی در طول عمر کوتاه خویش که به طور مداوم به کار علم اندوختن دانش . ایوبی به دست ملک ظاهر پسر وی به قتل رسید

( مقدمه2-4: 4931سیدجعفرسجادی،)« های فارسی و عربی به یادگار گذاشتتحمل ریاضت اشتغال داشت آثار مهم زیادی به زبان

نویسنده در این مقاله با استفاده از . ای فارسی از رساله الطیر ابن سیناسترساله الطیر است که درحقیقت ترجمه از جمله این آثار

روش بررسی تحلیلی به تحلیل رموز این رساله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که سهروردی در این داستان نفوس انسانی را به 

کنند و  این مرغان برای رهایی تالش می. انددان یعنی شهوات جسمانی آنها را به دام انداختهای از مرغان تشبیه کرده که صیادسته

گذرند تا به آستان پادشاه گشایند ولی پاهایشان همچنان در بند گرفتار است و بدین گونه از عوالمی میبند از سر و بال خود می

دهد تا بند از آنان بردارد که نگرد و کسی را فرمان میدر ایشان میشاه به رحمت . گویند در آنجا شرح حال خویش می. رسندمی

 .الموت است این کس همان ملک

 . الطیر، رموز و اشارات، نفوس انسانی، مرغان الدین سهروردی، رساله شهاب: هاکلیدواژه

 مقدمه

ناست و در یر ابن سیاز رساله الطای  هجمه در اصل ترکاست « ریرساله الط» یسهروردالدین  منسوب به شهاب یاز رسائل فارس یکی

ه کرا ای  همرحل یعنیدهد؛  می روح را نشان یاز زبان مرغان است و از نظر موضوع مرحله بعد از آگاه یلیو تمث یرمز یاصل داستان

 یر راه سفرن حال، قدم دیشود و در ا می خود آگاه یند و به موانع بازگشت به وطن اصلیب می روح خود را در اسارت و غربت

م بدان اشاره یرکه در قرآن کو زبان مرغان « ریمنطق ط» یجنبه رمز. است کافال یبه سو کن سفر از خایر ایه مسکگذارد  می

مان و یگمان داستان سل یبرخوردار است و ب یطوالنای  هنیشیقرار گرفته است و از پ یادیشمندان زیمورد توجه اند، شده است

یکی از کهن ». ن داستانهایی بوده استیجاد چنینه ایهمواره زم« ریمنطق الط»م به یرکاو و اشاره قرآن  یدگمرتبط با زن یها هافسان

عبدالوهاب بن محمد « الفصول»تاب کشان پرداخته شده است یا یزبان مرغان وکشف رموز آوازها مسئلهترین متونی که درآن به 

قرن  یها هن دهیتأمل در زبان پرندگان را به نخست مسئلهه کهارم بوده است مه دوم قرن چیخراسان در ن یکرّام یه از علماکاست 

ن باره صحت داشته باشد، نشانۀ یشان در ایو پرسش ا( ع) یهود به امام علین اثر مراجعۀ یت ایاگر بنا به روا. شاندک می یاول هجر

ان یان عبرانیه به دوران قبل از اسالم است و در مهن وابستکار یشه بسیاند یکدن درباب زبان مرغان یشینۀ اندیشیه پکآن است 

 (.21-29: 4959،ینکدک یعیشف)« .ج بوده استیرا یامر

تاب الفصول عبدالوهاب بن محمد در کمه دوم قرن پنجم نوشته از یتاب خود را در نکه کز ین یا سورآبادی یشابوریق نیر عتکابوب

 (21:همان. )رفته استیر پذیخصوص زبان مرغان تأث

با  یو. نا بودیش به پرواز درآورده است؛ ابن سیخو یر فلسفکه پرندگان را در قلمرو تفک یسکن ینخست یاما در فرهنگ اسالم»

 یو عرفان یرا با تجارب روحان ییمت مشاکقطان و سالمان وابسال، حیبن  یۀ حینیدة عیر، قصیچون؛رساله الط ینوشتن آثار

ونان بود تفاوت داشته ی ییمت ارسطوکه برگرفته از حک ییمت مشاکه با حکد یسخن بگو یمتکخت و خواست از حیدرآم

 (214: 4955، برزگر خالقی)«.باشد

 له و دمنهیلکدر « الحمّامه المطوّقه»مرغان از باب  یاد و گرفتارینا را دام گستردن صیر ابن سیاستاد فروزانفر منشأ رساله الط»

 ییبه تنها یکغلبه دارد و مرغان هر  یر فردکر مفقود است و فیدر رساله الط یتماعاج یارکه جنبه همکن تفاوت یداند، با ا می
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گر یدیک یباره و به همدستیکاست و مرغان  یاجتماع یارکه باب الحمّامه المطوّقه نمونه تعاون و همک یدر صورت. خالص شده اند

 (.993:4939فروزانفر،)« نده اندکن بریدام را از زم

ر نام یخود آورده و آن را رساله الط یاز قصص فلسف یکین بار در ین داستان را نخستینا ایابن س» :نویسد یم ورکتر جواد مشکد

عمربن سهالن »رد و قاضی کترجمه  ید، آن را به پارسیشه یسهروردالدین  خ شهابیه شکاست ای  هن همان رسالینهاده است و ا

بر آن شرح  یر، به عربیشرح رساله الط یر فیبه نام مفتاح الط« یبحران مانیبن سل یعلالدین  مالک»و شیخ  ی، به فارس«یساو

با ترجمه فرانسه با دو ( Mehren)نا را مهرن یس یر ابوعلیرساله الط. به زبان مرغان ساخت یآن داستان یز از روین ینوشت و غزال

 (.19:4969ور،کمش)«بع رسانددن به طیدر ل 4533 -4531نا در یاز ابن س یگر به نام سه رساله عرفانیرسالۀ د

عارف  ی، سفر روحانیه ابوحامد محمد غزالکسندگان قرار گرفت چنانیاز نو یارینا، داستان سفر مرغان مورد توجه بسیبعد از ابن س

ن ه به زباکر ین رساله الطیا. ر درآورده استینند، به رشتۀ تحرک می عنقا سفر آغاز یه به جستجوک یرا به صورت داستان مرغان

 .ترجمه شده است یبه فارس یاست توسط برادرش احمد غزال یعرب

ه روح انسان به پرنده عالقه نشان داده است و در آثارش از جمله یگران به تشبیش از دیز بین« یرازیش یروزبهان  بقل»

دند و بعد یشهود حدثان پر مرغان مقدس ارواح چون از اغصان گل»افت  از جمله یتوان  می را یمتعدد یها هنمون« نیعبهرالعاشق»

 (421:4961، یرازیش یروزبهان بقل)« ...انشان جز دربساتین قرب نباشدیدند آشین بریقیآسمان  یهوا

وشد از زندان آزاد شود و به ک می هکرده است کر شدة تن مانند یرا به مرغ اس یش روان آدمیها ههم در نام« یعین القضات همدان»

ست وقت یهمه را ن. نیعن العالم یه اِنَّ اهلل لَغنکشان دادند یجواب ا ین سال بعد اللتّا و الّتیمرغان چند». بازگردد یکزیجهان متاف

 (211:4962ران، یو عس یمنزو)« .نا قَبْلِهِم مِنْ قَرْنکم اَهْلَکردند و ک

 یریز رساله الطیق ن.ه 363سال  در گذشته به« ابن فندق»معروف به  یهقید بیبن ز یابوالحسن عل»به قول صاحب معجم االدباء  

 (421: 4934حموی،)« نا بوده استیر ابن سیبه رساله الط یه ظاهراً شرحکداشته 

رامون زبان مرغان به یپ یشعر یها هن تجربید در شمار نخستیه باکاست ای  هدیقص.( ق.ه323متوفی  ) یغزنو ییوان سنایدر د»

دام از پرندگان را رمز کده است زبان هر یوشکعت، یگر بارة طبید یف بهار و زندگیصپس از تو ییده سناین قصیرا در اید، زیحساب آ

 (.23:4959 ،کدکنی یعیشف)« .ندک ییگشا

ف پرندگان و یعبه به توصکش خانه یف صبح و ستایه در آن پس از توصکری دارد یز منطق الطین.( ق.ه 333 -321) یخاقان»

 (14-13: 4955،یسجاد.)«گوید می ارة رموز و اشارات زبان هرکدام از پرندگان سخنپردازد و درب می از زبان آنان ییرمزگشا

ق نوشته شده .ه 331ه در حدود کمانده است  یباق« وریرساله الط»تحت عنوان  یتابکهم .( ق.ه 631-369) یرازالدین  از نجم

 (91:4959، کدکنی یعیشف.)است

ر خود از یعطار سخن گفته اند، عطار هم در سرودن منطق الط یها هشیمورد انده در کعالوه بر آن به نظر پژوهشگران قرن حاضر 

ر به رساله یه معروف است در سرودن منطق الطکرفته و چنانیر پذیتأث ینا و غزالیر ابن سیژه رساله الطیماقبل به و یرهایرساله الط

ه با تحوالت فرهنگ کران هم وجود داشته است یاز اسالم اش یات پیدر ادب ین داستانیاما چن. نظر داشته است یر ابوحامد غزالیالط

 یو عرفان یش و نگاه فلسفیل خویس با تخکده است و هر یسندگان رسیداده است تا به دست نو یدر آن رو یراتییجامعه تغ

 (23:4959، کدکنی یعیشف)«رنگ به وجود آورده استین پیا یبرا یخودساختار

مرغ جان در قفس  یبه گرفتارای  هز اشارین« عقل سرخ»گرش از جمله ینا در آثار دیر ابن سیلطعالوه بر ترجمه رساله ا یسهرورد

حال مرغ گرفتار  یاز لحاظ موضوع و تجربه عرفان« هیالغربه الغرب»قصه  یگر ویاز آن نموده است و رسالۀ د ییبه رها یاز ویتن و ن

قطان نظر دارد و آن را از یبن  یشود و در نوشتن آن به رساله ح می ریتصو گرید یانیه با طرح و بکناست یر ابن سیدر دام رساله الط

 .ان برده استیقطان را به پایبن  ینا، رساله حیس یه ابوعلکند ک می آغاز ییجا

 خالصه وطرح داستان 

 ینند عقرب، مور، افعوانات مایح یه با برشمردن برخکشود  می قت آغازیخطاب به برادران حقای  هبا مقدم یر سهروردیرساله الط

سپس . خواند می ن جانوران فرایوشش وتحمل مشقات به تشبّه به اکن برادران را در تالش و یاز آنها، ا یکان خصلت هر یو ب...و



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
678 

خوش،  ییدانه در جا یه به خاطر مقدارکشود  می انیاز دوستان پرنده ب یاز زبان خود آن پرنده به همراه برخای  هداستان پرند

. شوند می م تر مواجهکمح ی، با بندهایآزاد ین پرندگان به رغم تالش فراوان برایا. شوند می ر و گرفتاریورده و در دام، اسب خیفر

دوستان  یه پس از چندکن یگذرد تا ا می ن منوالیام به همیا. نندک می د گشته و به اسارت عادتیب از رها شدن ناامین ترتیبد

. خواند می ش فرایخو یآزاد یبرا کمکار، دوستان را به یمرغ داستان، با عجز و البه بس. نندیب می خود را در حال پرواز در آسمان

ه کهستند  یسانکن افراد یمورد خطاب واقع شده اند و منظور از ا یقیل نوشته شده و در آن برادران حقین رساله به زبان تمثیا

وصول به  یق حق، تنها در جستجویطر کنار گذاشته اند و مانند سالکرا  ا و متعلّقات آنیت، دنیو تعلق خاطر به جسمان یدلبستگ

 .هستند یران معارف الهیکب یایوستن به دریقت و پیحق و حق

با  کت اسفناین وضعیاز ا ییرها یند و براک می کش را دریو اسارت خو یه عمق غربت و گرفتارکاست  یر داستان مرغیرساله الط

ن رساله از رمز پرنده یدر ا. ابدیش دست یمطلوب خو یشود تا از غربت و اسارت رها شده و به آزاد می گر همراه و همسفریمرغان د

 شیق بالهایرود و هم از طر می ن راهیزم یهم بر رو یعنیدو جنبه است؛  یشود، چون پرنده دارا می ن رمز استفادهیبه عنوان اول

ه کچنان. ز استین چین و واالتریرترینظ یرود، اما ب می به شمار یامر ماد یک« بال»ه کنیبا ا. ردیان اوج بگکتواند تا حد ام می

ه کباال برد و به قلمرو باالتر ( نیجسم سنگ)ل به پایین  دارد یه مکرا  یزیه چکآن است  یبال برا» :دیگو می ن بارهیافالطون در ا

و  ییبایز :ه عبارتند ازک، ییشباهت را به همه امور خدا نیشتریه بکن همان جزء از بدن است ین خدایان  است منتقل سازد و اکمس

 (.9/4293، ج 4951افالطون،)« ل  داردین قبیاز ا ییزهایو چ یکیو ن ییدانا

ن جانوران یاز ا یکشوند و با اشاره به خصلت هر  می نام برده یگریاربرد رمز پرنده موجود ات دکدر مقدمۀ این رساله، پس از 

وانات تنزل یخود را تا سطح ح یه مرتبه وجودکن علت یشوند؛ اما نه به ا می ل آنان فراخواندهیبّه به خصاقت به تشیبرادران حق

« نیقیحق ال»بتوانند به مقام  کنند تا در سلوکرا در خود نابود  یوانیح یه قواکن منظور یس بدکه برعکه آنها شوند، بلیدهند و شب

ه عارف با کاست  -یو روحان یعرفان کدر راه سلو-اضتیدر رای  هات به عنوان مرتباز موجود یکل شوند و در واقع خصلت هر ینا

 .شود می یکشتر نزدیقت، هر چه بیاز آن ها به حق و حق یکپشت سر نهادن هر 

 جانوران وتحلیل رموز داستان های  بیان ویژگی

خودرا پنهان  ید را به صحرا آوردند و ظاهرهاخوهای  ه مانند خارپشت باطنکخواند  می قت را فرایبرادران حق»؛  خارپشت -4

 قوه عامله باعث یالیه نخست استکن عبارت بدان معناست یده و ایار است و ظاهر شما پوشکه باطن شما آشک یه به خداکند ینما

خود را تنها ه شخص باطن کو دوم آن( 449:4966،یسجاد)«ندکدا یغلبه پ یظاهر یرد و بر قوایر نپذیه نفس از بدن تأثکشود  می

رند و یگران مطلع شوند آنان را به سخره نگیه اگر از باطن دک یسانک یعنیار سازد، کدارند آش یستگیه استحقاق و شاک یبر افراد

ن خصلت خارپشت، مدت یمعتقد است، مهمتر« یعمروبن سهالن ساوج». گران را داشته باشندید یحاالت باطن کدر ییتوانا

ن مطلب اشاره به همان یو ا( 91:4961نا،یابن س)«ندک یتواند چهل روز بدون غذا زندگ می هکت تا آنجا اس یغذا نخوردن و یطوالن

ه کن باشد یا ین است منظور سهروردکا ممیو ». ابندیغلبه  یوانیو ح ید بگذرانند تا بر نفس نباتیه عرفا باکاست  یاضتیمدت ر

« دیید نمایه هستکه آنطور کن است ید و بالجمله منظور اسان باشیکد و ظاهر و باطن شما یرنگ باش یکرو و  یک

 (.429:4966،یسجاد)

؛  نظر دارد به شباهت رابطه بدن انسان با نفس به رابطۀ پوست مار با خود مار، بدن انسان رون آمدن از پوستیمانند مار ب -1

به  یه مفارقت نفس و بدن، خللک یبه طور گرندیدیکن دو جدا از یقت ایه نفس در او متصرف است و حقکاست  یتیهم چون وال

. ز هستیندن نکخواهان پوست اف یند و حتک نمی به نفس مار وارد یه پوست انداختن مار هم خللکند، چنانک نمی نفس وارد

ه به کش رود یت نفس تا آنجا پیه و تقوکیاضت، گذشتن از جسم ظاهر، پرداختن به باطن و تزیق رید از طریز باین عارف نیبنابرا

له را از خود ید و صفات رذید، دگرگون شوینکالبد کخلع ». دیش را آزاد نماینار گذاشته و روح خوکرا  یالبد جسمانکن ی، ایسادگ

 (429: همان.)«دینکدور 

منظور از  یبه نظر سهالن ساوج. دیطان از پس برآیه شکوسته سالح شما سپس پشت شما بود ی؛  پژدمکهمچون عقرب یا  -9

 یتواند بر قوا می زین انسان نیبنابرا(  99:4961نا،یابن س. )«شود می دو قوه شهوت  و غضب است که بر انسان مستولی»طان یش
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ه انسان ک یاست؛ زمان« عاقله»و « عامله»دو قوة  یرا انسان دارایز. ندک یمرانکره شده و بر آنها حیموجود در خود چ یوانینفس ح

 یر گذاشته و بر قوایه بر آنها تأثکمنفعل نشده، بل یبدن یه نه تنها از قواکشود  می ش گرداند، موجبتیقوه عامله را باال برده و تقو

طان از هر یه شکد ینکبنده مقاومت و مبارزه ین فریاطید و در برابر شیمسلّح به سالح باش»گر ید یریو به تعب. ندکز غلبه ین یظاهر

 (429:همان.)«شود می ب شما واردیفر یطرف برا

ه دو قوه نفس کد و آنقدر سخت شود ینما ید چنان نفس خود را قوی؛ عارف باخورد می ه سنگ گرمکمانند شترمرغ  -1

ه از ک یوینار گذاشتن لذّات دنکور و کافتن بر دو قوه مذین فرو بردن عبارتست از تسلّط یا. به نام شهوت و غضب را فرو برد یوانیح

رده از سر راه خود کرا هضم  ها  یرا و سخت کر و سلویالت سکه همۀ موانع و مشکن است یه از ایناکو »اضت است یر یها هیپا

 (421: همان. )«دید و متحمّل و بردبار باشیبردار

 یوقت. ش را داردیالت خاص خوکب و مشیمصا یه قطعاً هر راهکند ک می انی؛ بخورد می ه استخوانکس کرکعبارت مثل  -0

ش یه عارف بتواند به هدف خوکنیا یپس برا. دتر استیشتر و شدیار بیز بسیراه وصول نهای  یسختار واالست، یهدف و مقصود بس

و رفع ها  یاضت و تحمّل سختیه از ریناکو این ».خسته نشودها  یرد و از سختیرا با جان و دل بپذ کراه سلوهای  ید سختیبرسد با

 (421: همان. )«است کهر نوع مانع سلو

د و خود را آن چنان وارسته و یاستوار باش کر و سلویه در راه سکن است یه از ایناک ؛سته در آتش بودنویهمچون سمندر پ -6

ه کبه شما نرسد  یگزندای  هچ حادثیب دهند و مانع راه شما باشند و از هیطان ها نتوانند شما را فریه شکد ینک کر و سلویآمادة س

 (421:همان. )ان ره به سالمت بردیم از آتش نمردیحضرت ابراه

ان یده، اما در بیرا مانند آتش هم شامل ضرر است و هم فایز. شناخت ید قوّة وهم را بدرستیبا»ه؛ کمعتقد است  یسهالن ساوج

ز یو ن. یدن به امور منفییا گرایت به صورت رمز یبه جهت پرورش واقع، د است و هم مضرّیه هم مفکاست « الیخ»انسان  یقوا

به  یه قطع شود، دلبستگکیب و تزین تهذیا یمدت یه اگر براکچرا . ه روح آزاد شودکه دارد تا آنجا کیاضت و تزیاشاره به ر

 (13/ 6ش : 4934، سنقرکالیه)«.دیآ می شیپ یویت و تعلّقات دنیجسمان

همه است چون  کعارف و سال یداریرمز ب« شب» دراین عبارت ند،ک می ه فقط در شب پروازک ؛ا شب پرهیمانند خفاش  -1

 یتواند به سو می املکل با توجه ین دلیبه هم. رود می نیروند و موجبات اشتغال حواس عارف از ب می در خواب فرو یجسمان یقوا

 (423: 4966سجادی،)« .د خلق نهان باشندیه مردان خدا از دکد ینکه تظاهر نکن است یمنظور ا». ش رهسپار شودیمطلوب خو

، چون حدوث و قدم نفس، هبوط نفس یپردازد و مسائل می ر شده به ادامه داستانکن ذیا مضامن مقدمه بیر اکسنده پس از ذینو

 .ندک می را در رساله مطرح کق و گذر از افالیطر ینفس، ط یداریقضا و قدر، ب

به خاطر  بحث از یه وقتکنجا بدان علّت است ین موضوع در ایت ایاهم. وجود دارد یی مختلفها هدرباره حدوث و قدم نفس نظری

شتر یه نفس پکشود  می انین معنا بیرده اکش هبوط یخو یگاه واقعیه از جاکنید؛ و ایآ می شیروح پ یآوردن اتفاقّات و موطن اصل

اصل . ندارد یردن مفهومکجاد یده او خلق و ایداندو به عق می یم و ازلیافالطون نفس را قد».م استینفس قد یعنیهم موجود بوده؛ 

. رات استییاز دارد، تغیندارند و آنچه به خالق ن یم اند و خالقیپس نفوس هم قد. رات حادث اندییم اند و فقط تغیهمه موجودات قد

« یرازالدین  قطب». اول و نه خالق کد؛ محریگو می ل ارسطوین دلیبه هم. راستییت و تغکجاد حریار خداوند اکن فلسفه یپس در ا

ان اعتقاد دارند نفس حادث یمشائ. دانند می ون نفس را حادثکت یاز فالسفه اسالم یادیز در مقابل عده. داردای  هدین عقیز چنین

نا یابن س(.ه البقاءیه الحدوث و روحانیجسمان)داند  می یمالصدرا حدوث نفس را جسمان(ه الحدوث و البقاء استیروحان)مجرّد است 

 (.234-232: 4956، یحیو ذب 32-34 :4994نا،یابن س)« هم نفس را حادث به حدوث بدن دانسته است

م باشد؛ پس یه نفس قدکشود  می مطرح ییهبوط نفس جا مسئلهنا به حدوث نفس قائل است و یابن س یه وقتکن است یسوال ا

نداده ای  هنندکن پرسش، پاسخ قانع یبه ا یسکنون کرده است؟ تا کخود استفاده  یها هدر رسال مسئلهن ینا از ایچرا و چگونه ابن س

گر به حدوث ید یاز فالسفه اسالم یاریو بس« خ اشراقیش»و « سیخ الرئیش»اما . مربوط به قدم نفس است مسئلهن یرا ایز. است

 .ارائه نموده اند یمکاثبات آن ادلّه مح یقائل اند و برا
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دیدگاههای گوناگون  یه البته در ظاهر فقط به جمع آورکپرداخته ( قدم نفس)ن مسئله یاز اسفار به ا یدر بخش« مالصدرا»فقط 

آنچه موجب سقوط و فرود »: اعتقاد دارد یتوان گفت و می با توجه به مطالب مالصدرا. تفا نموده استکات ایروا یشمندان و برخیاند

شود همان شئون فاعل و جهات علت اوست و صدور معلول ها از فاعل به  می اش یا پدر مقدس عقلیش یآمدن نفس از علت اصل

ص را به عنوان گناه حضرت آدم ین نقایبه غلط اای  هه عدکمعلول هاست  یانات فقر ذاتکص، امیفاعل ها و نقا یانکخاطر جهت ام

 (912-995/ 4،ج4951مالصدرا،)« ندکهبوط  ین نفوس به عالم مادیه اکرده کجاب یا یمت حق تعالکنموده اند و ح یتلق( ع)

ه کاند  یه الهکعت از سنخ مالئیش از ورود به عالم طبینفوس پ :شان معتقدندیه اکن است یمت هبوط نفس در نظر عارفان اکاما ح»

امل و ک یل به انسانیه تبدکن یا یاست و انسان برا یهیسوره بقره فقط علم به اسماء تنز 91ه ین نوع موجودات براساس آیعلم ا

دست  یو معنو یوجود یتا به مقامات و مراتب باال ندکن عالم هبوط ید به ایبا -شود یهیو تشب یهیتنز -یع اسماء الهیجامع و جم

 (31/  6ش: 4934، سنقرکالیه)«.ابدی

د و داهولها و مترسها یادان به صحرا آمدند و دام ها بگستردند و دان ها بپاشیاز ص یه جماعتکقت یبرادران حق ید ایبدان»اماعبارت

 ه قهرمان داستان به حسابک یمرغ یه زبان اول شخص به جاه بک( 441:4966،یسجاد)« پنهان شدند کردند و در خاشاک یبه پا

شود یک شیئ   می ت و اراده خداوند باعثیه مشکنیا یعنیدارد؛  یند، اشاره به موضوع قضا و قدر الهک می د، اندوه خود را آغازیآ می

، ین عالم جسمانیافتن آن به ایتعلق از جمله هبوط روح از عالم مثال و  یحدوث امر یعنیا موجود شود؛ یابد ین عالم ظهور یدر ا

ن یا :توان گفت می پس. شود می ر دامیدانه اس یه به خاطر مشتک یدرست مانند مرغ. است یت الهیمنوط به قضا و قدر و مش

وزندان  ین عالم جسمانیت و خواست پروردگار پا به عرصه وجود گذاشته  و سپس در ایه به مشکداستان شرح حال نفوسی است 

وستن عناصر اربعه موجب به وجود یه چگونه از پکنند یب می را« دام یها هحلق»نگرند  می یشوند و وقت می محبوس( ب و تنقال)

 .حاصل از آن شده اند یو متعلقات نفسان یجسمان یآمدن جسم و اعضا

از  یخالص یبرا ینند تا راهک می ه در آن گرفتار شده اند آگاهند، تالشک یبیان غرکه نفوس، عالوه بر اسارت به مکن حال یدر ا

شود تا از  می شان یدیأس و نومیگردد و موجب  می دام یم تر شدن بندهاکن تالش منجر به محیاما ا. ندید و بندها بجوین قیا

خود  یشوند و وطن اصل می ا و متعلّقات آنیمشغول و دلبسته دن یگریاز مرغان بدون توجه به د یکبنابراین هر . ستندیت باز اکحر

ردن عالم تجرّد و خداوند کغربت، دورافتادن و فراموش  یعلت اصل: توان گفت می پس. نندک می رده اند را فراموشکه از آن هبوط ک

 .است یگانگیت از خود بیو در نها

شود  می نفوس دربند از خواب غفلت یداریو ب یاریپس آنچه موجب هوش. گذرانند نمی ن غفلتیشه با ایهم یاما همه ارواح برا

 دنیرون آمده و آهنگ پریتنگ بهای  ن قفسیرده و از اکرون یاران خود، سرها و بال ها از دام بیدم از یرا د یجماعت»ست؟ یچ

با مشاهده نفوس . شود می ادآوردن گذشته آغازیو اسارت و  یت فعلینسبت به وضع یه آگاهکنجاست یاز ا( 443:همان. )«ردندک می

شود و اوضاع قبل از اسارتش را به  می سب مقوالت است به اسارت خود در قالب تن آگاهک ینشان به معندیه پرکرها شده از جسم 

رد و با علم به یگ می نون جان دوبارهکا. مال بپردازدکسب کشود تا به  می حاصل یدر و یاقین شور و اشتیبنابرا. آورد می خاطر

نموده و در  ییه او را راهنماکاست  یسکار محتاج کن یا یند؛ اما براکصعود  یود تا بتواند به عالم علینما می یات تالش مضاعفیجزئ

رده و کرا تجربه  ین اسارتیه چنک ییماکامل و حکن از عارفان یبنابرا. حال او باشد کمکر سخت همراه و ین مسیا یجا یجا

 ن نفوس رها شده به چشمیو آنچه در مورد اطلبد  می کمکبخشند  ییخود را از آن رها یتسابکعلوم ا یریادگیتوانسته اند با 

شان را یداشت و ا نمی دن بازیشان را از پریه بدن اکمانده  یاز آن داهول ها و بندها بر پاای  هرا پار یکیهر » :هکن است یخورد، ا می

 (443:همان. )«آن بندها خوش بود

شوند زیرا تتمّه  نمی ین ها مانع عروج نفس به عالم علوین اکیدام بر دست و پای آنان  هست و ل یایه هنوز بقاکن بدان معناست یا

شده  یرخ دهد جسم و اعراض جسم و همه متعلّقاتش متالش یعیه مرگ طبک یاما زمان. ن عالم استیود دام، به خاطر بودن در ایق

 .ابندی می ین بندها خالصیامل از اکو نفوس، به طور 

برهاند،  یق بدنیطلبد تا او را از عال می کمکبا عجز و البه  یحت ین بار و به هر صورتیندگر، چیامل دکر، از نفوس آزاد و ینفس اس

 افته بود سوگندیدورت بدو راه نکچ یه هک یم و صحبتیقد یبه دوست» :ه آنها راکنیتا ا. نندک نمی توجه یاما آنها به و
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آورد و بیچارگی  می کنند، تااینکه عهدهای گذشته رابه یاد آنان نمی رود و با او موافقت نمی اماشکّ ازدل آنان( 443:همان.)«دهد می

دیگرباره عهدهای گذشته رایادآوردم وبیچارگی عرضه کردم، پیش من آمدند، پرسیدم ایشان را ازحالت ». کند می خود را عرضه

حیله خودکرده بودند مرا معونت  ایشان که به چه وجه خالص یافتند و با آن بقایای بندها چون آرمیدید، پس بدان طریق که ایشان

 (443:همان.)«کردند

 .ل معقوالت چگونه خود را از دام تن برهاندیه با تحصکآموزند  می مان به نفس گرفتارکیح، ادآوردن خاطرات گذشتهیبهرحال با 

ای  هش راه چاریخو ییهار یات بوده اند برایات و جسمانیدچار اسارت در نفسان یر، زمانیه مانند مرغ روح اسکمرغان آزاد شده 

نند و ک می مال حاصلکزان استعدادشان یبنابراین  به م. شان در آن استیمال اکه کنند و آنچه ک می ل علمیتحص یعنیند؛ یجو می

مرگ »ه به نام کن همان است ینند و اک یض، قویرش فیپذ یه روح خود را براکیابند  می را یین توانایاضت و جدّ و جهد ایبا ر

 .شود می خوانده« یاریمرگ اخت»ا ی« یاراد

ن یا( 443:همان.)«و مخوف است کسهمناهای  دراز و منزل یها هش رایه ما را در پکشان به من گفتند یدم، ایشان پریپس من با ا»

حضور  دار شده ویه در آن غوطه ور بوده اند بک یشوند و از خواب غفلت می ن عالم آگاهیه از غربت خود در اکاست  یسخن نفوس

هم از  یعنیگذارند؛  می سهمناک را پشت سرهای  دراز و منزل یها هدن به مقصود رایرس ینند و براک می کشتر دریخود را بهتر و ب

. برسند یباالتر یتا بتوانند به مقامات معنو یآسمان« نه گانه کافال»و « عناصر اربعه»گذرند و هم از  می آن یجسم و اعضا و قوا

را از ینند، زک نمی توجه ین جهانیبه تعلّقات و لذّات ا. گذرند می ه موجب اشتغال روح استکر از عالم عناصر یمس مرغان در ادامه

ه به کآنچنان سخت و طاقت فرسا است  یویا و تعلّقات دنیپشت سر گذاشتن جسم دن. رده اندکاضت نفس خود را مهذب یق ریطر

و چون هر . یابد می دست «کنجوم و افال»ه به علم کشد، همان است ک می پر ها هوکدن به یرس یه براک یماند و مرغ می «وهک»

 «هشتم کفل»ه به ک یگر مرغانید یریرسند و به تعب نمی ییهمۀ مرغان به منزل نها، ن علوم نیستیاز ا یبهره مند ییرا توانا یسک

 کبه باال اولین  فل کیه از عالم خاک« قمر» کنند به فلک می عبور یمرغان از عالم جسمان یوقت. اند یانسان« نفوس ناطقه»رسند،  می

از نظر  یسماو کچون افال( 446:همان). «رسیدیم یوهکبه سر » :دیگو می ه مرغ رها شدهکاست  یوهکن همان یرسند و ا می است

 کا فلیوه کنگرند؛ هشت  می خود یش رویآن به راه پ یده و از باالیقمر رس کمرغان ارواح به فل ین وقتیاند؛ بنابرا کما نه فلکح

اد باز یچ صیبه صفیر ه»ر ین علت در مسیبه هم. ل شوندیرسانده تا به وصال حق نا کن فلید خود را به آخریه باکنند یب می یگرید

لذا به  .ر و دربند شوندیگر اسیبنده فرود آمده و بار دیفرهای  ا دامیبا یه مبادا باز هم به خاطر اصوات زک( 446:همان)« ستمیننگر

و ( علم اسفل) یعیعلم طب کرا عبارت از شناخت و در ها هوکاگر فرود (  446:همان. )«ستیفرود آمدن شرط ن» :گر گفتندیهمد

ست؛ یند فرود آمدن شرط نیگو می گریدیکمرغان به  یم وقتیبدان( علم اوسط) یاضیافت علم ریرا شناخت و در ها هوکردن در کسفر 

اگر  یعنیف تر الزم است؛ یصعود به مراتب باالتر، علوم شر یند و براک نمی تیفاکئت یو ه یاضیلم رل عیه تحصکن معناست یبد

 .ز الزم استیات نیبرسند علم اله «نهم کفل»بخواهند به 

خ، یرعطارد، زهره، شمس، م :ه عبارتند ازکگر را هم ید کدهند و شش فل می خود ادامه یر معنوین مرغان ارواح همچنان به سیبنابرا

و  کن فلیوتاه بر اک یپس از استراحت. رسند می البروج کا فلیثوابت  کا فلیهشتم  کو زحل  پشت سر گذاشته و به فل یمشتر

ثوابت، از نو  کفلهای  ییبایشوند، تا به خاطر ز می کن  فلید قوا به سرعت رهسپار آخریمتنعّم شدن از نعمات موجود در آن و تجد

 کن فلیه به آخرکنیدارند تا ا می مصون نگاه یخود را از هر لغزش، ریمس یمرغان در ط. اعراض آنها نشوندر اجسام و یدلبسته و اس

رسند،  می است یبهشتهای  ییبایمملّو از نعمات و ز کگر افالیه مانند دک« شهادت»و « بیغ»ان عالم ییا مرز م «نهم کفل» یسماو

ه کل علم است ین تحصیسب علوم مختلف است و همک یبه معنا کق افالیطر یرا طیز. ن استیز در همیکه سعادت و لذّت نفس ن

 .دیگشا می کر و سلویس یراه را برا

را از واجب الوجود، به یز. توان گفت مقصود عقل دوم است می هکند یب می ت رایآن وال یوال»رسد  می نهم کن ارواح به فلیا یوقت

 .شود می ا واحد به نام عقل اول صادریواسطه  یمعلول ب یکه دارد تنها ک یخاطر وحدت و بساط

 یه براک یعقل دوم شرح دادند و او آنها را از شهر یشان اتفاق افتاده بود برایه بر اکده اند همۀ آنچه را ینهم رس که به فلکنفوس 

. «جاستآن که حضرت ملکاست  یوه شهرکن یپس گفت به سر ا»ند؛ ک می آنجاست آگاه« کحضرت مل»واقع شده و  کفل
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واسطه واجب الوجود و واسطه  یه اولین  مخلوق بکه عقل دوم مدبّر آن است عقل اول قرار دارد کنهم  کفل یپس ورا( 446:همان)

 .گمارد می ریت و تدبیه هر عقل را به والکگر است و هم اوست یوجود عقل دوم و عقول د

ر شد و یمتح ها هدیدا آمده در آن نور دیپ کم از دور نور جمال ملیچون قدم در حجره نهاد. ه بردندکپس مرغان ارواح را نزد مل»

 (446:همان. )«میهوش شد یده گشت و بیعقل ها رم

ن تر ییت پاین فلسفه هر چه از عالم الوهیدر ا. بر نور است مهم است یه مبتنک ین عبارت توجه به فلسفه اشراق سهروردیدر ا

ه ظلمت محض و فقدان کم یرس می به عالم جسم ین مرتبه از هستین ترییه در پاکن یشود تا ا می استهکم از شدت نور ییایب

 . نوراست

 ه ارواح مرغان به هوشکپس از آن( 446:همان)«.ردکما باز داد و ما را بر سر سخن گفتن گستاخ های  پس به لطف خود عقل»

ساخته  یسکار از کن یامالً آزاد شوند، اما اکن ها بردارد تا را از آ یویو دن یعناصر جسمان یایه بقاکخواهند  می ند از عقل اولیآ می

ه کهمان گونه  یعنی(. 446:همان)« پس جواب دادکه بند پای شما کس گشاید که بسته است»ه خود آنها را بسته است کاست 

ن مدت اسارت را یدن ایان رسیه به پاکر شوند، هم اوست ین عالم در قالب تن اسیواجب الوجود اراده نموده ارواح پس از هبوط به ا

ر رسول یتعب». بخشد می تحقق ین خواسته الهیل به ایدهد و عزرائ می رخ یعیه مرگ طبکن حالت است یکند و در ا می نیز اراده

، پورنامداریان)«خواند می است و یکی از محققان آن را عقل فعال ی، از آن سهالن ساوج«الموت کمل»ا ی« فرشته مرگ»به  کمل

 کم با رسول ملینون در راهکا»م یخوان می ریرساله الط یدر انتها یرا وقتیر دوم رساتر است، زیرسد تعب می ه به نظرک( 416:4961

ان یپا یند نه از جانب خداوند براک می یه نفوس را همراهکن فرستاده ورسول از جانب عقل اول است یا»(.446:همان)« مییآ می

، بخشنده نفوس یعالم عنصر یوالیو بخشندة صور و ه «فساد»و« ونک»عقل فعال را مدبّر عالم  یوقت یاز طرف. اتیدن به حیبخش

ه بر احوال موجودات و اتفاقات جهان کم ینک می دایپس اعتقاد پ. میدان می به خود یکاء و نزدیبه انب ی، واسطه وحیناطقه انسان

 (39/  6ش : 4934، یهسنقرکال)«عقول است یت تمامین خصوصیو ا. دارد یاحاطه و آگاه

 گیرینتیجه

این . دهد می رساله الطیر دراصل داستانی رمزی وتمثیلی از زبان مرغان است که از نظر موضوع، مرحله بعد از آگاهی روح را نشان

ع شوق تواند مان می داستان درحقیقت سفرروحانی انسان را ازمنزلگاه اصلی خودبه عالم صورت واینکه چگونه تعلّقات جهان مادی

سهروردی درداستان اشاره دارد به اینکه چگونه قوای انسانی که به جانب . نماید می انسان به بازگشت به مبدأ روحانی شود، ترسیم

از ای  هدارد و بدین منظور مجموع می شوند، روح را از سفر روحانی خود و دست یابی به اشراق باز می جهان معقول هدایت

 .کند می وفیانه را به صورت نمادهایی بیاندستاوردهای عملی طریقت ص

بیند نماد انسان این جهانی است که سازگاری او با شرایط مادی بزرگترین خطر برای  می که دراین داستان خودرادراسارتای  هپرند

 وریاضتها  یسهروردی معتقد است، انسانهایی که گرفتار عالم صورت شده اند با نیروی اراده وتحمل سخت. سفر روحانی اوست

توانند خود را نجات دهند، اما برای بریدن همه بندهای عالئق مادی عالوه برریاضت به شوق درونی و تصمیم به انجام سفر  می

سهروردی به سالکان هشدارمی دهد که مبادا دراین مکان آرام بگیرند . آگاه نیازمند هستند« پیری»روحانی با راهنمایی و هدایت 

کند که طبق توصیف خود  می در پایان داستان موضوع روبروشدن انسان را با خداوند توصیف. وسوسه انگیز باشد هرچند زیبایی راه

مهمترین نکتۀ این . آنها بگشاید« پای»از « بند»فرستد تا  می شود و نوراالنوار کسی را می سهروردی از نور جمالش دیدها متحیّر

خاکدان دنیا برای روح انسان در حکم زندان است والزم است که روح سفری به سوی توان این گونه بیان کرد که  می داستان را

 .ی عالئق دنیوی را ببرد و خود را از زندان عالم مادی رها سازدها هنوراالنوار در پیش گیرد و با استعانت از فضل الهی رشت
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ران، یف عُسیو عف یمُنزو ینق یبه اهتمام عل. یالقضات همداننیع یها هنام(. 4962. )، عبداهلل بن محمدبن علیین القضات همدانیع

 .زوار: چاپ دوم، تهران

 .دهخدا: تهران، پ دومچا. یشابورین محمد عطار نیدالدیخ فریل آثار شیشرح احوال و نقد و تحل(. 4939. )ع الزمانیفروزانفر، بد

 .ینشر مول: تهران، ، چاپ اولیترجمه محمدخواجو. (سفر سوم)اسفار جلد اول (. 4951. )میمالصدرا، محمد ابن ابراه
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 های همگون پایداری در شعر صالح محمود هُواری و طاهره صفارزادهمایهبن
 

 محسن پیشوایی علوی

 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان

 پوریمسعود باوان

  پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم آبادغربکارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی؛ عضو باشگاه 

 نرگس لرستانی 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی و مدرس دانشگاه پیام نور

 چکیده

های مختلف ا با اینکه از جغرافیا، فرهنگ، منش و آرمانهملّت. های تحت سلطه استفرهنگی ملّت -ادبیات پایداری واکنش فکری

پژوهش حاضر . کندگیری واحدی را دنبال میجای دنیا در اغلب موضوعات جهتهای ادبیات پایداری در جایمایهبرخوردارند، اما بن

ی همگون ادبیات پایداری را با هامایهتحلیلی و با تکیه بر مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی بن -بر آن است تا با روش توصیفی

و سه مجموعه شعری از طاهره  -شاعر معاصر و در قید حیات فلسطینی -از صالح محمود هُواری« مرایا الیاسمین»محوریت دیوان 

اید که هر دو از شاعران متعهد در قبال سرزمین و مردم خود هستند، باهم مقایسه نم -مهین بانوی ادبیات پایداری ایران -صفارزاده

دهد های این پژوهش نشان مییافته. و بیش از پیش زوایای پنهان و ناگشودة ادبیات پایداری را در ایران و فلسطین معاصر بنمایاند

طلبی، یاد قهرمانان و مبارزان وطن، اعتراض به اختناق، امید خواهی و عدالت دوستی، آزادیوطن: های اشعار این دو شاعرمایهکه بن

دهد و در نالد و شکوه سر میدعوت به مبارزه و پایداری است، صالح محمود هواری از اوضاع داخلی و ظلم اسرائیل می به آینده و

 . این میان از زبانی نمادین بهره گرفته است و صفارزاده از حاکمان داخلی قبل از انقالب و متجاوزین بعثی به ستوه آمده است

 .ایه، صالح محمود هواری، مرایا الیاسمین، طاهره صفارزادهمادبیات پایداری، بن :هاکلیدواژه

 مقدمه -4

 مسئلهمبانی نظری پژوهش و بیان  -4-4

 ادبیات پایداری -4-4-4

ها، تجاوز و اشغالگری و ادبیات پایداری نیز پایداری حرکتی است جهت مقابله با ستم»سیداحمد پارسا در تعریف پایداری آورده است

-انساان آزادی  (.2: 4955پارسا، )«برابر ستم و اشغالگری است یک ملت درۀ نمای پایداری قهرمانانتمامۀ د که آینادبیاتی است متعه

ای خلقات شاده   دوست همواره در مقابل دشمن و زورگویی پایداری نموده و این امر طبیعی است چرا که انسان به گونهخواه و وطن

هاا  که در حق سرزمین ،و هنری است که در برابر ظلم دیگران های انسانیی یکی از ارزشپایدار»تابدکه هرگز ظلم و ستم را بر نمی

 (.21: 4354بلشمری، )«دارند، مورد اهتمام و توجه ادباء قرار گرفته استو مردمان روا می

هایی که به این امر پرداخته یها و نقاشقانی تالش بشر برای رسیدن به آزادی را به درازای طول تاریخ دانسته و به سنگ نوشتهچهره

اشاره نموده امّا بحث اصلی در مورد تاریخ ادبیات پایداری را به جنگ جهانی دوم منسوب ساخته و نقش اروپا و باویژه فرانساه را در   

ای تااریخ دارد و  ای به درازها برای دستیابی به آزادی و رهایی از ظلم و ستم، سابقهتالش ملت»این میان بیشتر از بقیه دانسته است 

در این کاه تااریخ ادبیاات    . به همین سبب، ادبیات پایداری را باید همزاد تاریخ ظلم و ستم بشر بر بشر و واکنش به این ظلم دانست

پایداری در جهان همگام و همسو با خود ادب و همزاد و همراه آن است، شکی وجود ندارد چرا که هم زمان با پیادایش نسال بشار،    

تمامی ادبیات و واکنش ادیبان به ظلم و ستم موجود در جامعه، در حقیقت، ادب پایداری نیز متولد گشته است؛ از این روگیری شکل

های جامعاه   عدالتیها و بیها و هرآنچه که به دست بشر و برای نشان دادن اعتراض به نابرابریها، دیوار نوشتهها، نقاشیسنگ نوشته

بحث نظری ۀ اما سابق. ادب پایداری استۀ ها به وجود آمده باشد، زیر مجموعو تالش برای رفع این نابرابریو در قالب مخالفت با آن 

پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و به ویاژه فرانساه، متفکاران و    . گرددجدّی در خصوص ادبیات پایداری به جنگ جهانی دوم بر می
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-چهاره )«ن نتیجه رسیدند که باید در تحوالت جامعه شرکت فعال داشته باشاند هنرمندان تحت تأثیر جنگ و نهضت  پایداری به ای

 (.41: 4954قانی، 

ای در جلوگیری از آمیختگی اعراب باقی مانده در سرزمین اشغالی باا واقعیات   ترین عواملی است که نقش عمدهپایداری از قوی شعر

نی که شاعران با نیروی فنی و ذاتی خویش و با تکیه بر فان و هنار خاود    بنابراین تا زما. به وجود آمده و تراژدی موجود، داشته است

و   فلسطین صورت گیارد ۀ شت که تحریفی در قضیادر سرزمین اشغالی، صدای این تراژدی را به گوش دیگران برسانند، نخواهند گذ

: 4362نقااش،  )وری آن افزوده خواهد شاد شود بلکه بر گرما و شعلهبه بیان ساده، موضوع فلسطین با گذشت زمان از یادها محو نمی

تارین کیناه علیاه دشامن صهیونیساتی و      پایداری، غضبناک ترینشعر  پایداری فلسطین در سرزمین اشغالی، پرقدرت(. 291 -294

. دیک باشدپیروزی و غلبه بر دشمن در دسترس و نز چه بسا با وجود این شعر، حقیقتاً. رودپابرجاترین ایمان به پیروزی به شمار می

پا خاسته است هر چند امکان دارد که در این راه آزارهاای  به با اصرار و پافشاری تمام در مقابل تبلیغات صهیونیستی  پایداریشعر »

 (.13: 4361محمد عطیه، )«فراوانی را متحمل شود

ن، فرهنگ، تاریخ و سرنوشت مشترک، رود که در طول تاریخ عوامل مختلفی از جمله زباملت عرب به مثابه امت واحدی به شمار می

ة و در بردارناد از این رو ناسیونالیسم عربای در ادبیاات معاصار نماود فراوانای دارد      . میان آنان وحدت و همبستگی ایجاد نموده است

وطان  »ی از ناپاذیر آنان همواره سرزمین خود را بخاش تفکیاک  . ایشان در قبال امت عربی استۀ ، اندیشه و مفاهیم ملی گرایانافکار

. کوشند تا جهان عرب را به آزادسازی فلسطین از چنگال اشغالگران ترغیاب نمایناد  دانند و پیوسته در آثار خود میمی «بزرگ عربی

-های همنوا با آنان، اندوه، آالم، مشکالت و ناکامیصدا و همادبا و شعرا از درد و رنج حاکم بر کشورهای عربی آزرده خاطر شده و هم

 .شان را در آثار خود منعکس نمودند و مسائل آنان بدون شک در شعر معاصر فلسطین و شعر ملی عرب بازتاب ویژه داردوطنان

 یا خااص، دوره  یانکا در زمان و م یال انسانیاز ام یرویجنگ و انقالب با پ. هستند یاجتماع یها ها، انقالب جنگ»: دیگو یم یصنعت

شاتار و  کمختلف خشاونت و   یها وهیابزارها و ش یریارگک ، بهیانسان یروهایت نکو با مشار مشخص یبه اهداف یابیواحد به قصد دست

ران از ساال  یا ل شده بر ایجنگ تحم(. 49: 4953، یصنعت. )محقق شده است یو مال یو تجرب یانسان یروینه و نیسرانجام صرف هز

، یاسا ی، سیاجتمااع  یزندگ یها ر آن در تمام عرصهیثدر جامعه و تأ یآن و وقوع تحوالت یامدهایشمسی و پ 4966شمسی تا 4933

طاهره صفارزاده نیز یکی از شاعران متعهدی اسات کاه   . به خوبی در شعر شاعران متعهد رخ نمایانده است. ..و ی، ادبی، هنریاقتصاد

 . با شعر خویش به بیان آالم قبل از انقالب اسالمی و نیز دوران جنگ تحمیلی پرداخته است

 یات تطبیقیادب -1-4-4

ای از ادبیاات باا عناوان ادبیاات     های مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است باه طاوری کاه شااخه    آثار ادبی ملّتۀ بررسی و مطالع

ادبیات تطبیقی، علمی اسات کاه عمومااً باه بررسای رواباط       »پردازدهای مختلف جهان میادبی زبانۀ تطبیقی به بررسی آثار برجست

انتقال . شودها سخن گفته میانتقال آثار ادبی یک ملّت به ادبیات دیگر ملّتة پردازد، و در آن نحویگر ملّل میادبیات یک ملّت و یا د

های مختلف بیاانی مانناد قطعاه، قصایده و نمایشانامه و      تصاویر و قالبة هاست و گاه در حوزها و موضوعواژهة آثار ادبی گاه در حوز

 (.26: 4369ندا، )«واطفاحساس و عة امثال آن و گاه در حوز

-های جدیدی از ادبیات به روی خوانندگان، مُهر پایانی بر خود مهماین شاخه از ادبیات در عصر جهانی شدن، ضمن گشودن دریچه 

توان جایگاه و موقعیت و وزن ادبیات ملی یک کشاور را روشان   گردد و معیار دقیقی است که با کمک آن میبینی ادبی محسوب می

هاا کماک ماؤثر    هاای تفکار مشاترک، باه تفااهم و دوساتی ملّات       ادبیات تطبیقی قاادر اسات از طریاق شناسااندن میاراث     ». نمود

 . (11: 4969غنیمی هالل، )«بنماید

است کاه در  ( رنسانس)ظهور ادبیات تطبیقی از پیامدهای نهضت اروپا. های مختلفی وجود داردها روشادبیات ملّتۀ مطالعۀ در عرص

زدهم برای اولین بار در فرانسه و به منظور بررسی روابط ادبی میان یونان و روم و ادبیاات اروپاا باه طاور کلّای و باویژه       اوایل قرن نو

در این مکتب تنها به مقایسه میان ادبیات ملّی کشاورهایی  . ادبیات فرانسه، سپس بررسی روابط ادبیات نوین اروپا با آنها شکل گرفت

یکای دیگار   . انجامد، وجود داردمتفاوتی دارند و میان آنها پیوندهای تاریخی، که خود به تأثیر و تأثر می شود  که زبانهایپرداخته می

-ها، مکتب آمریکایی است که هم زمانی، ارتباط تاریخی میان دو زبان و تأثیر و تأثر آنها از یکدیگر را اساس مطالعه نمای از این روش
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رنه ولاک باه   . دهدرا در مناطق مختلف جهان، مبنای مطالعات تطبیقی بین دو زبان قرار میها داند بلکه همخوانی فکری بین انسان

توجه به موانع سیاسی، نژادی و زبانی به بررسی ادبیاات  ادبیات تطبیقی بی»:نویسدعنوان پیشتاز مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی می

آید کاه ولاک   از تعریف چنین برمی(. 436: 4356مکی، )«محصور کنیم نیز امکان ندارد که بتوانیم آن را در روش واحدی. پردازدمی

ادبیاات باه عناون یاک کلیّات اسات و مقایساه        ۀ شناسد و وی قائل به مطالعهیچ حد و مرزی را در ادبیات تطبیقی به رسمیت نمی

 . داندادبیات با هنرها و علوم و معارف انسانی را ممکن می

ین ادبیات تمدن بشری هستند که به دلیل همجواری و قرابت فرهنگی هماواره ارتبااط متقاابلی باه     ادبیات فارسی و عربی از پربارتر

این موضوع باعث تشابهات بسیاری در وزن، شکل، محتوا و فنون دیگر شاعری در ایان دو   . اندصورت پنهان و آشکار با یکدیگر داشته

با توجه باه تعریاف و   . گرددها به یکدیگر میاند و سبب نزدیکی ملّتنمودهای یکدیگر را تأیید و تقویت ادبیات گشته و هر دو به گونه

صالح هواری و طاهره صفارزاده؛ اولی یکی : ایممعیار مذکور، ادبیات پایداری را در اندیشه دو شاعر فارسی و عربی با هم مقایسه نموده

صفارزاده، مهین بانوی ادبیات پایداری فارسی، کاه تااکنون    از آزادیخواهان و شاعر معاصر و در قید حیات فلسطینی و دیگری طاهره

و از شاعر دوم  دیوان ساه مجموعاه   « مرایا الیاسمین»در این مقایسه از شاعر اول دیوان. شعری از او منتشر شده استۀ چند مجموع

 . ایمشعری را اساس پژوهش قرار داده

 ضرورت پژوهش -1-4

ند و مشهور ادبیات فارسی است که تاکنون پژوهش فراوانی در ماورد شاعر وی صاورت گرفتاه     طاهره صفارزاده یکی از شاعران توانم

های شعر وی از یک دیدگاه نسبتاً نو و تاازه و مقایساه آنهاا باا شااعر معاصار فلساطینی، صاالح         است امّا لزوم شناخت بیشتر زیبایی

 .محمود هواری، ضرورت اصلی نگارش این پژوهش بوده است

 هشروش پژو -9-4

برد؛ ای و اسنادی بهره میتحلیلی و با تکیه بر مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، از روش کتابخانه -پژوهش حاضر با رهیافتی توصیفی

گیرد و در ادامه با این رویکرد به تحلیال  بدین ترتیب که، ابتدا منابع پیرامون ادبیات پایداری و ادبیات تطبیقی مورد بررسی قرار می

 .شوداشتراکات  شعری صالح هواری با طاهره صفارزاده پرداخته میو واکاوی 

 پیشینه پژوهش -4 -1

ۀ ای که به طور مستقل به شعر یا شخصایت او بپاردازد نوشاته نشاده، جاز ایان کاه در مجلا        نامهصالح هواری مقاله یا پایانة در بار

ۀ به طباع رسایده کاه در آن ترجما    « اری لبنان و فلسطینجستاری در شعر پاید»ای با عنوانمقاله(424: 14، شماره ی4956)سوره

( 6191:43ة ، شامار 4953)رساالت ۀ شود و موسی بیدج نیز همان قطعه را در روزناما هواری دیده می« بیست و سه گل»کوتاهۀ قطع

و فاطماه   یاونس شاعاعی  : در مورد طاهره صفارزاده نیز مقااالت ارزشامندی نگاشاته شاده اسات مانناد       .ترجمه و چاپ نموده است

پاور  احمد غنای / 3، دوره 2در نشریه گوهر گویا، شماره « تجلی مضامین اعتقادی در شعر طاهره صفارزاده»در مقاله( 4931)مدرسی

، نشاریه  «های ادبیات پایداری در اشاعار طااهره صافارزاده   تحلیل مؤلفه»( 4934)نیا چوبی ملکشاه، احمد خلیلی، سیدمحسن مهدی

وارگی مفااهیم زناناه در شاعر طااهره     اسطوره»در مقاله( 4932)پورنسرین گلبانچی و عیسی داراب/ 6، شماره1ادبیات پایداری، سال

های مقاومات و پایاداری در   جلوه»در مقاله( 4939)فاطمه مدرسی و زهرا خجسته مقال / 45، مجله زن و فرهنگ، شماره «صفارزاده

در مورد مقایسه تطبیقی اشعار شاعران پایداری نیاز مقااالت   . 41پنجم، شماره  ، نشریه ادبیات پایداری، سال«اشعار طاهره صفارزاده

نمایاد  لذا ضارورت ایجااب مای   ای که با موضوع پژوهش حاضر ارتباطی داشته باشاد یافات نشاد،   فراوانی نگاشته شده است امّا مقاله

ا از این طریق بتوان هم نقاش آنهاا را در رشاد و    های این دو شاعر ادبیات پایداری نوشته شود تمایهبنۀ پژوهشی در خصوص مقایس

 . های آنها باز نمودبالندگی ادبیات پایداری شناخت و هم راهی به درک افکار و اندیشه

 سؤال پژوهش -0-4

 پژوهش حاضر در جهت پاسخ به سؤال زیر نگاشته شده است

 ی پایداری در شعر دو شاعر کدام اند؟ها همهمترین بن مای

 مه صالح محمود هواریزندگینا -6-4
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وی در شاش ساالگی در اثار    . م  روستای سمخ از توابع طبریه فلسطین دیده به جهاان گشاود   4395صالح محمود هواری در سال  

نیروهای اسرائیلی به همراه خانواده مجبور به ترک فلسطین  و کوچ به سوریه شده که آثار ایان کاوچ در   ۀ بمباران منطقه و نیز حمل

وی لیسانس حقوق و نیز لیسانس زبان و ادبیات عربی را از دانشگاه دمشاق دریافات نماود و اکناون     . وبی نمایان استشعر وی به خ

م تاکنون عضو اتحاد الکتاب العرب باوده و باه   4363صالح هواری از سال . پردازدبیش از سی سال است که به تدریس زبان عربی می

وی . های اشاغالی پرداختاه اسات   شی و تربیتی برای دانش آموزان و دانشجویان سرزمینهای آموزمدت ده سال نیز به تدوین برنامه

، المطار یبادأ   (4362)الدم یورق زیتونا: ها اشاره کردتوان به آنهای فراوانی برای کودکان است که میشعری و قصههای  دارای دیوان

، مرایااا (4331)، أم أحمااد ال تبیااع مواویلهااا (4351)، بطیئاااً یماار الاادخان (4359)، المااوت علاای صاادر البرتقااال (4366)العاازف

هاای  وی همچنین دو مجموعه قصائد بارای کودکاان باه ناام    (. 2116)و التکسر النای( 2111)، ماقاله الغیم للشجر(4335)الیاسمین

هاای مشاهور   یتصالح هواری از شخصا . و نیز سه نمایشنامه غنایی برای کودکان دارد( 4356)و هنادی تغنی( 4354)عصافیر بالدی

موفاق باه    4361و  4369وی در ساال  :  توان به موارد زیر اشاره نمودفلسطینی است که تاکنون جوایز فراوانی دریافت نموده که می

موفق به دریافت جایزه اتحاد الکتاب العرب گشاته   4365اول شعر از مجلس اعالی آداب و فنون دمشق و نیز در سال ة دریافت جایز

فرهنگی یونیسف بارای کاودک   ة ای برای کودکان و نیز جایزبرترین کار نمایشنامه« قتلوا الحمام»ین به خاطر کتابوی همچن. است

 (.یمؤسسۀ جائزة عبدالعزیز سعود البابطین لإلبداع الشعر) عرب را نیز دریافت نموده است

ای که به نقد وی پرداخته باشد مشاهده نشد یا مقالهبا توجه به اینکه شاعر در قید حیات است و هنوز به تاریخ نپیوسته است، کتاب 

شاعر با توجاه باه شارایط محیطای خاویش از      . توان، زبان شعری وی را سمبولیسم دانستو تنها بر اساس مطالعات نویسندگان می

ز بهترین فارم و  وی برای بیان مفاهیم مورد نظر خویش ا. بدیل رمز در جهت بیان اهداف پایداری خویش سود جسته استقدرت بی

 .قالب بهره برده و سعی دارد با استفاده از کلمات نوعی نیرو به وجود انسان تلقین نماید

 زندگینامه طاهره صفارزاده -1-4

از ماردان و   یانهیشا یمتوسط با پ یارجان در خانوادهیدر س 4943سنده، محقق و مترجم متعهد در سال یطاهره صفارزاده، شاعر، نو

ران رفات و ضامن   یا باه خاارج از ا   یالت دانشگاهیپس از اتمام تحص. ا آمدیز بدنیسستم یاهیو روح یعرفان یش و رفتاربا نگر یزنان

س یبتادر  یران همزمان با شااعر یشد پس از بازگشت به ا (ام ف ا)سب درجه کموفق به  یو نقد عمل ینقد ادب یهال در حوزهیتحص

ب عناوان شااعر مباارز و    ( ایقا و آسیسندگان آفریسازمان نو) یم از سو2116در سال  .در دانشگاه و ترجمه آثار مختلف مشغول شد

در . ده از جهان فارو بسات  یرانمهر دیمارستان ایش در ب 4956او سرانجام در چهارم آبان . ده شدیزن نخبه و دانشمند مسلمان برگز

مجموعاه داساتان، دوازده    یاک ، از صافارزاده  یاجتمااع  و ینا ی، دی، ادبا یعلم یهاف و ترجمه عالوه بر مقاالت و مصاحبهیتألة حوز

 (.16: 4953، اکبری و جلیلی)نقد ترجمه منتشر شده است ة ا درباریده اشعار و دوازده اثر ترجمه یمجموعه شعر، چهار گز

 های مشترک پایداری در شعر دو شاعرمایهبن -1

 دوستیوطن -4-1

ایداری است؛ شاعر در قبال تعهد و مسئولیتی که در این زمینه بر دوش خاود احسااس   های ادبیات پمایهوطن از مهمترین بنۀ مقول

مادر رمز وطن از دسات  . ملّی دارد و حاضر است جان و مال خود و فرزندانش را در راه وطن فدا کندۀ کند، سعی در تقویت روحیمی

 بادان  کاه هرگاز   داشاته ا بر آن اعالم ساخته و نیز بیاان  به خوبی از آن استفاده نموده و حزن و اندوه خویش رهواری رفته است که 

شاوالیه و همکااران،   )زیتون نماد و عالمت صالح اسات   .گیرد؛ شاعر با نگریستن به وطن خویش قوت و انرژی میخیانت نخواهد کرد

است، بعاالوه انجیار بان     انجیر بن نیز مانند درخت زیتون و تاک، یکی از درختانی است که نماد فراوانی و برکت (.131: 9، ج4955

 (.236- 264: 4همان، ج)نماد جاودانگی و فهم برتر است و در آفریقای شمالی این درخت، نماد باروری پس از مرگ است

 ..نِیوالتِّا   /وقاالوا هاذا زمانٌ ملعاونْ      کباعو /:وشجونْ.. القلبِ شجونٌ یوأقولُ وف /هیبالحزنِ عل یأستقو /کأبتهلُ إلى حزن یا أُمیوأنا 

                           . (24 :4335هواری،)أنّا سنخونْ /وماً یوال نتصوَّرُ  کما خُنَّا /وهذا القمرِ المطعونْ  /تونِ الحبِّیوز

تو را  /هایی استگویم در حالیکه در قلبم اندوهو می /کنمبا حزن بر آن، طلب قوا می /کنم بر اندوهتزاری می من! ای مادرم: ترجمه

کنایم  به تاو خیانات نکردناد و تصاور نمای      /و این ماه نیزه خورده /و زیتون عشق ...و انجیر /ند و گفتند این زمان ملعون استفروخت
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 .ما خیانت خواهیم کرد /را که روزی

کند که آیا کسای هسات کاه    و در ادامه اعالم می شدهوطن را به سان محبوب خویش دانسته که هر نوع رازی در آن خونین  هواری

نماد رهایی و روزهای پرامیاد آیناده    ،پنجرهآواز خواندن نمادی برای بیان کلمات حق است و نور دزدیده شده را به پنجره بازگرداند، 

کنند، سرزنش کرده و از غبار تفنگ آنان سخن گفته که کنایه از عدم استفاده از سپس وی مردم را به خاطر اینکه مبارزه نمی ،است

 آن است

ولام   /هذا العاامْ /ا قمرَ الجنوبِ تأخَّرَ التفاحُ ی /دُ إلى النوافذِ ضوءَها المسروقَیعیمَنْ  /یذا صاحَ المغنّکه / یدْمی یکلُّ سرِ فک یبیا حبی

ۀَ بالغباارِ  نیلمان ربطاوا الساف    یقاول /!!سانربطُ نبضَانا؟   /قافلۀٍ  یا نارَ الجنوبِ بأیو /تحتَهُ األلغامْ یرَ الدَّمعِ تجریغ/تحملْ عذارى التب ِ 

 (.12: 4335هواری،)!!على صدأ الغُبارِ تنامْ؟ /مِ کفَ اللّجوءُ إلى بنادقکی /:وأبحروا

ای ماه جنوب درخت سایب تاأخیر    /اش رانور دزدیده شده، هاگرداند به پنجرهچه کسی باز می /این گونه آواز خوان فریاد زد:ترجمه

ماان را  نبض /و ای آتش جنوب با کدام قافله /ها جاری استاشکی که در زیر آن، بمبغیر از  /و حمل نکرد توتون بکر را /امسال /کرد

که بر پژواک  /هایتانچگونه است پناه بردن به تفنگ /بگو به کسانی که کشتی را به غبار بستند و دریانوردی کردند /ربط خواهیم داد

 .!!خوابد؟غبار می

کاه همناام    ناام بارده  احمد زعتر، یکی از هزاران کودک شاهید فلساطین،   از و ده اشاره کر به مقدس بودن سرزمین فلسطین  شاعر

باه ساوی   ( 611: 1، ج4955شوالیه و همکاران، )خواهد که گل سرخش را که نماد تولد دوباره استپس از وی می. است( ص)پیامبر

، (631: 9، ج4955، همان)ورود یک ناشناخته است سوراخ، نماد منفذ و محل. خواهد که دریا را متهم نسازدغزه ببندد و نیز از او می

 دریا نیز نمادی از ملّت مظلوم فلسطین است

 /ا أحمادُ  یا  کغازَّةُ معراجُا   /!دِ حجارتِهاا؟ یمَّمَ بصعیأنْ أت /ا أحمدُی یهل تأذنُ ل /امتها یلتسافرَ نحو ق /نُ هودَجَها یاألرضُ تز یه کتل

تسالَّلُ مناه الماوجُ    ی /وابَحاثْ عان ثقابٍ غاامضْ     /هْیال تتّهم البحرَ بسوءِ الن /لْکها وتویإل /مراءَ الح کواعقلْ وردتَ /فاهبطْ فوقَ مآذنِها 

 /آخارِ درسٍ تتعلَّماهُ    یفا  /ءُ قتالٌ آخارُ یجیس /یکومَ إلینضمُّوا الیل /للفقراءِ کأَطعِمْ جوعَ /ها یتبْن کیراً یثکشاغبْتَ  /خطفَ أحالماً یل

 (.36: 4335هواری،)تخبزُ أرغفۀً للشهداءْ یها ه /ها یإلفامشِ  کضُ نحوَکغزَّةُ تر

هاایش  باا سانگ   /دهیای احمد آیا به من اجازه می /تا به سمت قیامت سفر کند /اش را آراستآن سرزمینی است که کجاوه: ترجمه

دریا را باه   /سوی آن توکل کنبه  /و گل سرخت را ببند /پس باالی محل اذان آنها فرود آی /غزه معراج توست ای احمد /تیمم سازم

 مباارزه فاراوان   /کهرا شود تا برباید رؤیاهایی که موج پیوسته از آن وارد می /جستجو کننایافتنی و از سوراخی  /سوء نیت متهم نساز

درسای کاه آن را    در آخرین /جنگی دیگر خواهد آمد /آیندتو تا امروز گرد  /چشانات را به فقرا بگرسنگی /کردی تا آنها را بنا سازی

 .های نان را برای شهداپزد قرصها این می /دود به سوی تو پس به سوی آن بروغزه می /آموزیمی

. ردیا گیما  لکشا  جهاان  یاجتمااع  – یاسیس با مناسبات تبادل در او شهیست، اندین دیمق و یبوم ینگاه وجهچیه بهنگاه صفارزاده 

رهای دیگر ازجمله افغانستان تحت ظلم و ستم دشامنان قارار گرفتاه و ماردم در آنجاا      کند که عالوه بر وطنش، کشوشاعر بیان می

وی نیاز  . کشورهای دیگر بیانگر شعر قومی و ملّای صافارزاده اسات    دیگر به عشق او و قومی تعهد. شوندبدون هیچ گناهی کَشته می

 افغاان  و ناله و فغان/ ردهک اعالم/ ستم و جور یایجغراف»تبرای بیان این موضوع از عنصر تکرار در کلمات فغان و افغان بهره برده اس

 (.16 :4956صفارزاده، )« شودمی شتارک/  گناهیب در افغانستان انسان/ افغان ن فغان ویسرزم در/ دارند وطن/ هم

دشمنان در وطان و  دهد زیرا وجود و مردم را مورد نکوهش قرار می داردت حاکمان داخلی و خارجی برمییجناة چهر از شاعر، نقاب

/ هایماان در باغ»نامدکند و آنها را دزد میشاعر دشمنان را تحقیر می. داندانگاری مردم میقدرت یافتن آنها در وطن را ناشی از سهل

های رسامی  و خادمین جشن/ بیگانگان شدیمۀ کاالفروش دکّ/ و ما با دستمزد خویش/ از اشتیاق رویش خالی کردند/ ها راجان جوانه

دزدان داخلای  / پای دزدانۀ که همهم/ ما بیش از آن در خواب بودیم/ ما خواب بودیم/ دشمن بودۀ انبار اسلح/ مانو خانه/ گانگسترها

 (.الف: 94: 4951صفارزاده، )« بیدارمان کند/ و خارجی

 طلبیآزادیخواهی و عدالت -1-1

ک خضار،  . ر)گیری ادبیاات پایاداری اسات   های شکلکی از زمینهی« های فردی و اجتماعیاختناق و استبداد داخلی و سلب آزادی»
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هر انسان آزادیخواه به هنگام تهاجم و اشغال سرزمین خویش توسط بیگانگان و اشغالگران، قلبش آزرده خااطر گردیاده   (. 13: 4365

پرداختاه و طالاب آزادی و   آید، و با سالح شعر و سخن به دفااع از وطان و کیاان خاویش     هایش به جوش میو خون انقالبی در رگ

؛ وی باا آوردن  عشق به آزادی و رهایی و کمک به دیگران را به زیبایی در شعر خویش نمایان ساخته است صالح هواری. عدالت است

نمادی  -آرزوی خویش را در زدودن غبار خفقان از چهره ملّت خویش به خوبی نمایان ساخته و از قفس سخن گفته است « لو»لفظ 

خواهد که گرما را به خانه تمام ملّت مظلوم توانست تمام آنها را جمع کند  و نیز میکه شاعر آرزو دارد کاش می  -ت و زندان از اسار

 ها سر بکشدبه خانه فلسطینی -که نمادی از آزادی است -خویش برساند و همانند گنجشک

 یأنْ أستدع /یانکان بإمکلو  / یقلبِ الواد یف /ها من أعلى صخرهْیأرم کی / یأرضِ بالد یف /لَّ األقفاصْ کأنْ أجمعَ  /یانکان بإمکلو 

أقْتاادُ   /مِ قصاائدَهُ  یعجنُ باالغ یعصفورٍ کو /رتجفُ على الطرقاتْ ی /وخِ عجوزٍ ک یبَهُ فکأس کی /حَطَب الغاباتْ  یف /لَّ الدفءِ المتأَهِّبِ ک

 (.411: 4335هواری،)لِّ الشُّرُفاتْ ک /الشمسَ إلى

در  /هاا تا آنها را پرت کانم از بااالترین صاخره    /در سرزمین کشورم /ها را جمع کنمتا تمام قفس /ای کاش امکانش را داشتم: ترجمه

ۀ تاا آن را جااری ساازم در کلبا     /هاا در هیزم جنگال  /گرمای ممکن را فرا بخوانمکه تمام  /ای کاش امکانش را داشتم /قلب سرزمین

تماام   رهبری کنم خورشاید را باه ساوی    /کندو همانند گنجشکی که قصایدش را با ابرها مخلوط می /راهها لرزد بر می که /پیرمردی

 .هابالکن

ساتاید کاه   آزادی به عنوان یکی از مضامین مشترک در شعر صفارزاده نیز تجلی یافته است؛ صفارزاده رشادت و دلیری ماردم را مای  

و قامت بلناد  »های زیادی را برای آنها بوجود آورده استن، مشکالت و سختیطالب آزادی هستند زیرا وجود استعمارگران داخل وط

« اعصابتان را لگادکوب کارده اسات   / های اجانبهمواره گام/ شما که طالب آزادی هستید/ به سوی جنگ و شهادت برخاست/ ایمان

 (. الف: 92: 4951صفارزاده، )

گرفته که خدا نیز انسان را به  نشئت ایجاد عدالت از اعتقاد او به عدالت خداوندصفارزاده در مورد مبارزه با ستم و تالش برای ۀ اندیش

هاا اعتاراض   عادالتی خواند و شاعر در برخی از اشعارش به این مهم پرداخته و به ایان بای  جانبداری از حق و مبارزه در راه آن فرامی

اش پرداخته که مردم باه علات مکار و سیاسات باازی آنهاا از       عدالتی حاکمان ستمگر و مستبد در زمانهوی به بیان بینموده است؛ 

چراکه جهل / فرقی به نزد ملت دنیا نداشتند/ گویداز عدالت و آزادی می/ ناگاه/ بنا به مصلحت روزگار»اندعدالت و آزادی محروم شده

 (.34: همان)« همیشه همراهند/ همیشه با هم هستند/ و مکر و سیاست بازی/ ستپراکنده

 یاد قهرمانان و مبارزان -9-1

-ستاید و فضایل و مکارم اخالق خود را به تصاویر مای  فخر نوعی مدح است که طی آن، شاعر کارهای خوب و پسندیده خود را می»

شود که شاعر به آنها منسوب باوده و اعماال نیاک و    گیرد بلکه قوم یا جماعتی را شامل میگاهی فخر، خود شاعر را در بر نمی. کشد

 (.416: 4932ابراهیمی کاوری و دیگران، )« شودگفته می« فخر گروهی»ستاید که به آن ها را میعظمت آن مجد و
اند، ستایش قهرمانان وطن و شهدا است که جای اشعارشان به آن پرداختهیکی دیگر از مضامین مشترک شعری دو شاعر که در جای

از شعر خویش، به زیتون که نماد اصاالت و بقاا و اساتقالل فلساطین اسات      در این قسمت هواری  .دوستی آنهاستبیانگر حس وطن

از چناد تان از زناان مقااوم کاه       وی (.131: 9، ج4955شاوالیه و همکااران،   )زیتون نماد و عالمت صالح اسات  . درود فرستاده است

ۀ های دلیرانا ای از حماسهو به ذکر گوشهاسرائیل  پایداری کرده، یاد نموده ۀ دوشادوش مردان، در مقابل استبداد و اشغالگری ظالمان

اش را باه  رسانده و نیز در ادامه به خدیجاه اشااره کارده کاه خاناه     پردازد؛ وی به ام انس اشاره کرده که به نگهبانان، آب میآنان می

. فرساتد ساالم مای  ( یلاسارائ )پناهگاهی برای مبارزان جوان بدل ساخته است و بر تمامی مبارزین ایستاده در برابر ظاالم و اشاغالگر  

تواند رمز تمام مادران فلسطینی یا سرزمین فلسطین خدیجه می. منظور از طیورالبالد، نوجوانان و منظور از األیادی، مقاومین هستند

خوک به تقریب در سراسر جهان، نماد کثافات و پرخاوری اسات و هام چناین      . کندشاعر از اسرائیلیان به عنوان خوک یاد می. باشد

 زنجیر در ابیات زیر، نماد و عالمت درد و رنج است(. 499: 9، ج4955شوالیه و همکاران، )فروشی و خودپرستی استجلوه نماد

ساالمٌ  /"بتلِّ الفرسْ" /زغردْن للشُّهداءِیخرجْنَ  /یلِّ النّساءِ اللَّواتکسالمٌ ل/أسلَمتْ روحَها واقفَهْ  /"تلّ الندى"فوق  /تونۀٍ نازفَهْ یسالمٌ لز

 نِیتُعمِّارُ مان سَاهَرِ المقلتا     /"شَهْینِ عیع" یجۀَ فینِ خدیسالمٌ لع/ الحرَسْ یتسق... بالدَّلوِ /تحتَ قصفِ العدى تنشلُ الماءَ /"ألُمِّ أَنَسْ"
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لعائشاۀَ  "ساالمٌ   /یونِ األعااد یا ع یفا  /أنْشَبَتْ نارَهاا مخارْزاً   /یونِ التیلِّ العکسالمٌ ل /یادیلِّ األکسالمٌ ل /یورَ بالدیط یلتحم /شَهْیعر

                                                                            . (5و  3: 4335هواری، (باًیقر.. باًیقر  /هْیازَها بندقکترفعُ ع  /رِین الخنازیب  /رِیبوجهِ الجناز /"هْیسکالشر

خاارج گشاتند و بارای     /سالم بر تمام زناانی کاه   /اش سالمت بادیستادهروح ا /بر بلندای تل الندی /سالم بر زیتون ایستاده : ترجمه

نگهباناان را  ... باا ساطل   /کشاید در زیر بمباران دشامنان آب را بیارون مای    /سالم بر ام انس که /در تل الفرس /شهدا بانگ برآوردند

تا پرندگان سرزمینم  /سازدن تعمیر میاش را از شب بیداری چشماکه خانه /سالم بر چشم خدیجه در عین عیشه /ساختسیراب می

سالم بار   /در چشمان دشمنان /اش را جمع کردآتش سوراخ کننده /سالم بر تمام چشمانی که /سالم بر تمام دستان /را حمایت کند

 .نزدیک. ..نزدیک است /بردعصایش را به عنوان اسلحه باال می /هادر برابر خوک /در برابر زنجیرها /عایشه شرکسی

هاای  او دالوری. فشانی کردند زنده نگه داشاته اسات  قهرمانانی را که برای حفظ ایران جانة فارزاده  نیز در قالب شعر، یاد و خاطرص

در / پهلاوان شادند  / یک شبه مرد جوان شدند/ دور از حصار تجزیه و تحلیل/ و نوجوانان»: کندمدافعان میهن را این گونه توصیف می

چوناان حکایات   / دالوری آناان ة آواز/ اناد از هم ربوده/ مانند نعمتی/ شهادت راۀ مجموع/ هماره/ مقصد ثاراهلل رزمندگان دنبال/ جبهه

 (. الف: 91: 4951صفارزاده، )«مانداسیر می/ های جمعی سلطهرسانه/ پشت حصاری از/ مظلومانۀ همیش

/ سال محاربه باا ناامردان  / سال دالوری مردان بود/ ذشتهسال گ»کنداشاره می( ستایش دالوران وطن)یا در جای دیگر به این مطلب 

 (.42: همان)«جهان پر از عداوت با ما بود/ پر از خصومت با مظلومان/ جهان/ اجیر جهانخواران بود/ جهان

شاهیدان  ز از خصوصیات شعر وطنی شاعران ملّی، ستایش ا. یکی از بارزترین ابعاد جهاد در راه خدا، شهادت و ایثار در راه وطن است

ای کاه خداجویناد و   های پاکباختاه و از دنیاا وارساته   شهادت برای انسان» .که در بسیاری از اشعارشان انعکاس یافته است باشدمی

هاای واالئای   های دیگر در پی رستگاریند به هدفتر از آنها که از راهبری است که آنها را زودتر و سریعپویند، راه میانعاشقانه راه می

طلبای یکای از زیبااترین مفااهیم ماورد توجاه در       شاهادت و شاهادت   (.91: 4951عمیاد زنجاانی،   )« رساندسیر قرب الهی میدر م

/ شهیدای  هآ»او منزلت شهیدان را چنین ارزیابی کرده است. صفارزاده برگرفته از مکتب اسالم استۀ اندیش .شعرشاعران انقالب است

ام کاه  من آماده / با جان زخم دیده/ من شاعر هستم/ دست مرا بگیر/ است/ ترای زمین کوتاهکز چادره/ هاییبا دست/ دست مرا بگیر

/ ایشاهادت داده / شااهدی / تو هام شاهیدی  »و یا مانند(. 14: 4956صفارزاده، )« دوباره باهم برخیزیم/ و در موعود/ پیش شما باشم

 (.31: همان)« بهشت منتظر توست

 دعوت به مبارزه -1-1

مشاغول  ها دلدر روح ملت یداریزش و بیام و خیدهنده قلمات قوامک یارکندهک، به یه از آغاز عمر شاعرک، نه امروز بلشاعران عرب

 یلماات کله کشاا  یدارا ام، الزاماًیو دعوت به ق یدارسازیرامون بیپ یهاه سرودهکرد کد توجه یز بایته نکن نیان، به این میدر ا. اندبوده

 یرگاذار یثأه تیدور شده باشد، به عمر خود افزوده و سرما یه از شعارزدگک یاه هر سرودهکست، بلین ییگومیبه شعار و مستق یکنزد

 (.4: 4931بیدج، ) تر شده استآن فراهم

از غم و اندوه درونی خاویش ساخن گفتاه و وساعت آن را بارای       هواری از دیگر مضامین شعری هر دو شاعر، دعوت به مبارزه است؛

به زیتون، انجیر و پرتقاال  از شعر خود داند و در این قسمت اند، کافی میهای وطنش سکنا گزیدههایی که در تپهم قلبسوزاندن تما

انجیر بن نیز مانند درخات زیتاون و تااک، یکای از     (. 131: 9، ج4955شوالیه و همکاران، )زیتون نماد صلح است. اشاره نموده است

ت است، بعالوه انجیر بن نماد جاودانگی و فهم برتر است و در آفریقای شمالی این درخت، نمااد  درختانی است که نماد فراوانی و برک

هاای متعادد دارناد، نمااد بااروری      هاایی کاه هساته   پرتقال نیز مانند تمام میاوه (. 236- 264: 4همان، ج)باروری پس از مرگ است

ور خویش دانسته و همراهای کودکاان حیفاا و عشاق هموطناان      در ادامه، وی تمامی فلسطین را همراه و یا(. 451: 2همان، ج)است

سنگ . وی در اثنای کالم خویش از سنگ و فالخن سود برده است. داندخویش را برای کنار زدن زنجیرها و دفع اشغالگران کافی می

غالب به مبارزه برخاساته  فالخن نماد نیروی ضعیفی است که با قدرت (. 699: 9 ،ج4955شوالیه وهمکاران،)زمین است –نماد مادر 

پرتقاال نمااد   . باشاد انجیر به نظر در این شعر، نماد هماوطن مای  . زنجیر در این ابیات، نماد درد و رنج است(. 935: 1همان، ج)است

 تواند نماد مبارزه یا اسلحه باشدسنگ می. باشدفرهنگ و تمدن فلسطینی می

 یاساتوطنَتْ فا    /یلِّ القلاوبِ التا  کا إلشعالِ غابااتِ   یفکوت /نٍیمۀٌ من حنیغ یمع /وبحرٌ من البرتقالِ/ نٍ یبٍ وتیجبلٌ منْ زَب یمع
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 /افٍکا وهو  ..مکحبُّ یمع /یفا الغوالیلُّ أطفالِ حک یمع / "ر البلحْید"عِ یبهٌ من مقالکوکو   /"رفحْ"حجرٌ عاشقٌ من رمالِ  یمع   /یتالل

  .(41و  44 :4335هواری،) یوقهرِ احتالل /یرِ عنّیلرفعِ الجناز

که کافیست برای ساوزاندن   /همراه من ابری از غم و اندوه است /و دریایی از پرتقال /همراه من کوهی از زیتون و انجیر است: ترجمه

هاای  ای از فالخان و ستاره /های رفح استهمراه من سنگی عاشق از تپه /هایم سکنا گزیده استدر تپه /های تمام قلبهایی کهجنگل

 /برای کنار زدن زنجیرها از مان  /و آن کافی است... همراه من عشق شماست /اه من تمام کودکان ارزشمند حیفا هستندهمر /دیربلح

 .و کنار زدن اشغالم

اشاره کرده که همواره پایدار است و به کبوتر و شبنم اشاره نموده که به ترتیب نماد بقای عشق و زندگی و  قانا پایداری شهر شاعر به

وی اعاالم   .دهاد ای روشن امید و نویاد مای  و از باران یاد کرده که نماد حیات و حاصلخیزی است و در ادامه به آینده  برکت هستند

نمااد صالح،   ، بارد کاه کباوتر   خیزد که کنایه از انقالب است و از کبوتری سابز ناام مای   کند که این شهر دوباره از خاکستر بر میمی

شابنم سار   ۀ خواهد در هوای آزادی، حماساین کبوتر می .و رنگ سبز نماد صلح و آرامش است شبختی بازیافتهوهماهنگی، امید و خ

 دهد 

ما قدْ صارَ صارَ وماا انحنَاتْ     /:قولُ مترجمُ األحزانِی /رِ دمعتها وتغزلُهُیفوقَ سر /تغازلُ طائرَ األمطارِ  /فشدَّتْ جذعَها باألَرضِ وانتفضَتْ 

الهواءِ الطلقِ ملحمۀَ النادى   یف/تبُکحمامۀً خضراءَ ت /قُ من الرمادِیتستف یوها ه /وتقتلهُ .. تقاتلُهُ /یالعار تستظلُّ بموتها یوها ه /قانا

                                          . (93و11: 4335هواری،)

بر روی تخات اشاکش و باا او     /بازی کردها عشق بارانة با پرند /اش را به زمین محکم کرد و تازه و باطراوت گشتپس ریشه :ترجمه

-کند و او را مای مبارزه می /اشو ها او پیوسته با مرگ خالی /با وجود آن پیشامد قانا سرخم نکرد /:گویدها میمترجم غم /غزل گفت

 .شبنمۀ در هوای آزاد حماس /نویسدکبوتری سبز می /خیزدو ها او از خاکستر دوباره به پا می /کشد

کناد  و ایستادگی و  پایداری خویش در برابر حمله و غارتگری اسرائیل بیان کرده و عنوان مای  ودانگی فلسطین امید داردشاعر به جا

باادام بُان نمااد و    . وی از بادام، که نماد جاودانگی است، سود بارده اسات  . که تا آخرین قطره خون نام فلسطین را از یاد نخواهد برد

 (.41: 2ج: 4955و همکاران، شوالیه )مفهوم جاودانگی دارد

نَ یلفلساط /ضْ یاألبا  یوسأصنعُ مان حزنا  /فوقَ قبورِ الشهداء  /وأزرعُ عودَ اللَّوْزِ األخضر /نَیتبُ اسمَ فلسطکأ/وسأبقى واقفۀً تحت الغارَهْ

 (.31: 4335هواری،)منارهْ

و خاواهم   /بر روی قبر شاهدا  /کارمبادام سبز را می و چوب /نویسماسم فلسطین را می /ایستمو من ایستاده در زیر غارت می: ترجمه

 .ای برای فلسطینمناره /ساخت از اندوه سفید

 ساتد و یایاساتعمارگران ما   ورزی نسبت به آن در مقابال صفارزاده با الهام از مضامین دینی و مذهبی خود، در دفاع از میهن و عشق

/ ساتاده یاو پارچم  / نّ الذلاه م هاتیه/ هاتیه پرچم یپا در/ پرچم یپا در/ میاستادهیا ما»ندکیم فرا و مقاومت یستادگیا را به مردم

 (.ب: 56، 4951صفارزاده، )است  ر پرچمیز در/ پرچم یستادگیا به/  ما یستادگیا و/ سربلند و سردار/ حق پرچم ریز

توفنده توصیف کرده که در مواجهه با  در جای دیگر به ستایش قهرمانی و خیزش و بیداری دالوران پرداخته و حرکت دالورمردان را

بار ضاد اتّحااد    »دهناد دشمن آرام و قرار ندارند و برای اینکه دشمن را شکست دهند همواره به مقاومت و مبارزه با دشمن ادامه مای 

ه رو باه سااحل   پیوست/ قراربی/ خواببی/ توفنده/ موجیدۀ توصیف جاودان/ روز شماستشبانهۀ برنام/ طلوع و غروبۀ این رشت/ تعرّض

 (.الف: 99، 4951صفارزاده، )«شوریددوباره می/ و در شکست هر شورش/ دشمن داریدة پیوسته رو به صخر/ ناآرامی

 نارضایتی از اوضاع نابسامان -0-1

-و با عمق شاعر با دیدی انتقادی. های موجود در جامعه استهای مشترک ادبیات پایداری، اعتراض به نابسامانیمایهیکی دیگر از بن

-مرگ و شهادت کودکان غزه را از هر عزتی بااالتر مای   صالح هواری .گشایدها را دیده و زبان به انتقاد و گالیه مینظر، این نابسامانی

کنند و کسی که برناده شاود،   کند که در زیر درخت نخل که نماد راستی و علو قامت است، مشاجره میداند و به خروسانی اشاره می

ای دهد تا با قطاره ای میگوید که سالحش را به کودک غزهگردد، سپس وی از رعد و برق سخن میپادشاهی فلسطین می مالک تاج

های همبسته با آتش، گرماا  خون، نماد تمامی ارزش. از خون خویش تمام تاجداران دنیا را کنار زده و مملکت پاکی و عزت را بنا نهد
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در کتااب مقادس آماده کاه     . شاود ارند، خون به طور کلی به عنوان محمل زندگی لحاظ میو زندگی است که با خورشید خویشی د

-چراغ، یادآورِ تجلیِ اثرات آسمانی است، و در عین حال مؤمن را شاد مای (. 493: 9، ج4955شوالیه و همکاران، )خون، زندگی است

 (.131: 2همان، ج)کند

تتشااجرُ تحاتَ النخلاۀِ أعارافُ      /ا غازَّهْ یا  کعیلرب/یهذا الوقتِ المُضْن یف /هذا الماءُ المُرْ/سرابٍ یمن أ /هْیخل یهذا الوجعُ المالحُ من أ

 (.22: 4335هواری،) لِّ األقمارْکاآلنَ على  یستولی /یلٌ غزَّاویتقدَّمُ قندی /هْکأخذْ تاجَ الملی/غلبْیمَنْ  /هْیکالدّ

خروساان زیار    /به خاطر بهارت ای غازه  /در این زمان به تنگنا آمده /تلخ این آب /از کدام سراب /این درد نمکین از کجاست: ترجمه

االن بر تمام اقماار تسالط    /گیردای را پیش میچراغ غزه /گیردتاج شاهی را می /کسی که پیروز شود /کننددرخت نخل مشاجره می

 .یابدمی

ای روغن به وی بدهد تا چراغ را روشن نگه دارد و که ذره خواهدگری میداشته و یاریوی نارضایتی خویش را از اوضاع موجود بیان 

 داند، روغن نمادی از امید به رهایی استدر ادامه، مرگ بدون دلیل را بسیار سخت می

الغبارِ وراءَ الزُّجااجْ   ورَیأهشُّ ط /أنا مترَعٌ بالفراغِ /!!هذا السراجْ یسو به عُرْکأ /تِ یلٍ من الزَّیبقل یفَمَنْ ل /هفُ هذا المساءْکمظلمٌ .. مظلمٌ

 (.32: همان)!!دونَ احتجاجْ /وما أصعبَ الموتَ  /أموتُ .. أموتُ / یادُها النارَ نحویطْلقُ صیف /

مان   /ن عریانی این چراغ را بپوشاانم آتا با  /دهدچه کسی به من اندکی روغن می /تاریک است  غار این غروب... تاریک است: ترجمه

و چقدر ساخت   /میرممی... میرممی /گشایدیاد آنها به سویم آتش می /سازم می شت شیشه پرندگان را ضعیفپ /سرشار از فراغ هستم

 .بدون دلیل /است مرگ

و ماردم را   داردت حاکمان داخلی و خاارجی برمای  یجناة چهر از صفارزاده نیز همین مضمون را در اشعارش آورده است؛ شاعر، نقاب

شااعر  . داناد انگااری ماردم مای   وجود دشمنان در وطن و قدرت یافتن آنها در وطن را ناشی از ساهل  دهد زیرامورد نکوهش قرار می

و ماا باا دساتمزد    / از اشاتیاق رویاش خاالی کردناد    / هاا را جان جوانه/ هایماندر باغ»نامدکند و آنها را دزد میدشمنان را تحقیر می

/ ما خواب بودیم/ دشمن بودۀ انبار اسلح/ مانو خانه/ رسمی گانگسترها هایو خادمین جشن/ بیگانگان شدیمۀ کاالفروش دکّ/ خویش

 (.الف: 94: 4951صفارزاده، )« بیدارمان کند/ دزدان داخلی و خارجی/ پای دزدانۀ که همهم/ ما بیش از آن در خواب بودیم

 مانکحا از تیاکش وطن را بیان کرده و بهاوضاع  ینابسامان و مردم تیمحروم شاعر، فقر و دهد؛صفارزاده در اشعارش اعتراض سر می

-ساازی سالطه  در واژه/ و این جنوب و شمال هام / ستبه کشتزارهای شمالی آورده/ گرسنگی و آفت را/ قحطی»پردازدیم خود زمان

 (.25: همان)« چندانکه در تصرف عدوانی/ جغرافیای تزویرندة الفاظ ویژ/ گران

 امید به آینده -6-1

ظلام  ة های مشترک پایداری در شعر دو شاعر، ایجاد امید نسبت به آینده روشن است؛ شاعر در ورای ابرهای تیریهمایکی دیگر از بن

هاا  هاای امیاد را در قلاب   تردیدِ ستم و پیروزی حق، بارقاه کوشد با نوید دادن شکستِ بیو ستم به روشنایی افق فردا نظر دارد و می

ة ها به روش تمثیل اشااره نماوده و اسارائیل را باه ساان جزیار      از شعرش، به ظلم اسرائیلی ای دیگردر قطعه هواری. روشن نگه دارد

نمااد  ( حصاار )دیوار. شودمی( فلسطین)آنان ة مجاور دانسته و دولتمردان آنان را همچون امیری دانسته که مانع از ورود آب به جزیر

 کندو شر حفظ می هاکه انسان را در مقابل بدیشود چرا جدایی و نیز به وجه دیگری نماد حفظ امنیت محسوب می

 (.11: 4335هواری،)اجْیتنامُ خارجَ السّ /لِّ وردةٍکونِ یع / یالسّرابُ ف کضحیول /تنِا یلَ أمامَ بیقناد /لتشتعلْ عرائسُ الدّفْلى

خاارج از   /چشمان هر گل سرخی که /و بخندد سراب در /ما راۀ های روبروی خانچراغ /های گیاه خرزهرهتا روشن کند شعله: ترجمه

 .حصار بخوابد

گوید که نمادی است برای تمام مادران فلسطینی که حامیان دلسوزی برای فرزندان خویش شاعر در شعر خویش از فاطمه سخن می

رد و در مقابال  ای روشان دا و نیز فاطمه چشم به آینده ،که از اسلوب قرآنی سود برده است ،کند که صبر زیباستهستند و اعالم می

تواند نمادی برای اشاغالگر  باد در اینجا می. کندپایداری می(  هااسرائیلی)اشها کوتاه نخواهد آمد و در برابر سوزانندگان خیمهسختی

 باشد( اسرائیل)و ظالم

-/الوقتُ الصَّاالحُ جادّاً   یأتیوس /لْیالصبرُ جم /:انتْ واللّهِ تقولْک /!!!من تحت الدَّلْفِ إلى المزرابْ /هربَتْ فاطمۀُ الحلوةْ /هل تدرونَ لماذا
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الً بعدَ یوقل /لْیلَ القندیحُ تهزُّ فتیالرّ /ناموا یهمْ لیبالحبِّ تُغط/وفاطمۀُ الحلوهْ/تسلَّلُ تحت لحافِ األوالدِیمطرٌ  /مهْیلِّ شقوقِ الخکاطۀِ یلخ

 (.13: 4335هواری،)نْ یوجهِ الحطَّاب یف /مها الواقفیم عرارِ مخیبشم /تتظاهرُ بالنَّومِ تُعطِّرُ غفوتَها  /لْیقل

و وقات صاالح    /صبر زیباست /گفتبه خدا قسم می /آب به سوی ناودانۀ از زیر چک /فاطمه شیرین گریخت /دانید چراآیا می: ترجمه

-با عشق، آناان را مای   /شیرینۀ اطمو ف /باردبارانی که زیر لحاف فرزندان، تند می /ی دوختن تمام درزهای خیمهبرا/جداً خواهد آمد

باا باوی خاوش     /ساازد کند، چرتش را معطر مای تظاهر به خواب می /و اندکی بعد /دادباد، فتیله چراغ را تکان می /پوشاند تا بخوابند

 .در مقابل سوزانندگان /اشمقاوم و ایستادهۀ خیم

داند که وقتی خود میۀ شاعر متعهد وظیف. شودصفارزاده دیده می هایی است که در اشعاربینی به آینده، از جمله مؤلفهامید و خوش

او در اغلاب  . جامعه از نظر شرایط سیاسی و اجتماعی فضای غم و اندوه حاکم باشاد، امیاد و خوشابینی را در مخاطاب ایجااد کناد      

ای بنادیان  »دهاد ان را نوید مای ای روشن برای کشورش امیدوار است و فتح و پیروزی وطن در برابر دشمناشعارش همیشه به آینده

در / اینک دیریسات کاان طلاوع   / فجر شکوهمند رهائی ست/ انسانۀ افطار فاتحان/ انسان نزدیک استۀ افطار فاتحان/ ظلم جهانخواران

 (.الف: 23: 4951صفارزاده، )« ای نسل بَدر/ ای نسل ناب/ زیرا شما ز خویش رها هستید/ قامت بلند شما تابیده ست

 یگیرنتیجه

پرستی است و فریاد پایداری در برابر دشمن در شعرشاان  های وطن و وطنشعر صالح هواری و طاهره صفارزاده هر دو سرشار از ترانه

کند و  هر دو غم سرزمین برای دو شاعر همه چیزشان است و صالح هواری از مادر به عنوان رمزی برای آن یاد می. طنین انداز است

هاا  اختناق و نبود آزادی و خفه نمودن فریادها و اعتراض. کنندشود، بیان میهت ظلم و ستمی که بر او روا میو اندوه خویش را به ج

های در شعر این دو اسات، باا   مایهدر گلو، امید به آینده روشن، دعوت به مبارزه و یاد آزادیخواهان و اعتراض به اوضاع نابسامان از بن

کند و صافارزاده در دو بخاش شاعری باه     اع داخلی که نتیجه اشغالگری اسرائیل است اعتراض میاین تفاوت که صالح هواری از اوض

اندیشاد و دومای   ها معترض است؛ اولی بیشتر ملّی و درون وطنی مای ظلم حاکم داخلی قبل از انقالب و در بُعد دیگر به تجاوز بعثی

 .ملّی و فراملّی

شعر دو شاعر باید گفت که، صفارزاده کمتر از نماد بهره برده و اغلب به صاورت صاریح و    گیری دو شاعر از نماد دراما در زمینه بهره

 . بیشتری نموده استة روشن اعتراض خود را بیان نموده اما صالح هواری، به علت شرایط محیطی خویش، از نماد استفاد

 فهرست منابع و مآخذ

الشاعرای بهاار و ساامی    ، تطبیاق مضاامین شاعری ملاک    (4932)ابراهیمی کاوری، صادق، سکینه اسدی، رضوان لرستانی .4

 .33 -446، صص 23، سال هفتم، شماره مطالعات ادبیات تطبیقیالبارودی، 

 یشناسا کساب  یتخصص فصلنامه، یرکف دگاهید از صفارزاده طاهره اشعار ی، بررس(4953)اکبری، منوچهر، احمد خلیلی،  .2
 .93 -66چهارم، صص  شماره – سوم سال ،(ادب بهار) یفارس نثر و نظم

 .426، دمشق، العدد الموقف األدبی، القضیۀ الفلسطینیۀ فی الشعر العربی المعاصر، (4354)بلشمری، مصطفی .9

 .4966 شماره، شرق روزنامهجوشش بهار در پاییز عرب، ، (4931)بیدج، موسی،  .1

مجموعاه  ، جبارا و محماود درویاش    جبرا اباراهیم ة ، بررسی انعکاس اوضاع فلسطین در دو سرود(4955)پارسا، سیداحمد .3
 .، گیالنمقاالت همایش ملی ادبیات پایداری

، رسااله دوره کارشناسای ارشاد زباان و     گویان افغاان نقد و بررسی ادبیات پایداری در شعر پارسی، (4955)قانی، رضاچهره .6

 .ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس

 .العربی دارالکتاب: ، قاهرهأدب المقاومۀ، (4365)خضر، عباس .6

 .انتشارات جیحون: ، ترجمه سودابه فضایلی، چاپ سوم، تهرانفرهنگ نمادها و اساطیر، (4955)شوالیه، ژان و دیگران .5

 .، چاپ دوم، تهران، پارس کتابدیدار صبح، (الف 4951)صفارزاده، طاهره .3

 .، چاپ اول، تهران، برگ زیتونروشنگران راه (ب 4951)صفارزاده، طاهره .41

 .، چاپ چهارم، تهران، هنر بیداریبیعت با بیداری، (4956)فارزاده، طاهره ص .44
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 . ریصر: ، تهرانات دفاع مقدسیبا ادب ییآشنا، (4953)نی، محمدحسیصنعت .42

 .، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات طوبیهای آنانقالب اسالمی و ریشه، (4951)عمیدزنجانی، عباسعلی .49

، ترجماه دکتار   تاریخ و تحول، اثرپذیری و اثرگذاری  فرهنگ و ادب اسالمی: تطبیقیادبیات ، (4969)غنیمی هالل، محمد .41

 .امیرکبیر: سید مرتضی ایت اهلل زاده شیرازی، تهران

 .دارالجیل: ، چاپ سوم، بیروتأدب المعرکۀ، (4361)محمد عطیه، احمد .43

 .دارالمعارف: هره، چاپ اول، قااألدب المقارن أصوله و تطوره و مناهجه، (4356)مکی، احمد طاهر .46

 .دارالنهضۀ العربیۀ: ، چاپ اول، بیروتاألدب المقارن، (4369)ندا، طه .46

 .المؤسسۀ العربیۀ للدراسات و النشر: ، بیروتمحمود درویش شاعر األرض المحتلۀ، (4362)نقاش، رجاء .45

 .منشورات اتحاد الکتاب العرب: ، دمشقدیوان مرایا الیاسمین، (4335)هواری، صالح محمود .43

 های اینترنتییتسا

 (.11/4931/ 43آخرین بازنگری )یمؤسسۀ جائزة عبدالعزیز سعود البابطین لإلبداع الشعر -4
http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/0760.htm 

http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/0760.htm
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 ثر در پیشرفت آنؤهای م ی درس انشا و گامربخشی در یادگیرثفرایندهای ا

 عصمت تابنده

 اولدوره ( دبیر متوسطه)

 افزا  سجاد کمال

 دوره دوم( دبیر متوسطه)

 چکیده

و میزان موفقیت شاگردان و نمرات آنها دراین درس و یادگیری  آموزان نسبت به درس انشاءبا توجه به شرایط موجود و نگرش دانش

 انشاءکند که عوامل و فرآیندهای اثر بخشی در یادگیری درس اول متوسطه ضرورت ایجاب می ةران در دوروار و ضعیف فراگیطوطی

 .شود و نکات جزئی آن به کار گرفته شود؛ تا این مسائل بهبود یابد و تا حد ممکن تقویت گرددمتوسطه شناسایی می اول ةدر دور

های شخصیتی و علمی معلم، ویژگی: شامل انشار قوی و مؤثر در یادگیری درس بنابراین در این مقاله آن دسته از فرآیندهای بسیا

های شاگردان، آمادگی معلم، شاگرد و مواد آموزشی، تجارب گذشته شاگردان، موقعیت و محیط یادگیری، روش تدریس ویژگی

ار گرفته است و نکات کاربردی و قابل های آموزشی مورد توجه قرریزیمعلم، تمرین و تکرار، انگیزه و هدف، خانواده و برنامه

های درس های مؤثر در پیشرفتحلاز سوی دیگر گام ها وراهای برای توضیحات هر یک از عناوین ذکر شده بیان گردیده،استفاده

نایت مورد عآموزان نسبت به این درس مثبت شود و  ای باشد تا نگرش همکاران و دانش که زمینهامید است . انشا ذکر شده است

 .همکاران قرار گیرد

 .انشا، یادگیری :هاکلیدواژه

 :مقدمه

از ایان  ای  هگوناگونی انجام شده است که به ذکر پاار های  درباره انشاء، اهمیت آن، جایگاه آن و جذاب نمودن آن تحقیقات و پژوهش

 . پردازم می تحقیقات

رس انشاء در مدارس آمده ایشان اظهار داشاتند درس انشااء   پیرامون جایگاه د(4955)تحقیقی توسط محمد تقی میکائیلی در سال 

را زمینه ساز یادگیری خالق، عادت  یکی از موارد مرتبط با ذهنیت، خالقیت ذهنی، تصویر سازی و صحنه آفرینی است و اهمیت آن

ی خاودش در نظار گرفتاه    به فکر، تأمل و تدبر دانست  و اشکال اساسی در این درس ناشناخته ماندن جایگاه ایان درس کاه در جاا   

کند  نمی نشده است و با اختصاص دادن چند نمره که در آیین نگارش و درس زبان فارسی به آن داده شده جبران این همه کمبود را

ی تحصایلی  ها ههمچنین ضعف پای. آموزان درک کاملی از موضوع و مفهوم ندارند  کنند و دانش می عملای  هو دبیان نیز به طور سلیق

کارشناساا ن وسار گروههاای    ، لذا مسؤلین. این مشکل استة غیر درسی و کم توجهی مسؤالن را علت عمدهای  کتابۀ مطالع وعدم

کنند و همچنین مؤلفان به تدوین و کتابهاای مخصاوص و تادریس     می آموزشی در موقع بازدید از مدارس کمتر به درس انشاء توجه

مکائیلی،محماد  .)سااعات انشااء را افازایش دهناد، از دبیاران ادبیاات اساتفاده کنناد        . ناد آنها که برای اصالح انشاء مؤثر است بپرداز

 (4955.تقی

به عمال اماده باه     4931ابتدایی سالة آموزان در نوشتن در دور تحقیقی که توسط کاظم کشتاقی پیرامون بررسی علل ناتوانی دانش

باالتر سرایت کرده به طاوری کاه از نوشاتن یاک عباارت      های  طعشرح زیر است ایشان معتقدند که این ضعف از مقاطع پایین به مق

شود و باید  ازدوره ابتدایی، این مشکل  می یشان دیدهها هی اداری و شخصی درمانده اند ضعف در مکالمها هکوتاه و متن ساده و یا نام

سازی محایط یاادگیری بهاره گرفات و      متفاوت و متنوع تدریس و امکانات برای غنیهای  استفاده از روشۀ و به وسیل. برطرف شود

دقت و تمرکز دانش آموزان را تشویق به دادن کنفرانس کنیم که بتوانند به راحتی افکار خود را بیان کنند  تا قدرت بیان آنها تقویت 

ی خاود  هاا  هگفتا روی . ی خود را بنویسند و آنهارا گسترش دهند و متنی ناو بساازند  ها هشود و دیگر اینکه دانش آموزان بتوانند گفت

در ضمن باید توجه آنها را به این نکته جلب کرد که اهمیت دادن به انشاء و نگرش مثبت باعث افزایش اعتماد به . تمرکز دانته باشند

 (4931.مشتاقی، کاظم.)شود اجتماعی و خالقیت آنها میهای  نفس و همکاری
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ب نمودن درس انشاء نوشته است چناین آورده کاه بایاد ابتادا از     در رابطه با جذ4932تحقیق دیگری توسط زهرا بهرامیان در سال 

آموزان کمک گرفت که آنان تا چه اندازه میتوانند به فرزندانشاان یااری رساانند و فقاط معلومااتی کاه دارناد         تجربیات اولیای دانش

آموزشی و تربیتای  های  گارش  و رهیافتمختلف آیین نهای  کتابۀ هدایت میکنند خود معلم نیز باید دائما در تکاپو باشد و به مطالع

آموزان  ایشان ممتزکر شدند چون توجه جدی و پیگیر به دس انشاء شده ضعف هم در معلمان و هم در دانش. در درس انشاء بپردازد

کناد و  حفظ میشود، ضعف معلم در این است چون نمبتواند با  رهنمودهای بارز و گوناگون توجه دانش آموزان را باه انشاتاء جلاب    

 (4932.بهرامیان،زهرا)پردازد می خودش مهار ندارد و خودش به ناچار به دروس دیگری

در هر عصر و شرایطی ضرورت دارد انسان به میزان یادگیری، کیفیت یادگیری و خصوصاً عوامل و فرآیندهای اثر بخش و به هر حال 

چرا که از یک طرف انسانی که باه فرآینادهای یاادگیری معرفات     مؤثر در پیشرفت آن توجه وافی و مطلوب را داشته باشد، های  گام

گیرد، و از سوی دیگر در پیش همگان و در هر موقعیات اجتمااعی و حتای از     می تر یادتر، سریع تر و با کیفیت باالاحتکافی دارد، ر

 . کند می جهت ویژگی درونی و روحی احساس موفقیت

ة های اثربخشی در یادگیری درس انشاء به عنوان درس کلیدی و با ارزش و درسای کاه قاو   رسد آشنایی با فرآیند می بنابراین به نظر

باشد، که ما سعی داریم در این مقاله به صورت کلیادی مطاالبی را در ایان     می دهد، امر جدی و مهمی تفکر و خالقیت را افزایش می

 . خصوص ابراز داریم

 :فرآیندهای اثر بخشی در یادگیری

شرایط، عوامل، تجهیزات و نیروی انسانی پویا، جااری مساتمر و پیوساته باشاند و     ۀ کلی: دهای اثر بخش این است کهمنظور از فرآین

بتوانند در پیشرفت یادگیری و تحرک و میزان آن در دانش آموزان اثر گذار باشند، دانش آموزان نسبت به درس انشاء عالقه بیشتری 

رش و بیان آن در کالس راحت تر و سریع تر آشنا شوند و به آن به عنوان یک درس مهم نگااه  تدوین و نگاة بیایند و با مفاهیم و نحو

 .کنند

 :فرآیندها عبارتند از

 شخصیتی و علمی معلمهای  ویژگی( الف

تواند کمبود امکانات آموزشای   می آموزشی، معلم است؛ اوست کههای  اساسی ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدف

ا جبران کند یا برعکس، بهترین موقعیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب به محیطی غیرفعاال و  ر

 . شخصیت او نیز در ایجاد شرایط یادگیری و تغیر و تحول شاگرد تأثیر گذار است.غیر جذاب تبدیل کند

 :شود می شخصیتی معلم خود به دو جزء تقسیمهای  ویژگی

 معلم شاگرد نگر -4

 معلم درس نگر -2

 . دانند می آموزشیهای  دهند و آنان را محور اصلی فعالیت می مرکزی فعالیت خود قرارۀ معلم شاگرد نگر، شاگردان را هست

فردی آنان توجاه کاافی   های  دهد تا پرورش شاگردان، این گروه به شاگردان و تفاوت می اما معلم درس نگر، بیش تر به درس اهمیت

به نظر این گروه شاگردان موظفند که درس را به طور کامل یاد بگیرند و باه معلام پاس    . کنند نمی دارند یا آن را چندان مهم تلقین

سازد و باه هماین دلیال کساب داناش در       می به اعتقاد افراد این گروه حقایق علمی شاگردان را برای زندگی اجتماعی آماده. بدهند

  .اول اهمیت قرار داردۀ درج

گروه درس نگر علمای بایش تار    . تقسیم کرد «درس نگر فلسفی»و  «درس نگر علمی»توان به گروه کوچک تر  می گروه درس نگر را

با آن که مطالب درس آن ها . کوشند تا از این نظر، دانش خود را روز به روز گسترش دهند می ی علمی عالقمند هستند وها هبه رشت

توانند شاگردان را به سوی   می ی علمی دارند،ها هعی را ندارد، به سبب اطالعات وسیعی که در رشتفلسفی و اجتماهای  گیرایی درس

 . خود جلب کنند

. وساعت اطالعاات آن هاسات   ة گذارند، ناشی از شخصیت آنان نیسات، بلکاه زاد   می تأثیری که معلمان درس نگر علمی در شاگردان

 . مستقیم  شاهد تأثیر تربیتی هم هستیم لی به طورغیر چنین تأثیری معموالً تعلیمی است نه تربیتی و



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

697 
 

شود که  می ی علمی و مواد درسی است تا شاگردان، دلبستگی آنان به علم باعثها هاین گروه از معلمان بیش تر به رشتۀ اگرچه عالق

شاگردان توجه کنند و باا آن  ۀ عالق فراوان در کالس درسشان حاضر شوند؛ این گروه از معلمان اگر به نیاز وۀ گاهی شاگردان با عالق

 . توانند معلمان خوب و مفیدی باشند و تأثیر مثبتی در شاگردان بگذارند می ها ارتباط مطلوب برقرار کنند،

پردازناد،   مای  گروه درس نگر فلسفی با این که به درس بیش تر از شاگردان توجه دارند اما چون اغلب باه مساائل کلای و اجتمااعی    

این گروه با شخصیت بارزی که داررند به عنوان سرمشق . شاگردان نسبت به این معلمان گرایش بیش تری دارند. استکالسشان گیر

کنناد تاا جاایی کاه شااگردان نسابت باه         مای  شوند و تمام توجه آنان را به خود جلب می و انسان آرمانی مورد توجه شاگردان واقع

 . یابند نمی بسط شخصیت خود جمالی شوند و برای می و امکانات خود غافلها  یویژگ

کنند و به روش تدریس هم اعتنایی ندارند، اما به علت آرماان گرایای خااص و     نمی چنین معلمانی، معموالً به فردیت شاگردان توجه

ناد بلکاه   پذیر مای  کنند؛ به طوری که شاگردان نه تنها آنان را باه راحتای   می شخصیت بارز و نافذی که دارند شاگرد را مجذوب خود

 . دهند می الگوی زندگی خود نیز قرار

 . تقسیم کرد «معلمان اقتدار طلب»و  «معلمان رفاقت طلب»توان به دو دسته  می شخصیت معلمان را نیز

 منظور از اقتدار طلب، لزوماً دستور یا فرمان ظالمانه نیست، ممکن است فردی را خیلی دوست داشته باشیم ولی با او با اقتدار رفتاار 

توان گفت که حالت و نوع اقتدار ممکن است مضر یا مفید، عادالنه یا ظالمانه، مؤثر یا بای   می .کنیم؛ مانند برخی از والدین یا معلمان

 :باید دو نوع رفتار را در نظر مجسم کنیم «معلم اقتدار طلب»گوییم  می پس وقتی. اثر باشد

 . لسوزی و نیکخواهی است، نه خشم و خصومترفتاری که بیش تر دستوری و  آمرانه ولی ناشی از د -4

 . معلمی که چندان عالقه وتوجهی به شاگردان ندارن و به طور کلی عصبی و ضعیف النفس استۀ رفتار آمران -2

 ویژگی شاگردان( ب

 . و اجتماعی عقلی و اخالقیهای  فرآیند رشد شاگردان، عالیق، میزان انگیزش، بلوغ عاطفی، سوابق اجتماعی، تجارب گذشته، فعالیت

، نیازهاا، معلوماات   (...راستگویی، دروغگویی، شهامت، ترس، اضطراب، پرخاشگری، تالش و تحمال ساختی و  ): صفات شاگردان مانند

بنابراین معلم انشاء باید به ایان ماوارد بسایار    . قبلی و طرز فکر و موارد بی شمار دیگری در میزان و کیفیت یادگیری آنان مؤثر است

د و مطابق سطح درک و فهم شاگردان مطالب خود را عرضه کند تا میازان عالقاه شااگردان را نسابت باه درس انشااء       مهم توجه کن

 .افزایش دهد و بر اساس آن یادگیری عمیق حاصل شود

 :(معلم وشاگرد و مواد آموزشی)آمادگی ( ج

 :آمادگی معلم -4

 خواهاد بگویاد، چگوناه    مای  م باید در نظر بگیرد که در کاالس چاه  معل. نقش مؤثر و کلیدی در فرآیند یادگیری به عهده معلم است

خواهد در کالس ایجاد انگیزه کند و این انگیزه  می خواهد تحقق ببخشد، چگونه می خواهد کالس را شروع کند، چه هدف هایی را می

بر آن باید اطالعات خود را  به روز کناد   عالوه. خواهد به پایان برساند می را تا پایان کالس استمرار بخشد و سرانجام درس را چگونه

 . موضوع مورد تدریس مطالعه کافی داشته باشد و به طور کلی با تسلط کافی وارد کالس شودۀ و در زمین

 :آمادگی شاگرد -2

ی آن آموزشی با معلم همکاری نکناد تادریس باه مفهاوم واقعای و عملا      های  تا فراگیر به درس معلم توجه نکند و در اجرای فعالیت

تجربه نشان داده است که در آغاز ورود به کالس، اغلاب شااگردان هنوزمتوجاه    . صورت نخواهد گرفت و یادگیری اتفاق نخواهد افتاد

بنابراین در شروع کالس این موضوع مهم . فعالیت هایی هستند که قبل از آمدن به کالس افکار آن ها را به خود مشغول داشته است

جه و افکار شاگرد را به طور جدی متوجه کالس و شروع درس کند و آنان را از هار جهات آمااده یاادگیری     تکلیف معلم است که تو

 . نماید

 :آمادگی وسایل و مواد آموزشی -9
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دهد که وسایل آموزشی مناسب در انتقال تفهیم و تأثیر مفاهیم نقش بی بدیلی دارند و سبب ایجاد عالقه در امار   می تحقیقات نشان

ساازند و هام چناین مفااهیم آموزشای را       می ی الزم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی فراهمها هشوند و پای می دانیادگیری شاگر

 . کنند؛ در حقیقت نقش وسایل آموزشی بیش تر در چگونگی انتقال مفاهیم به شاگردان نهفته است می سریع تر  و صریح تر منتقل

بادون دسترسای باه ایان وساایل یاادگیری       . ش احتیاج به وسایل و ماواد آموزشای دارد  معلم در فرآیند یاد دهی، یادگیری، کم و بی

مطلوب و کامل صورت نخواهد گرفت؛ وسایل ممکن اسات شاامل گاچ، قلام، کاغاذ، کتااب، ماژیاک، کاامپیوتر، پروژکتاور، وساایل           

 . آزمایشگاهی  و ابزاری پیشرفته دیگر باشد

ارت چندانی نداشته باشد، باید قبل از رفتن به کالس و به کاارگیری آن هاا در حضاور    چنان چه معلم در کاربرد برخی از وسایل مه

معلم نه تنها باید وسایلی را که در امر یادگیری مهام هساتند بارای    . شاگردان، تمرین الزم را انجام دهد تا مهارت الزم را کسب کند

و تمرین بدان نیازمندند نیز تهیاه کارده، در اختیاار آناان قارار       خود آماده کند، بلکه باید وسایلی را که شاگردان برای کسب تجارب

 . دهد

 :تجارب گذشته شاگردان( د

آمادگی شااگرد در حاد وسایعی تحات تاأثیر      . دهد می آن ها را تشکیل «ساخت شناختی»شاگردان ۀ ی گذشتها هو تجرب ها هآموخت

. جدید با ساخت شناختی او مارتبط باشاد   مسئلهند که مفهوم و تواند مفاهیم و مسائل جدید را درک ک می فرد زمانی. اوستۀ گذشت

 . در واقع فرآیند یادگیری هم چون روند رشد است

آن با هم ارتباط دارند، یادگیری نیاز جریاانی اسات کاه تجاارب      ة هم چنان که رشد جریانی دائمی است، یعنی گذشته، حال و آیند

د و آن چه فرد در آینده خواهد آموخات بایاد متناساب باا تجاارب او در زماان       ده می گذشته پایه و اساس وضع فعلی آن را تشکیل

اگار ایان ارتبااط برقارار نشاود،      . آموزد که پایه و ریشه در تجارب گذشته اش داشته باشد می فرد وقتی مفهومی را واقعا. حاضر باشد

 . یادگیری به معنی خاص خود صورت نخواهد گرفت

شاگردان و متناسب با ساخت شاناختی آناان طراحای و    ۀ آموزشی را بر اساس تجارب گذشتهای  فعالیتبنابر این، معلم همواره باید 

کند، توان اورا بارای درک   می شاگرد را بررسیۀ و تجارب گذشت ها هآموزشی و پرورشی ابتدا زمینهای  معلم آگاه در فعالیت. اجرا کند

 . دهد می جدید را با توجه به سطح دانش او ارائهسنجد و مفاهیم  می و فهم قواعد و اصول و مسئله جدید

 :موقعیت و محیط یادگیری (هـ

 وضاعیت فیزیکای کاالس   . محیط ممکن است فیزیکای باشاد  . موقعیت یادگیری و محیط آن از عوامل بسیار مؤثر در یادگیری است

ممکن است سبب . عوامل فیزیکی کالس باشدتواند سبب احساس ناراحتی فراگیران شود، چنان که ناراحتی شاگرد بر اثر یکی از  می

شاگردان و ۀ بر عکس، هرچه محیط آموزشی مناسب تر و دلپذیرتر باشد، موضوع درس بیشتر مورد عالق. قطع ارتباط او با معلم شود

سردی و گرمای  بنابر این، الزم است محیط کالس از نظر نور، راحتی صندلی، رنگ دیوارها، . یادگیری پر ثمرتری انجام خواهد گرفت

 . و سایر عوامل فیزیکی مناسب باشد، یا حداقل ناراحت کننده نباشد

 :روش تدریس معلم( و

علمای بداناد و   هاای   و اصول یادگیری آشنا نباشد و تدریس را فقاط انتقاال واقعیات    ها هنوین تدریس، با نظریهای  اگر معلم با روش

دن و حفظ کردن مطالب شینده شده در کتاب تصور کند، مسلم است کاه  تجارب یادگیری را منحصر به نشستن در کالس، گوش دا

در تقویت کنجکاوی و پرورش استعداد و تفکر علمی شاگردان چندان موفقیتی بدست نخواهد آورد؛ زیرا شاگرد همواره عالقه مند به 

یاادگیری،  . آموزشای برساد  های  هدف در بررسی امور مختلف، باید فرصت حرکت و جنبش داشته باشد تا بتواند به. فکر کردن است

 . بدون تالش و فعالیت و تعامل با محیط صورت نخواهد گرفت

اگر در روش تدریس معلم این نکاات در نظار   . خواهد یاد بگیرد، باید فعالیتی متناسب با عالیق و توان خود داشته باشد می کسی که

شرایط مطلوب ة خواهد بود، اما اگر معلم خود را راهنما و ایجاد کنندگرفته نشود، مدرسه و کالس برای شاگرد جالب توجه و جذاب ن

یادگیری بداند و بجای انتقال اطالعات روش کسب تجربه را به شاگردان بیاموزد، آنان در برخورد با مسائل فعال تار خواهناد شاد، از    
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زماندهی آن خواهناد پرداخات و آن را تحلیال    منابع مختلف استفاده خواهند کرد، اطالعات الزم را به دسات خواهناد آورد، باه ساا    

 . خواهند کرد تا به حل مسائل نایل شوند

علمی کسب معرفت نیز آشنا خواهد شد، طرز های  گیرد، بلکه با روش می با چنین روشی نه فقط حقایق علمی و اصول و قواعد را فرا

مسائله را خواهاد آموخات و در فرآیناد یاادگیری، ابتکاار و        استفاده از مطالب درسی برای حل تمرین وة کار با منابع مختلف و نحو

 . خالقیت خود را به کار خواهد انداخت

 تمرین و تکرار (ز

هماه ایان   . حرکتی، انکار ناپذیر است –روانی ۀ مختلف آن و به ویژه در حیطهای  تأثیر تمرین و تکرار در کل فرآیند یادگیر و محیط

تمارین و  ۀ را شنیده اند و واقفند که بازی روی یخ یا رانندگی فقط در نتیجا  «ز پر کردن استکار نیکو کردن ا»ضرب المثل قدیمی 

دیگار تمارین   های  تواند منکر باشد که اگر مفاهیم و لغات آموخته شده از زبان فارسی یا زبان نمی هیچ کس. شود می تکرار یاد گرفته

 . د شدو تکرار نشوند، دیر یا زود به دست فراموشی سپرده خواهن

ولی این نکته نیز غیر قابل انکار است که کیفیت اجرای تمرین، مقدار و زمان آن نقش بسیار مهمی در تثبیت یا عادم تثبیات رفتاار    

متعدد نشان داده است، اجرای تمرین در زمان غیر متمرکز اثر یادگیری بیشتری نسبت به اجرای تمرین در زماان  های  آزمایش. دارد

از . گیرد می یادای  هشاگرد موضوع مورد یادگیری را در دو تمرین بیست دقیقه ای، زودتر از یک تمرین چهل دقیق مستمر دارد؛ مثال

ی آن هاا  ههمین رو، تمرین و تکرار مؤثر باید شرایط و ویژگی خاصی داشته باشد؛ از جمله این که بایاد مانظم و مرتاب و طاول دور    

 . م پذیردمناسب باشد و در شرایط واقعی وطبیعی انجا

تمرین نبایاد بایش   . دارد می تمرین و کارکرد خود مطلع شود؛ زیرا اطالع از پیشرفت، اورا به کوشش واۀ شاگرد باید بالفاصله از نتیج

شاود؛ باه    مای  هرگاه عملی به طور سریع و متوالی تکرار شود، اغلب موجب کاهش کارایی تمرین. از حد طوالنی و خستگی آور باشد

زند و در  می تا این که سرانجام از انجام دادن آن سر باز. شود می شخص در انجام آن عمل به تدریج کندتر و ضعیف تراین معنی که 

 . دهد می واقع، خستگی یادگیری را کاهش

 انگیزه و هدف( ح

ل و رغبات شااگرد باه    که نقش مهمی در جریان یاادگیری دارد، میا   ها هیکی از این انگیز. ی متفاوتی استها هیادگیری معلول انگیز

برای این که شاگردان در ضمن یادگیری  فعال باشند، بایاد  . دهد می رغبت محرکی است که نیروی فعالیت را افزایش. آموختن است

برای ایجاد رغبت، الزم نیست موضوعات درس انشاء را به طور تصنعی جالاب  . خواهند فرا بگیرند، عالقمند باشند می به موضوعی که

همین که مطالب و مفاهیم درسی براساس نیاز شاگردان تنظیم شده باشد و مسائل اساسی و واقعی آنان را مطارح  . ن دهیمتوجه نشا

 . کند، رغبت آنان برانگیخته خواهد شد می سازد و به آنان در برخورد با محیط کمک

اگر انسانی در طول زندگی خود هدف قابل . دهد می هدف به فعالیت انسان جهت و نیرو. یکی دیگر از عوامل ایجاد انگیزه هدف است

کناد و   مای  هدف ارزشمند، فرد را به خواستن و طلب کردن وادار. وصولی نداشته  باشد، پویایی و حرکت خود را از دست خواهد داد

 . شود می آورد و سبب پیدایش قصد و اراده در او می نیروی الزم را برای فعالیت در وی به وجود

 :خانواده( ط

زیرا محیط خانواده اولاین و باا دوام تارین    . یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای مؤثر در تربیت و رفتار آدمی نهاد خانواده است

 . عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان و زمینه ساز رشد جسمانی، اخالقی، عاطفی و عقالنی آنان است

نگرش مثبت خانواده به مدرسه، معلمان و . ت به تحصیل و یادگیری نقش زیادی دارندوالدین در شکل گیری نگرش فرزندانشان نسب

یکای از  . شود فرزندان آنان نیز به تادریج نگارش مثبات باه درس و تحصایل پیادا کنناد و بارعکس         می تحصیل و یادگیری موجب

حصیالت  و میزان در آمد خانواده بااالتر باشاد   هر اندازه سطح ت. باشد می متغیرهای اثر گذار سطح تحصیالت و میزان درآمد خانواده

 . فراهم خواهد شد ها هیشان بیش تر خواهد بود و فضای مناسب برای بچها هآگاهی و درک آنان از نیازها، خواسته و عالیق بچ

 :آموزشیهای  برنامه ریزی( ی
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بایاد بتواناد مطلاوب    . ..امتحاناات، ۀ معلمان و برنامساعات ۀ درسی هفتگی، برنامۀ برنام. ی آموزشی مدارس باید مناسب باشدها هبرنام

در برخای مادارس باه دلیال کمباود      . دانش آموزان و اولیا و مربیان قرار بگیرد و از معلمان و دبیران در جاای خاود اساتفاده شاود    

 . شود می شود و این امر خود مانع رشد و پویایی دانش آموزان می متخصص از غمتخصص در تدریس استفاده

 :مؤثر در پیشرفت درس انشاءهای  گام

راه ، و تجربیات همکاران و خود باه راهبردهاا   ها هپس ازبررسی ومطالعه منابع مختلف درخصوص درس انشاء و بهره مندی از اندوخت

 اول متوسطه رسیدند، که در ذیل باه برخای از مهمتارین   ة آموزان دور مؤثری در جهت پیشرفت درس انشاء دانشهای  حل ها و گام

 : شودکاربردی دارند اشاره میۀ آنها که جنب

 .مشخص کردن اهداف موضوع انشاء مرموز بودن آن با زندگی روز مره-4

 (جمله سازی، سه سطر، یک متن)ارائه دادن موضوع انشاء از ساده به مشکل یعنی ابتدا با -2

 .نویسندان انشاء به صورت گروهی بة که دربار  ها هبا قرار دادن تصاویر به گرو-9

 .یی در کالس به صورت نیمه تمام، حدس زدن و کامبل کردن آنها هخواندن قص-1

 .ها هآموزان و خانواد باال بردن فرهنگ مطالفه در دانش-3

 .اعتماد به نفسۀ پیدا کردن بیان نطرات و پیشنهادات خودشان  باال بردن روحی جرئت-6

 .گان ومصداق یابی برای آنهاشیرین گذشتهای  ها و کالم المثل جمع آوری ضرب-6

 .غیر درسی و داستانی برای مطالعههای  استفاده از کتاب-5

 .بینند می استفاده از خالصه نویسی فیلم ها و سریال هایی که-3

 .دفتر خاطراتۀ خاطره نویسی و تهی-41

 .گزارش آنۀ طبیعی و گردش علمی و ارائهای  رفتن به محیط-44

 .کالمی و دادن جوایز ارزندهکالمی و غیر های  تشویق-42

 .تالششان و پیشرفت خودشانۀ آگاهی دانش آموزان از میزان نتیج-49

 .به زبان ساده با توجه با جزئیات آنها... نوشتن و توصیف محیط اطراف خود شامل مدرسه، کالس و-41

 .انشاء آموزان با توجه به محتوا و به کارگیری واژگان مناسب در اجرای مسابقه بین دانش-43

مورد نظر به طور ۀ آموز با نخاب وسل که دانش...جادویی و قرار دادن اشیاء مخالف از جمله ساعت، کاغذ،سوزن،مدادۀ ساخت کیس-46

 .تصادفی بایددر مورد آن انشایی بنویسند

مااعی، فرهنگای و   آماوزان کاه باه مساائل اجت     سخنرانی در مورد مسائل روزمره حداقل روزی پنج دقیقه توسط یکای از داناش   -46

 .امروز آچاهی دارندۀ مشکالت جامع

 .پردازند می آموزان به تناسب جمع آوری مطالب نوشتاری ادبی زیبا دفتری با جمالت زیبا که دانشۀ ارائ-45

 .آموزان را نوازش میدهد توصیف یک روز خوب و به یادماندنی که ذهن دانش-43

 .کالسیۀ شاداب سازی کالس و ایجاد کتابخان-21

 :نتیجه گیری

فرآیندهای اثر بخشی در یادگیری درس انشاء بسیار متعدد و متنوع هستند که در این بحث فقط به برخای از مهام تارین فرآینادها     

، تجاارب  (آمادگی معلم، شاگرد و مواد آموزشای )شاگردان، های  شخصیتی و علمی معلم، ویژگیهای  اشاره شده که عبارتند از ویژگی

هاای   موقعیت و محیط یادگیری، روش تدریس معلام، تمارین و تکارار، انگیازه و هادف، خاانواده و برناماه ریازی         گذشته شاگردان،

 . آموزشی

 .شود می بسیار زیادی بنای پیشر فت درس انشاء هستند که در اینجا فقط به بر خی از آنها اشارههای  همچنین راه حل

ی ها هو عوامل یادگیری را باید مدنظر قرار داد عواملی هم چون نیاز ها، عالیق، زمینبنابراین در امر یاد دهی و یادگیری  تمام جوانب 

آورناد و   مای  زیرا این عوامل هستند که یادگیری معنا دار را به وجود، ....علمی و تجربی شاگردان، شرایط خانوادگی و روش تدریس و
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ن و به یک سری عوامل توجه بیش از حاد کاردن و عوامال    کنند، پس یک بعدی بود می دانش آموزان احساس رضایت و عالقمندی

متعدد و اصلی را رها کردن موجب عدم موفقیت و عدم رضایت معلم از شاگرد و برعکس عدم رضایت شاگرد از معلم خواهاد شاد، و   

 . یادگیری واقعی صورت نخواهد گرفت

 :منابع

 . 4953. 5شماره . پروش وزارت آموزش و پرورشۀ ماهنام. آموزان مقاله مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش. ابراهیم زاده، علی رضا-4

 . 4931. 34شماره . ماه نامه آموزشی رشد راهنمایی تحصیلی. کلیدهای اثر بخش تدریس. یونسی، مرضیه. اسدی، محمد رضا-2

 .4932.تحقیق در مورد جذابیت درس انشاء.زهرا، بهرامیان-9

، تهاران . انتشارات کمال تربیات . ترجمه بهرنگی، محمدرض. 2111الگوهای تدریس . کالهونامیلی، . مارشال، ویل. جویس، بروس-1

4951 . 

  4956، تهران. انتشارات سمت. (روش ها و فنون تدریس)آموزشی و پرورشی های  مهارت. شعبانی، حسن-3

 .4953، تهران. انتشارات سمت. روش ها و فنون تدریس. صفوی، امان اهلل-6

       4931.آموزان در نوشتن تحقیقی در مورد بررسی علل نا توانی دانش. ممشتاقی، کاظ-6

      4955.کارگاه درس انشاء در مدارس. میکائیلی، محمدتقی-5
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 مضامین مشترک دیوان ترکی فضولی و دیوان غزلیات حافظ مفاهیم و
 دکتر پروین تاجبخش

 (استاد راهنما)استاد یار دانشگاه پیام نور  

 یرقیه اصغر

 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور 

 چکیده

نااگزیر  ای  هتطبیقی، بحثِ تأثیر پذیری و تأثیرگذاری عمری به درازی کلمه و کالم دارد و هر شاعر یاا نویساند  های  در حوزه پژوهش

یساندگان ایان اصال باه     است که آثار دیگران را خوانده و از آنان تأثیر پذیرد چنانکه هنگام مطالعه کتب ادبی و احوال شااعران و نو 

محمد حافظ شیرازی، شاعر بی بدیل و شیرین سخن ایرانی، شااعری اسات کاه ناه تنهاا      الدین  خواجه شمس. شود می وضوح نمایان

از . ی او الهام گرفته اند بلکه مورد توجه و عالقه سخن سرایان غیر فارسی زبان نیز بوده استها هشاعران فارسی زبان از افکار و اندیش

در میان شعرای آذری زبان حافظ به مثابه یک سنت همواره مدّ نظر شاعران بزرگ بوده است از نسیمی گرفته تا شهریار که با  جمله

شعرای فارسی زبان آشنایی دارند حافظ را ستایش کرده اند موالنا محمد فضولی یکی از برجسته ترین شاعران آذربایجان اسات کاه   

با کاوش و بررسی جهانبینی و مضامین و محتوای آثاار هار دو شااعر و    . ار و زبان حافظ بوده استبیش از هر شاعری تحت تأثیر افک

به ویژه مقایسه دیوان ترکی فضولی و دیوان غزلیات . یابیم می شعری ایشان دستهای  مقایسه آنها به نکات مشترک فراوانی در دیوان

آنهاا ماورد   هاای   خی از مهمترین مفاهیم فکری حافظ و فضولی را در دیواندر این مقاله بر. شویم می حافظ به درستی این امر واقف

 .دهیم می تحلیل و بررسی قرار

 عرفان، عشق، رندی، وحدت وجود، انسان کامل، جبر و اختیار: هاواژهکلید

 مقدمه

ن یا ا، شود می ملت ها ات فرهنگی موجود میانکتطبیقی در میان آثار ادبی ملل مختلف موجب روشن شدن مشترهای  انجام پژوهش

رسااند و   مای  ه از نظر زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند یاریکی بزرگان جهان ها هها ما را در یافتن وجوه مشترک اندیشپژوهش

نظار  کند و عالوه بر آن روابط تااریخی آن را از   می آن را در گذشته و حال بررسیة مختلف و روابط پیچیدهای  تالقی ادبیات در زبان

دهدو از سرچشامه جریانهاای فکاری و هناری ادبیاات       می فکری مورد بحث قرارهای  ی هنر، مکاتیب ادبی و جریانها هتاثیر در حوز

مال مطلق کهیچ شاعری یا در هر زمینه کار یا هنر به تنهایی حایز ». باشند می ملتها پیوسته در حال تبادل فرهنگ. دارد می پرده بر

زان یا سه آثار او با شااعران و هنرمنادان گذشاته و م   یار و مقاکار هر شاعر ویا  هنرمند نیز بدون سنجش کو  نیست و ارزشای  هحرف

ات یا قی ادبیتطب یدر بررس«.ستیسر نیاش به شاعران و هنرمندان گذشته م یت و وابستگیو اعتبار و اهم یو هنر پرور یادب دوست

خااص از زماان   ای  هاز جهان در برها ای  هدر نقطای  هشیه چگونه اندکبرد  یپ یبشرۀ شیتوان به نقاط وحدت اند می زیش از هر چیب

ند ماا در  ک می دایگر مجال بروز پیدای  هشه به گونیگر همان اندیدای  هگردد و در نقط می مطرح یا شاعری یبی، ادیشمندیتوسط اند

ل یا ات حافظ از نظر مفاهیم ومضامین مشابه مورد تحلیوان غزلیرا با د یبغداد یولفضموالنا  کیوان تری، دین مختصر پژوهش علمیا

اشتراکات فراوانی از لحاظ مفاهیم و مضامین شعری در دو اثر متفاوت زبانی وجود دارد که این شباهت ها . م دادیقرار خواه یو بررس

انجام چنین پژوهشی در ۀ تیجمهمترین ن.ریشه در اندیشه و خیال و جهانبینی و سبک فردی حافظ وموالنا فضولی در عالم شعر دارد

تفکر مشترک ملّت هاا و اقاوام مختلاف    های  ادبیات تطبیقی کمک به ایجاد الفت و دوستی ملّت ها از طریق شناساندن میراثة حوز

تبیاین ارتبااط و قرابات ادبیاات فارسای و ترکای و ارتبااط عمیاق         . گردد می است و آنچه از فرجام این پژوهش در این راستا محقق

 .فرهنگ غنی اسالمی، بر اساس اشتراکات ادبی و ایدئولوژیکی موجود در فرهنگ و زبانهای فارسی و ترکی استۀ ی در سایفرهنگ

 مسئلهبیان 

 مشترکات مفهومی و مضمونی دیوان ترکی فضولی با دیوان غزلیات حافظ کدام است؟-4

 ند؟گیر می ی اشتراک فکری وفرهنگی حافظ و فضولی از کجا سرچشمهها هریش-1
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 .تفکر مشترک ملتهای مختلفهای  شناسایی میراث-4: اهداف تحقیق

 .شعر آنانهای  تبیین ارتباط و قرابت ادبیات فارسی و ترکی و تشریح ایدئولوژی و افکار حافظ و فضولی در دیوان-1

تحقیقاات موجاود و    و بر اساس مطالعات نظری مبتنای بار کتاب و   ای  هروش جمع آوری اطالعات به صورت کتابخان: روش تحقیق

 فیش برداری از آنها بوده است

 عرفان-4

انسان به جهت دارا بودن شناخت از دیگر موجودات ممتاز است و این شناخت دارای مراتب و مراحلی است که یکی از آنها شاناخت  

معنای شاناخت و   در لغات باه   « عرفاان »باشاد  مای  (عرفاان )معارف بشری ۀ حضوری و شهودی است که کاربردش در عالیترین رشت

است که برای دستیابی و شناسایی حقایق هستی و پیوند ارتباط انسان با حقیقت، بار  ای  هشناسایی است و در اصطالح روش و طریق

کند و نیل به این مرتبت را نه از طریق استدالل و برهان و فکر، بلکه از راه تهاذیب   می شهود، اشراق و وصول و اتحاد با حقیقت تکیه

، 1،ج4951کاشافی،  .)داناد  می طع عالیق از دنیا و توجه تام به امور روحانی و معنوی و در رأس همه مبدأ و حقیقت هستینفس و ق

24-45) 

عرفان عملی یعنی سیر و سلوک و فنا و وصول به حق و عرفان نظری یعنای  . عرفان عملی و عرفان نظری: عرفان بر دو گونه است

 (366، 4959سجادی،) .بیان ضوابط و روشهای کشف و شهود

آنکسی که عرفان را به صاورت یاک علام درآورد و آنارا باه      »: گوید می شهید مرتضی مطهری در کتاب عرفان حافظ یا تماشا گه راز

اصطالح متفلسف کرد و به صورت یک مکتب درآورد و در مقابل فالسفه آنرا عرضه داشات و فالسافه را در واقاع تحقیار کارد و اثار       

بادون شاک   . بن عربی استالدین  جز اعتنا به نظریات او نداشتند محییای  هکه بعد از او آمدند چارای  هفه و فالسفگذاشت روی فلس

هم در عرفان عملی قدمی راسخ داشته یعنی از اول عمرش اهال  الدین  محیی. ابن عربی استالدین  پدر عرفان نظری در اسالم محیی

 .نظری بی نظیر بوده است ریاضت و مجاهده بود و هم در ارائه عرفان

حاافظ اصاول و   . توان به آن پی برد می ابن عربی آنقدر واضح و آشکار  است که با سیری در دیوان خواجهالدین  تأثیر حافظ از محیی

راه داند ولی به شیوة تکروانه و هنری خاص خاویش در ایان    می دارد و عرفان را راهبر به حق و حقیقت می آرمانهای عرفان را گرامی

دارد و بی تردید دارای ازواق و مواجید و احوال و تجارب عرفان اصیل هم بوده است چنانکه با اندک تاأملی از دههاا غازل     می گام بر

 :آید نظیر می عارفانه  او بر

 4-459/حافظ    و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند    دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

 4-419/حافظ      اچه خود داشت زبیگانه تمنا میکردوآن  ما میکرد سالها دل طلب جاام جام از

ولای حاافظ باه دو چیاز اهمیات      . ی مهم و اساسی شعر حافظ استها هو به هر حال عرفان در جنب عشق و اخالق یکی از دورنمای»

. یاوی و جسامانی و دیگار شاعر و هنار     گذارند یکی دنیا و زیبایهای زندگی و لذایذ ناپایدار دن می میدهد که دراصل تصوف آن را فرو

 آورند ولی حافظ که شاعر عارف اسات هنارش را جادی    می عارفان بزرگی چون عطار و موالنا همیشه شعر و هنر را در خدمت عرفان

را  گیرد و به نحو سنّت گرایانه سر سپردة تصوف نیست بلکه به شیوة هنری و فرد گرایانه عرفان نظری را قبول دارد و هنار خاود   می

 (259، 4951خرمشاهی،)« در خدمت آن، یا آن را در خدمت شعر خود قرار داده است

در تمامی مواردی که برای بیان دیدگاههای حاافظ باه مساتنداتی نیااز پیادا      « فرهنگ اشعار حافظ»دکتر رجایی بخارایی در کتاب 

 :کنیم می نماید برای مثال به دو نمونه اشاره می کرده بیش از هر بزرگی، نظر ابن عربی را مدرک قرار داده و به آن استناد

 داند که مطلوب را از چشم مستور دارد و این بیت ها را از حاافظ  می ابن عربی، حجاب را هر چیزی»: نویسد می در بحث حجاب  -4

 «.استالدین  آورد که همسو با نظر محیی می

 ی حافظ از میان برخیزمیان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست       س  توخود حجاب خود

 5-266/حافظ

 خوشادمی که از این چهره پرده برفکنم  شود غبار تنم می حجاب چهرة جان

 4-912/حافظ
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 :عین الیقین رسیده باشد و حافظ گویدۀ سالک آن کسی است که علم او به درج: نویسد می ابن عربی»: در تعریف سالک گوید 2

 د      که سالک بیخبر نبود  زراه و رسم منزلهاسجاده رنگین کن گرت پیرمغان گوی می به

 1-/4حافظ

توان باز جست البته نمیتوان به طور مطلق حکم کارد کاه    می شعر فضولی نیز یک جنبه اش عرفانی است و این را در تمام اشعارش

 بوده، پرورش یافته بود طبعاًبردهاست اما او که در بغداد که در مهد تصوف  می فضولی مشرب تصوف داشته، یا از فرقه خاصی نسبت

ی عرفانی بر کنار بماند نفوذ عرفان در افکار او بسیار قوی است اما در مسیر تفکار عرفاانی او اندیشاه و    ها هتوانست از نفوذ اندیش نمی

و عشاق   حسان ۀ که در مورد مقایسا « سفرنامه روح»فلسفه و اندیشمندی او در رساله کوچکی به نام . فلسفه جایگاه بخصوصی دارد

رسد کاه   می به نظر. خورد می شود البته فلسفه و اندیشمندی او حزن آلود است و در این مقام با عرفان پیوند می است به وضوح دیده

توان گفت که وی بنیانگذار عرفاان فلسافی در    می فضولی جزو اولین شعرایی است که عرفان را با فلسفه آمیخته است و از این لحاظ

 .دانند می ی کالمی تشیعها هاندیشۀ او را ناشی از رواج تشیع یا آزادی نسبی در ارائۀ برخی این اندیش .آذربایجان است

گرایش ادبیات آذری به تشایع، پاس از ایان دوران بیشاتر     »: گوید می مرحوم سکینه برنجیان از منتقدان آذربایجان، در این خصوص

 ی گوناگون شیعه و مسالک مختلاف صاوفیه   ها هی از مضامین متعلق به فرقگسترده ترۀ فلسفی داشت و شامل دامن -گرایش عرفانی

نیاز از   -شد درادبیات آذری نیز سنت ناب تر غنایی یعنی اشعاری که در آن عنصر تغزلی بر عنصار عرفاانی، ماذهبی برتاری دارد     می

 (11، 4953برنجیان،)« .تدورة صفویه آغاز شده است و فضولی بغدادی بزرگترین شخصیت ادبیات آذری در این دوره اس

 کیم تنیم له تیغی اورتاسین داباشیم دیر حجاب غصه سین ده باشیمین موئی تاک اینجلمیش تنیم

 4-3/فضولی

 .از غصه اش تنم به اندازه موی سرم نزار و ضعیف شده است که میان تنِ من و تی  او سر من حجاب است:ترجمه

 دیر بوعالم کیم کونول قیدین چَکَرسن محنت و غم

 4-35/فضولی                  سیرایله کیم، بیر خوشجاعالم دیر فنا سر منزلین

 .کشی محنت و غم است سر منزل فنا را سیر کن که عالمی خوش است می ای دل این عالم که قید آن را: ترجمه

هیم اصیل اسالم و منبعث از قرآن کریم گردد مشرب عرفانی این دو بزرگوار د رعین حال که برگرفته از مفا می از آنچه گذشت معلوم

ناگفتاه نگاذریم   . گرفته اناد  ها هاست، از فکر و نظریات مشاهیر عرفای اسالمی نیز بهر( ع)و معصومین ( ص)و سیره و کالم نبی اکرم 

( عاارف )ام توان نامید و عنوان ع نمی حافظ را صوفی و متصوف»: گویند می که در خصوص مکتب حافظ آقای دکتر منوچهر مرتضوی

نیز برای نشان دادن تمام مختصات و مشخصات مکتب حافظ رسا نیست و تنها نام وعنوانی کاه باه هادایت صاریح خاود خواجاه و       

 :است( رند و رندی)توانیم انتخاب کنیم  می مکتبش

 بخشندما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس می قصر فردوس به پاداش عمل

 9-265/حافظ

  تا بادانی که به چنادین هنر آراسته ام/ گویم فاش می ر بازم وعاشق و رند و نظ

 2-944/حافظ

 شاعار رناداناه گافاتانم هاوس است /هامااچاو حاافااظ بارغام مادعایاان

 6-12/حافظ

عرفاانی  و اگر بخواهیم نام مناسبی برای مشرب و مکتب حافظ که امتزاجی بدیع از افکار فلسافی و عمیاق و باد ببیناناه و تجلیاات      

در . عاشقانه و روح مالمتی و آزاد منشی قلندرانه و ذوق شاعرانه برگزینیم نام و عنوانی شایسته تار از مکتاب رنادی نخاواهیم یافات     

کند باید گفت هیچ یک از این دو شاعر بزرگوار به سیره و احوال عینی و ملموس در بعاد   می مورد موالنا فضولی هم این مطلب صدق

وارد نشده اند و در واقع عرفان را از حیث نظری سیر کرده اند و همانطور که گفتیم عرفان هر دو امتزاجی از عرفان  و ( عمالً)عرفانی 

 شود که به عناوان پادر عرفاان نظاری شامرده      می ابن عربی مشاهدهالدین  افکار فلسفی عمیقی است که ردّپای بزرگانی چون محیی

 .در اشعار هر دو شاعر مشهود است. ..دت وجود، تجلیات عرفانی، سیر سالک الی الحق وچون وحالدین  شود افکار فلسفی محیی می
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بنابراین حافظ و به تبعِ او موالنا فضولی با درنظر داشتن عرفان ابن عربی  و افکار فلسفی عمیق او در واقع به همه بزرگاان عرفاان و   .

وار بوده اند و همواره نظریات آنان را فرا روی خود قارار داده اناد و در   ی ایشان سها هاندیشۀ تصوف اسالمی تمسک جسته اند و بر قلّ

 فلسفی به نام مکتب رندی ایجاد کرده اند -نهایت با امتزاج اینها و روح آزادگی و ذوق شاعرانه  و عاشقانه خود یک مکتب عرفانی

 عشق-1

صوفیان اساس و بنیان جهان هستی بار عشاق نهااده     به عقیده.عشق یعنی به حد افراط دوست داشتن، دوستی مفرط، محبت  تام»

ابان  . شده و جنب و جوشی که سراسر وجود را فرا گرفته به همین مناسبت است پس کمال  واقعی را در عشق بایاد جساتجو کارد   

آمنوا شادّ  والذین : فرماید می شود که خدای بزرگ می عشق افراط محبت است که در قرآن از آن به شدت حب تعبیر: گوید می عربی

 (391، 4961سعیدی،. )یعنی آنانکه ایمان آوردند عشق شدیدتری به خدا دارند(463/بقره)« حبّاهلًل

کند عاشق را در  می عشق مهمترین رکن طریقیت است و این مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترقی و کمال را پیموده است، درک

 ساوزد و  مای  شود و از زمان و مکان فاارغ و از فاراق محباوب    می بیگانه و ناآگاه دهد که از خود می مرحله کمال عشق، حالتی دست

 .سازد می

 عشق در دیوان حافظ

مضمون باا یکادیگر   ۀ ی تفکر او نیز با همین رشتها هرود و سایر جنب می بی تردید عشق و تجربه بارزترین جنبه تفکر حافظ به شمار

ی شعر بویژه غزل فارسی است و ما اوج ترکیب متوازن این سه درونمایه را در ها هرونمایعشق، اخالق و عرفان مهمترین د. پیوند دارد

ای  هدر عین حال اگر در کالم حاافظ عشاق مفهاوم دوگانا    : عشق مجازی و عشق حقیقی در غزل حافظ.کنیم می غزل حافظ مشاهده

کند ناشی از این نکته اسات کاه بارای     می نوسان پیدا شود می دارد و دائم بین آنچه عشق مجازی نام دارد و آنچه عشق الهی خوانده

کوشد تا ما را مطمائن کناد کاه عشاق      می حافظ غالباً. دهد می وی مجاز پلی است که واقعیت محسوس را با حقیقت معقول ارتباط

انکاه مساجد و   انسانی هم مثل عشق الهی است آنچه در خرابات رندان هست با آنچه در خانقاه صوفی اسات هایچ تفااوت نادارد چن    

کنشت نیز هر دو جلوه گاه یک معشوق است و در تمام احوال و عوالم هر جا که هست پرتو روی حبیب است و البتاه کسای کاه در    

در حقیقت آن عشق . کند در آن سوی مظاهر می شود و با عشق بزرگتر سر و کار پیدا نمی قید تعلقات حسی نماند در مظاهر متوقف

بخشاد،   می نه غزل عادی او نیز -داند و رنگ خاصی به غزل عرفانی می ی از عارفان آن را مایۀ کمال انسانیتهم که حافظ مثل تعداد

عشق یک روح غریب، یک روح دور افتاده است که برای بازگشت به موطن اصلی  و برای اتصال به معشوق کاه وی همچاون تبعیاد    

حافظ عشق به هر صورت که هست مایۀ کمال انسانی است چرا که انساان را باا   نزد »از او جدا افتاده، هیجان و اشتیاق دارد ای  هشد

یابد پیوندی که از راه  می کاینات برترۀ کاینات برابر یا از همۀ دهد و چون عاشق وجود معشوق را با هم می معشوق وی پیوند روحانی

دهاد، وجاود    می شود پیوند می نچه ماورای کاینات تصورکند چنان است که او را با تمام کاینات، با تمام آ می عشق به معشوق حاصل

 (454، 4956زرین کوب،) «.بخشد می او را در ماورای خود وسعت و افزونی

 چاند بارآمایز باه دشانااامی چندای  هباوس قناد آمایخاته با گال ناه عاالج دل ماااسات

 1-452/حافظ

 و از هر دو جاهاان آزادام عااشقامة خاااود دلشادمبنادۀ گویم و از گفت می فاش

 4-946/حافظ

 کارم نماا و فارود آ که خاانه، خاانه توست رواق مانظاار چااشمام آشیاااناه تاوسات 

 4-91/ حافظ                            

 جایگاه عشق درغزل فضولی

ۀ ی است فضولی هماه چیاز را از دریچا   عشق برای فضولی بیش و پیش از آنکه یک مضمون هنری و قالب بیانی باشد نوعی جهانبین

روح عشق به عبارت بهتر غم عشاق در تماام   »: اشعارش نوشته اندة بیند، فضولی در غرب به شاعر عشق معروف است دربار می عشق

کناد کاه    می این عشق با چنان دقت احساس و لطافت غیر مادی آمیخته است که این تردید را ایجاد«.صفحات دیوان او جاری است
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 کند به نادرت در قالاب موجاود بشاری جلاوه گار       می در حقیقت محبوبی که وی توصیف. ضوع آن موجودیت مادی نداشته باشدمو

 .«شود و نوعی زیبایی جاودانه و قدّیس وار دارد می

واقعای   غیار ای  هزمان خویش است و عشق در شعر شاعران آن دوران کمابیش صورت عرفانی و متعادلی دارد و در هالا ۀ فضولی آیین

 (35، 4951مشرف،). استقرار گرفته 

از عشق خاکی و آسمانی، مجازی و حقیقی، عشق به نبی، مرتضی و حسین آمیخته با عشق باه  ای  هبه هر حال عشق فضولی نیز آمیز

شایوه   دهاد و او در عاشاقی پیارو    می سیمبران و نازک بدنان خطاکار، عشق هایی که گاه خیالی است و گاهی از وحدت تجربی خبر

 .کنیم می پایداری و تسلیم و دردخواهی است یعنی مجموعه خصوصیاتی که در غزل سبک عراقی و تیموری مشاهده

 حسنون اولدوقجا فزون، عشق اهلی آرتیق زاراولور

 حاسن نه مقادار اولاورسا، عشق اول مقدار اولاور

 4-32/فضولی

شوند حسن و زیبایی هر اندازه باشد عشق هم هماان انادازه    می و پریشانهر چقدر حسن تو فزونی یابد اهل عشق بیشتر زار : ترجمه

 .است

 وادی وحدت حقیقت ده، مقام عشق دیرکیم مشخص اولماز وادی ده سلطان دان گدا

 9-4/فضولی

 .مقام عشق در حقیقت وادی وحدت است که در آن وادی گدا از سلطان مشخص نیست: ترجمه

 رندی-9

رند، آن کسای را گویناد کاه از اوصااف و     »:در شرح گلشن راز آمده است. «ویند از انواع اعمال در طاعتقطع نظر سالک را گ»:رندی

« .محاو و فناا از خاود دور سااخته اسات و تقیاد  باه هایچ قیاد نادارد          ة نعوت و احکام کثرات و تعینات معرا گشته، همه را به رناد 

در اصاطالح متصاوفان و عرفاا باه     »کناد  مای  عبارتی دیگر چنین بیان و در جای دیگر همان معنا را در قالب( 391، 4956الهیجی،)

معنی کسی است که جمیع کثرات و تعینّات و جویی و ظاهری و امکانی و صفات و اعیان را از خود دور کرده و سارافراز عاالم و آدم   

 (621همان، )« .رسد نمی است که مرتبت هیچ مخلوقی به مرتبت رفیع او

آورناد،   نمی زندگی که رنگ ابتذال به خود گرفته است فرودای  هلی که سر تسلیم در آستان آداب و رسوم کلیشرندان هوشیاران پاکد

با ریاکاری و زهد ریاکاراناه  . کوشند می فداکارند، بال کشند و مصلحت اندیش نیستند در عین حال و در تحصیل فضایل از دل و جان

دهد تاا اوالً خانقااه    می نهد و در مقابل آن قرار می حافظ خرابات را بر خانقاه برتری». جویند می افتند جوهر زندگی را در عشق می در

توان بدست آورد و حتی نور خادا   می دهد که پاکی و صفای دل راه همه جا می داند تخطئه کند و ثانیاً نشان می را که مرکز ریاورزی

رود در بناد   می آن که به خرابات. ام جویی و تنگ گریزی نوعی ریاکاری استدهد که ن می توان دید و ثالثاً نشان می را در خرابات نیز

آنچاه  . هراساد  نمای  بینشن غلط متظاهران و قراردادهای نامبارک اجتماعی اسات ۀ نام نیست و از تنگ و بدنامی که در مواردی نتیج

زناد و در پای    نمای  انه نیسات، نقااب باه صاورت    از خود بیگ. کند نمی نماید و فراتر از خود چیزی به مردم عرضه می هست، همان را

فریفتن مردم نیست و پیداست که نسبت خراباتی به خود بستن حافظ برای مقاصدی است که گفته شد واال حافظ نه خراباتی اسات  

 (26-11، 4953انوری،)« و نه خرابات نشین بوده است، بلکه مدرس عالی مقام تفسیر در مدارس شیراز بوده است

 آورد هماه چیاز را رد   مای  شد نه سر به قادرت پاوچ اربااب زور فارو     می از آزاداندیش عارفی بود که نه تسلیم شیخان ریاکاررند پاکب

شیخ و فقیه و مقرب سلطان در نظار او کساانی بودناد کاه خاود را باه دیاو        . نگریست می کرد و به همه چیز با چشم بی اعتنایی می

شاود و از   مای  این مبارزه با سالوس و ریا در این دوره شعار حاافظ . ه چیز بی ارج و پوچ بودسالوس و ریا فروخته بودند برای رند هم

کند و از سالوس  می کند، با طنز و کنایه از اوضاع شکایت می که پیداای  هتمام کالم او این بانگ اعتراض به گوش میرسد و به هر بهان

 (39-16، 4956زرین کوب،. )زند می ه طعنهکند و همواره با زبان رمز و کنای می و محتسب انتقاد

 حافظ بر اثر روح شادمانه و سرزنده و طربناکی که درد دیوانش موج میزند، رند و خوشاباش و لاذت طلاب و حتای ابااحی و الاباالی      

باه سااحت   و ترس و تعصب هاا رهاسات ولای    ها  یاو با آنکه رند است و رندی مقام رفیعی است که از همه انواع تنگ نظر. نماید می
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باری حافظ از قید نیکی و بدیهای .طنز آمیز انسان کامل عرفاستۀ رند حافظ قرین. فراتر از اخالق یعنی فارغ از اخالق راه نبرده است

 (246-4951،245خرمشاهی،.)کوشد دیگران را هم برهاند می دست و پاگیر نازل رها شده است و

امروزی بسانجند وفای   های  اند حافظ را در ترازوی ارزش ها و معیارها و مکتببعضی هنرشناسان و ادب شناسان معاصر که کوشیده 

کسانی هم  کوشایده اناد حاافظ را مباارز اجتمااعی      . المثل او را روشنفکر آزاداندیش بی اعتقادی از آب درآورده اند، بیراهه رفته اند

 امّا مبارزه حافظ فقط به یاک ناوع محادود   . ار آورندبه شم« سیاسی»که در جای خود بیراه نیست و حتی مبارز سیاسی و  -بشمارند

شود و یک موضوع یا یک هدف ندارد، حافظ مبارز نستوهی است اما عرصۀ مبارزه اش سیاست نیست و چنان که گفتیم حاس و   نمی

نادو آن قادر در   امثال شاه شجاع از نیک یابد، از ظالم یا عادل گاذرا بود . حساسیت و شور و شخصیت اخالقی نیرومندی داشته است

حاافظ  . حافظ به دین و عرفان تعلق خااطر عمیقای دارد  ». و بدیها ماندگارتر و عمیق ترها  یجهان فکری حافظ نفوذ نداشتند که نیک

 متکلم و قرآن شناس عالی مقامی است همان طور که سلف متدین و حقایق شناس او سعدی از مؤذنان بد آواز به طناز و طعان یااد   

 حاافظ از یاک ساویه   . دهاد  مای  دانسات کاه روناق مسالمانی را بار بااد       می واندن بید ردانه و بی اخالص را عملیکرد و قرآن خ می

 حاافظ »:گویاد  مای  و از ساوی دیگاری  . «تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخاور »: ، یا«هر چه کردم از دولت قرآن کردم»:گوید می

 (221همان، )« .ن قرآن رادام تزویر مکن چون دگرا/خور ورندی کن و خوشباش ولی می

توان با جسارت بیان کرد که هم حاافظ و   می یابیم و مکتبش را مکتب رندی و می با تأمل و تعمق در دیوان شیخ فضولی نیز او را رند

و پذیرند چون رندی این دو عارف وارسته نه چیزی است که متشرعان از آن پرهیز دارناد   نمی هم فضولی غیر از رندی هیچ صفتی را

بلکاه  . نه آزادیخواهی به معنی جدید آن است که رها از هر قید و بند شرعی و اخالقی و اعتقادی باشد رندی آنان قول و فعل نیسات 

الهای  های  از دیدگاه فضولی، رند کسی است که بهره مندی و برخورداری از نعمت. انقطاع از موجودبرای قرب به حقیقت وجود است

اماری عاادی و   « شارّ »از نظر او جهان سراسر خیرونیکی است و باه بهتارین اسالوب نهااده شاده،      . داند می را عین حکمت و دانایی

 به همین دلیال رناد  . در جهان همه چیز بر طبق نظام احسن نهاده شده است. آیند می موهومی است که دراثر اعمال انسان ها پدید

و در طریق غریبان راه وجود، دامی نهاده، البته هر چاه  . ویز داده باشدحاشا که حکمت بار تعالی به ایجاد غیر مستحسن تج: گوید می

آفریده است خوب است و هر قاعده که نهاده بهترین اسلوب، اما کننده هر نیک و بد اختالف طبایع است در جهانی که پر از زیباایی  

 .آن و روی آوردن به ریاضت عاقالنه نیستهای  و نشاط است اعراض از نعمت

شود انسان از حرص و ظلم و بیداد متنفر و گریزان باشد و رند همان کامل  می رفانی اکسیری است که اگر دست دهد موجبرندی ع

 .شود می و مکملی است که به حقیقت رهنمون

 تاا به فاتوای خارد حرص باه زنادان کردم ساالهاا پایاروی ماذهاب رنادان کااردم   

 4-943/حافظ         

 . رناااد از ره ناایااز باااه دارالاسالم رفاات ر داشات ساالمت نابارد راهزاهااد غارو

 6-51/حافظ

 سورون کیم بونه سودادیر، بو سودادن اوسانماازمی؟/ و شیدادیر، همیشه خلقه رسوادیر فضولی رند

 6-942/حافظ

 از این سودا کردن خسته نشد؟  فضولی رند و شیداست و همیشه رسوای خلق است بپرسید که این چه سودایی است: ترجمه

 ارغاوان ایاچار؟ می دنیاده باس دئایل می، عقابی ده کاوثر ایاسته مه سین رند میکده 

 1-31/فضولی

 نوشد کافی نیست؟ می ارغوان می رند میکده در عقبی آب کوثر نخواهد مگر برای او که در دنیا: ترجمه

 داند که برای تحصیل آن خود را به آب و آتاش  می رد و حافظ رندی را فضیلتیرندی به معنی عشق بوده و راه صعب و پر خطری دا

 : رندان میخانه دانسته استۀ زند و فضولی نیز باز یافتن راه عشق را موکول به ورود در جرگ می

 آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل   /تحصیل عشق و رنادی آساان نمود اول

 2-916/حافظ
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 صهبا اتکین؟ می نه ایاسه قویماز الین ده  /د خم باده اولوررند خاک اولسا دخی در

 6-292/فضولی

 دارد؟ نمی صهبا بر می شود برای چه دست از دامن می رند اگر خاک شود درد خم باده

بایاد  توان نتیجه گرفت که رندی از دید عارفانی چون حافظ و فضولی ارزش و فضیلتی است که برای یافتن آن  می از آنچه گفته آمد

اولیاا اهلل  ۀ رساند که به تعبیر حافظ هماان مرتبا   می را به چنان مقام واالیی( رند)تالش کرد و کوشید و صفتی است که صاحب خود 

 :است

 گویی ولی شناسان رفتند از این والیات   /دهاد کس نمی رندان تشناه لب را آبای

 9-31/حافظ

گی نهفته است برخالف معنای ظاهری آن کاه چیازی منفاور عرفاای واقعای و      در بطن این اصطالح مفهوم حریت و آزادگی و وارست

 . مترادف با ال ابالیگری و تبهکاری است

 وحدت وجود-1

وحدت یعنی یگانگی، یکتایی و یکی بودن و مراد از وجود، حقیقت وجود حق است و وحدت یعنی آنکه وجود واحد حقیقی اسات و  »

رت اشیاء است و کثرات مراتب، امور اعتباری اناد و از غایات تجادد فایض رحماانی، تعنیاات       وجود اشیاء عبارت از تجلی حق به صو

 (652، 4961سجادی، )« .اکوان نمودی دارند

مذهب وحدت وجود بگونه کامل بصورت مشروح و منظم پیش از ابن عربی در فرهناگ اساالمی نباوده اسات و او درعاالم اساالمی،       

قول باه وحادت وجاود کاه اسااس تعلایم عرفاانی ابان عربای          . رح و بسط آن پرداخته استنخستین صوفی و عارفی است که به ش

است،مبنی بر این فکر است که وجود، حقیقتی است واحد و ازلی که آن هم خداست و عالم خود وجود مستقل حقیقی ندارد، وهم و 

تاوان باه دو وجاود     نمای  الهای اسات پاس    خیال صرف است و عالم چیزی نیست اال مظاهر گوناگون حقیقی واحد که همان  وجود

جداگانه یکی خالق و دیگری مخلوق قائل بود بلکه باید قائل به وجود واحدی بود که آن را چون از یک وجه بنگرند، خلاق اسات و از   

 .وجهی دیگر حق است و بین آن دو وجه، تباین و تغایر  ذاتی نیست

 «فایض اقادس  »است دارای یاک تجلای ازلای اسات کاه ابان عربای آن را         این حقیقت واحد که وجود حقالدین  محییة به عقید»

 (253، 4956الهیجی،)« .داند از تجلی الهی در صور جمیع ممکنات می خواند عبارت می

ابن عربی به عنوان مؤسس مذهب وحدت وجود به شکل کاملش شناخته شده است، زیرا همه آنانی که پیش از او بودند توجیهاات و  

ماذهب وی  . وحدت وجود ارائه دادند و آنانی که پس از وی آمدند از وی متاأثر گشاته یاا از وی نقال کردناد     ة دربار نظرات مختلفی

 .هستی آن است که همه هستی یکی استة دربار

 وحدت وجود در قرآن

الحاق و   توحید پایه گذاری شاده اسات قارآن بنیاادش اصااله     ۀ مسئلسراسر آیات قرآن بحث در وحدت وجود حضرت حق تعالی و 

آیات فراوانی از کالم خدا بطور صریح به وحدانیت و یگاانگی  . باشد می الوجود و توحید صرف است و همه شئون را بر آن اصل راهنما

اما احوال و شناسنامه حق تعالی سوره توحیاد اسات و در   . خداوند اشاره دارند که ما در اینجا برخی از این آیات را ذکر خواهیم کرد

سخنان زیادی مطرح شده است در فضیلت این سوره به قدری اخبار تکاثر دارد و تاا  ( ع)ز بزرگان اسالم و ائمه معصومین تفسیر آن ا

 . به حدی منتهی شده است که از طریق فریقین وارد است معادل یک ثلث از قرآن است

 بِسم اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم

 واً أحَدٌوَ لَم یکُن لَّهُ کُفُ*م یولَدیلِد وَ لَلَم * اهللُ الصَّمَدُ* قُل هُوَ اهللُ أحَدٌ 

نماید  نمی شود بر آن چیزی که قبول کثرت می کلمۀ أحد از وحدت گرفته شده است مانند کلمه واحد با این تفاوت که أحد اطالق»

وی را از مشاارکت هار چاه    پذیردبنابراین معنی أحد میرساند تنّزه  نمی نه در خارج و نه در ذهن و به همین جهت است که شمارش

معنی صَمدیت خداوند میرساند کاه وی دارای اختیاار اسات، مجباور و     .دارای وجوب وجود و قدرت ذاّتیه و حکمت تامّه باشد با وی

لهاذا در کااخ وجاود و    .ماسوی خود از موجودات است همه نیازمند به او هساتند ة باشد و چون خدای تعالی بوجود آورند نمی مضطر
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شاود،یا   مای  کند، مگر آنکه قصادش باه او منتهای    نمی نش تنها او صمد است در هر حاجتی، هیچ چیز قصد چیز دیگری راعالم آفری

کناد باه صافت ذات و صافت      می و معذلک این دو آیه خدای تعالی را توصیف.بواسطه او حاجتش برآورده گردد و مقضی المرام شود

کند که عین ذات است و اهللُ الصَّمَدُ وی را به انتهاء هار چیازی باه ساوی او      می صیفاهللُ أحَدٌ وی را به صفت احدیت تو. فعل هر دو

وَ لَام یکُان لَاه     –اما لَم یلِد وَ لَم یولَاد  . باشدلَم یلِد وَ لَم یولَد تفسیر است برای کلمه صمد می نماید که آن از صفات فعل می توصیف

خدای تعالی آنکه چیزی را بزاید، بادین طریاق کاه چیازی از جانس او ونفاس او از او       کنند از  می کریمه نفیۀ کُفُواً أحَدٌ، این دو آی

ُمجزَّی و متصل گردد، به هر معنایی از معانی انفصال و اشتقاق که اراده شود هماانطور کاه نصااری راجاع باه مسایح علیاه الساالم         

خی از خدایانشان معتقدند که آنها أنباءُ اهلل هستند همچناین  معتقدند که او ابنُ اهلل است و همانطور که وَثنیه و بت پرستان دربارة بر

کنند از خداوند که وی متولد از چیز دیگر و مشتق از او شده باشد، به هر معناایی کاه از اشاتقاق اراده گاردد هماانطور کاه        می نفی

و کسی است که خدای زن است و مادر خدایانشان معتقدند که در آنها کسی است که خدا و پدر خداست ة وَثنیه و بت پرستان دربار

ذات او و چاه در  ۀ کنند که از برای وی کُفو و انباز و شریکی باشد، چه در ناحی می و همچنین نفی.خدا، کسی که خداست و پسر خدا

 (269-9/233،ج4955حسینی طهرانی،(. )که منظور از فعل، ایجاد و تدبیر بوده باشد)فعل او ۀ ناحی

 تاباند اصل همه اینها به خداوند بر می جمیل که جمال الهی را بازای  هوجود دنیا تجلی گاه خداوند است و آیین وحدتة بنابر بر عقید

وحدت است و ۀ اصل جمیع کثرات و تعنیات آفاقی وانفسی، نقط». هستی از او وجود یافته اند و هر چه هست از اوستۀ گردد هم می

وحادت و کثارت اسات، آن    ۀ انساانی کاه آینا   ۀ همه ظهور نموده و در نشاأه کاملا   اوست که به صورت همه منبسط شده و به شکل

حافظ شیرازی در غزلی به الدین  خواجه شمس(31، 4956الهیجی،)«.حقیقت به صورت قلب انسانی ظهور یافته و مصوّر گشته است

 :ربط قدیم به حادث اشاره نموده است عالی ترین شیوه به کیفیت و علّت تکثّر وجود به ماهیت و تکثّر ماهیت به وجود، و سبب

 آفااق بودة عشاق بودمهارورزی تااو باا ماا شاهرۀ پایاش از اینات بایش ازین اندیش

 عشااق بودۀ یاااد بااد آن صاحبات شابهاا کاه در زلف توام بحث سِرّ عشق و ذکر حالق

 اخاالق بودبرد و دینعشق ما در لطف طبع و خاوبی  می حسان مهرویان مجلس گرچه دل

 از دم صاابااح ازل تاااا آخااار شاااام ابااااد دوستی و مهر بر یک عاهد و یک میثاق بود

 سااایه ماعشاوق اگار افاتاد بار عاشق چاه شادما به او محتاج بودیم و او به ماا مشاتاق بود

 طاق بودپیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا بر کشندمنظار چاشام مارا ابروی جاانااان 

 تاسبیاح اگار باگسست معذورم بداردساتام انادر ساااعد ساقی سیمین ساق بودۀ رشاتا

 در کار کردگفات باار هر خوان که بنشتم خدا رزاق بودای  هباار در شااهام گاادائای ناکت

 در شاب قادر ار صاباوحی کرده ام عیبم مکنسر خوش آمد یار و جامی بر کانار طاق بود

 ظ در زماان آدم انادر بااغ خالددفاتار ناسریان و گال رازیانات اوراق بودشاعر حاافا

 216/حافظ        

از وجود الیزال حضرت حق و پرتوی از نور احدیت هستند و بادین طریاق حاافظ    ای  هموجودات سایۀ شاعر همۀ بر اساس این اندیش

جوید و عشق این بزرگترین موهبت الهی را روشان تارین    می مظاهرداند و حق را در این  می خداوندۀ همه موجودات را مظهر و نشان

 . داند می دلیل وجود ذات اقدس او

داند که جدایی  می زند و طالب و مطلوب را یکی می وحدت وجود عرفا دامنة همچنین فضولی در بیتی بسیار واضح و صریح بر عقید

 :تدنیوی اسهای  از این دو به خاطر حجاب تعلّقات و وابستگی

 توحاید حاق خااطرنشاان ائیلارۀ نشاان کاثرت اشیااء دماادم اهال تقالایاده رموز نکتا

 (46/2قصیده)        

 . کند می توحید حق را خاطر نشانۀ نشان کثرت اشیاء پیوسته برای اهل تقلید، رموز نکت: ترجمه

 . داند می ت را نشانی از حقتکثراۀ کند و هم می شاعر در این بیت وجود حق را در کثرت اشیاء جستجو
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شوند  می داند که در آن عاشق و معشوق هر دو یکی تصوّر می عشقۀ و همچنین در این ابیات فضولی، وحدت را نهایت و برترین درج

 . وحدت وجود در عرفان استۀ و این همان اندیش

لطاندان گادا ائیله مااز خااالوت سارای سار     کیام مشخاص اولماازاول وادیده س وادی وحادت، حااقیقاتده مقاام عااشق دیار 

کیم اوال ثااباات،      عااشاقی معشوقدان، معشوقی عاشقدان جدا عشق کلکی چکدی خاط، حرف وجود عاشقه  وحدت محارمی

 حااق اثاباتااین ده نافای ماعادا 

 6و1و9-4/فضولی 

 . مشخص و متمایز نگرددوادی وحدت در حقیقت مقام عشق است که در آن وادی گدا از سلطان : ترجمه

 . کند نمی محرم خلوت سرای سرّ وحدت عاشق را از معشوق و معشوق را از عاشق جدا

 . قلم عشق بر حرف وجود عاشق خط بطالن کشید تا با نفی ماعدا وجود حق اثبات شود

زال او اعتاراف نماوده و باه هماان     هم موالنا محمد فضولی و هم خواجه حافظ مکرراً در اشعار خود به یگانگی خداوند و قدرت لام یا  

صفاتی که در قرآن مجید و کالم خدا، آمده  قادر یکتا را توصیف نموده اند و این نشان از ایمان و اعتقاد هار دو شااعر باه وحادانیت     

 شاکیل ی حافظ و فضولی را منابع اسالمی و در نهایت کالم مقادس الهای ت  ها هگیرد، اساس و منبع مهم اندیش می خداوند سرچشمه

و سایر انبیاء و اولیا پرداخته و درصدر آناان باه ثناا و حماد پروردگاار      ( ص)دهند فضولی در چندین غزل به ستایش پیامبر اکرم  می

جهان برخاسته است و نیز حافظ شیرازی بارها به ناتوانی و عجز انسان در درک عظمت خدا و اسرار حکمت الهی اذعان کرده است و 

قرآن بر ذهان و رباان حاافظ تاأثیر     ة کند هیچ کتابی به انداز می ن خدا در قرآن آمده در البالی اشعار خود اشارهبه وقایعی که از زبا

گوشه و کنارها و سایه روشنهای پیادا و پنهاان لفظای و معناوی     ۀ توان گفت از شدت انس با قرآن در واقع به هم می نداشته است و

 . اندیشد که به ابیات خویش می قرانقرآن، گویی حضوری دارد یعنی چنان به آیات 

 ای وجاود کااملیان اسرار حاکمت مصدری            مصادر ذاتیان اوالن اشیااء صفاتیان مظاهری

 صفحاه افاالکی نقش ائتمیش خطوط اختری مظهری هر حکمتین سن سن کی کلک قدرتین  

 (2و4-234/فضولی)       

مظهر هر حکمت تویی که .ت است وای کسی که مصدر ذاتش مظهر صفات اشیاء استای که وجود کامل تو مصدرسرار حکم:ترجمه

 . قلم قدرتت خطوط اختری را بر صفحه افالک منقش کرده است

 نااااه ابااتاادا ساانااه ماتااصاورناه انتاها یاامَااان أحااااطَ عُلِماُکَ االشایااءَ کُلَاها

 (4-2/فضولی)

 . اشیاء احاطه دارد، نه برای تو ابتدا و آغاز متصور است و نه انتها و پایانی ای کسی که علم تو بر همه:ترجمه

 زهی ذاتین نهان اول ناهااان دان ما سواپیدابااحااار صاناعاناه اماواج پیاادا، قاعار ناپیدا

 بلند و پست عالم شاهد فیض وجودون دور          دئیل بیهوده اولماق، یوخ ایکن ارض وسما پیدا

 (2و4-9/فضولی)        

احسن بر تو ذاتت پنهان است و ما سوا از آن وجود پنهان آشکار شده است و در دریای آفرینش تو امواج قابل رویت اسات و  : ترجمه

 . ژرف آن دیدنی نیست

 . بلندی و پستی عالم شاهد فیض وجود توست و بودن آسمان وزمین بیهوده و بی دلیل نیست

 االاه لااه دائام قایلیار اهال حاقه اسارار حاقیقت اِناها مناهای معارفتای حاال دی

 (3-1/فضولی)        

 . کند می خبر دهنده از معرفت و شناساندن تو با حال دل همواره اسرار حقیقت را بر اهل حق آشکار: ترجمه

  ناشاااان تاا ناظر تاوانای کاردغباار ره با جاماال یاار نادارد ناقااب و پاارده ولای 

 چو شمع خانده زناان ترک سر توانی کارد دال زنااور هادایات گاار آگااهای یااباای

 (41و6-411/ظحاف)       
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 فیض فطرت دن غرض سن سن طفیل کائنات  مظاهر آثااار قاادرت دیاار وجاود کاملین 

 (3-91/فضولی)        

 .یی که طفیلِ کائنات هستیغرض از فیض فطرت تو. وجود کاملِ تو مظهر آثار قدرت است:ترجمه

 هار کااس حااکایتای بتاصاور چارا کنناد  کشاد نمی معاشوق چاون نقااب زرخ در

 (9-436/حافظ)        

 زهدستیزی و مبارزه با ریاکاری-0

وصول به حق  باید از رنگ تعلق آزاد بود  وبه خاطر( عرفان)زهد یکی از مقامات است که سالک باید آن را طی کند زیرا در تصوف ».

زهد کامل است که خاص منتهیان است چاه زهاد مبتادیان خاالی باودن      ۀ از جهان و هر چه در او هست گذشت و هر چه در مرحل

دست و دل از مال و محبت دنیاست و زهد متوسطان ترک لذات نفس است و زهد و اصالن چار تکبیر زدن است یکسره بر هار چاه   

زهد نخواستن چیازی و تارک آن، اعاراض از    »: در فرهنگ اصطالحات ابن عربی آمده است(214، 4961رجایی بخارایی،.)«که هست

دنیا و به عبادت پرداختن، بی اعتنایی به دنیا، پرهیزگاری، پارسایی و دراصطالح اهل حقیقت عبارت است از دشمنی با دنیا و اعراض 

 (141، 4951سعیدی،.)«ترک آسایش دنیا برای رسیدن به آسایش آخرت: از آن و گفته اند

او . رسد که زاهد تمام زهدش رابه خاطر جزای خیری ست که خداوند در مقابل اعماال زاهداناه اش، متوقاع اسات     می چنین به نظر

پردازد ولی همۀ این ها را برای رسیدن به جزای نیکای باه ناام     می گیرد، حتی در راه مطلوب به جهاد و قتال می خواند، روزه می نماز

 .دهد می امبهشت انج

خواجه حافظ و شیخ محمد فضولی غالباً در غزلیات عرفانی خود به زهد ریایی و زهد فروشی اشاره دارند چون زهدی که صاوفیه در  

 . پیش گرفته اند همواره عرفان را از مسیر اسالمی خود منحرف ساخته و اصول رهبانی غیر مسلمین را توجیه کرده است

 پشمینه بیناداز و برو ۀ حاافظ این خارق اهد سوخت آتش زهد و ریا خرمن دین خو

 5-116/حافظ        

 مگار زماستای زهاد و ریاا به هاوش آمد  رود حاافظ  می زخااناقااه باه مایاخااناه

 5-463/حافظ        

، «اماام شاهر  » «فقیار »، «شایخ »، «واعاظ »مشهور و منفور و دوست نداشتنی شعر حافظ است که به صاورت  های  زاهد از شخصیت

و  هاا  هکنایاه از مسااجد و خانقاههاا و زیارتگاا    )شاود و اهال مدرساه و صاومعه      مای  نیز از او یااد « قاضی»، «مفتی»، «ملک الحاج»

از لحاظ قشری گری و ظاهر پرستی و خرقه پوشی و بعضی صفات دیگار، باا شخصایت منفای در     . و مجلس وعظ است( ریاضتگاهها

و آن همانا صوفی است که او نیز پشمینه پوش، تندخو و بری از عشق و بی بهره از معرفات اسات    شعر حافظ همسان و همدرد است

حافظ در مقابل این دو چهرة منفی یک چهره از انسان کامل در دیوان خود ارائه داده است که اهل عشاق و  . و دامگاه او خانقاه است

نکته را باید گفت که عیب او در پارسایی اش نیست، چه حافظ هم پارساایی   دربارة زاهد این. خرابات یا دیرمغان است و رند نام دارد

آری مراد حافظ از زاهد، ماؤمن یاا پارساای پاکادل نیسات،      . را دوست دارد، بلکه در ناپارسایی او، یا از آن بدتر در پارسانمایی اوست

. و جلاوه فاروش و دیان باه دنیاا فاروش اسات        بلکه موجودی است که نه اهل عشق است، نه اهل علم، نه اهل ایمان، زهاد فاروش  

. «هیچش هنر نباود و خبار نیاز هام نداشات     »موجودی است خودبین و حق ناشناس و تزویرگر و ظاهر در پست و شبیه العلماء که 

ب یوعْْْمحتسب و اربوالفضول -2. خودبین و مغرور و بیدرد است-4.توان یافت از این قرار است می صفاتی که در شعر حافظ برای زاهد

بای  -3دوستدار جاه و مقاام اسات   -1. ریاکار و جلوه فروش و سست ایمان است-1عابد نما و صومعه نشین است -9. گیر رندان است

، 4951خرمشااهی، .)و سرانجام اهل حق و حقیقت نیست-5اهل عشق نیست -6طمع به نعیم بهشت دارد -6وفا وسست پیمان است 

کناد   می ار و زهد فروش را مورد هجوم و سرزنش قرار داده و در سر تا سر اشعارش از آنان انتقادفضولی نیز همواره زاهدان ریاک(235

 .کند می و هم چنین به عنوان تزویرگر و دغلکار معرفی

 . عشق عیبینی بیلیبسن هنر ای زاهد خودبینهنرین عیب دیر اما دئدیگین عیب هنر دیر

 1-34/فضولی        
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 . گویی هنر است می ای زاهد خودبین، هنر تو عیب است اما آنچه را عیبای  هفهمیدعیب عشق را هنر : ترجمه

زنناد و ماا را از گرفتااری در دام     مای  طنز فضولی بذله گو و حافظ عیب گو، زاهدان ریایی و صوفیان تزویرگر را حدۀ با امداد از تازیان

 . کنند می ناتوان معرفی کنند و کُمیت آنها را در راه پر خون عشق لنگ و می آنها انذار

 توتما زهاادین مخالف پندینی پیمانه تاوت  میخانه تاوتۀ ای اسیر دام غم بیر گوش

 4-26/فضولی        

 . پند مخالف زاهدان در درنیاب بلکه پیمانه را بگیر. ای اسیر دام غم یک گوشه میخانه را بگیر و ماوی خودکن:ترجمه

 ناه بیالایارلار روش اهل خارد، ناادان الر؟ عشقینسورما زهاده فضولی، ره و رسمین 

 6-39/فضولی        

 دانند؟ می فضولی راه و رسم عشق را از زُهاد نپرس، نادانان روش اهل خرد را چه: ترجمه

 . غمزه گورنمه ییب گوزه قان الر ایچر مادام، زاهد کیمی کی باده نی ائل دن نهان ایچار

 3-31/فضولی        

 . نوشد می نوشد مثل زاهد که پنهانی و دور از چشم مردم باده می غمزه به چشم دیده نشده و مدام خونها: ترجمه

  محابت لذتین دن بی خابر دیر زاهد غاافل، 

 . فضولی، عشق ذوقون، ذوق عشقی وار اوالن دان سور

 6-63/فضولی        

 . شق را از کسانی که ذوق عشق دارند بپرسزاهد غافل از لذت محبت بی خبر است ای فضولی ذوق ع: ترجمه

 کاه در تاااباام از دساات زهاااد ریاایاای فروشند  می ماای صاااااوفی افاکان کاجا

 6-132/حافظ        

 باا طابایب نااامحارم حاال درد پاناهاانای پیااش زاهاد از رندی دم مزن که نتوان گفت

 3-169/حافظ        

 کنند می روند آن کار دیگر می کنندچون به خلوت می محراب و منبر واعظان کاین جلوه در

 کنند  می مشاااکلی دارم ز دانااشماند مجلس بازپارس  تو به فارمایان چارا خاود توباه کمتر

 کنند می دارناااد روز داوریکاین هماه قالب و دغال درکاار داور نمی گاااویاا بااااور

 4،2،9-433/حافظ        

 چاارا که تو وعده کردی و او به جا آورد پایار ماغاانام زمان مارناج ای شایاخ مارید

 6-13/حافظ 

یکی از مهمتارین  .«هر فعلی که جهت خودنمایی انجام شود و خالصانه نباشد و نیت خاصی در آن راهی نداشته باشد ریاست»گویند 

ازی است به خصوص ظاهرسازی زاهدان ریاکار را با لحنی گزنده موضوعی که در شعر حافظ مطرح است مبارزه با ریاکاری و ظاهر س

آورد و  مای  حافظ ریا را در غزلّیات خاود باه کارّات   . «کند می خیزد و مشت آنان را باز می گیرد با آنان به ستیز بر می بی باد نیشخند

 .ی گرفتار یا نگرددجوید و حاضر است که به فرض هر گناه غیر شرعی را مرتکب شود ول می سخت از آن بیزاری

دو نهاد مقدس باه تحریاف و   . کرد می گواینکه فساد سیاسی هم بیداد -در عصر حافظ دو فساد اجتماعی از فسادهای دیگر بارزتر بود

آتش زهد ریا »: دید که می به عیان. آید می شریعت و طریقت و پیداست که در این میانه چه بر سر حقیقت: انحراف کشیده شده بود

 .«دین خواهد سوختخرمن 

 :گفت می می دید که نقد صوفی، همه صافی بغیش نیست و

 عنان به مکیده خواهیم تافت زین مجلس که وعظ بی عمالن واجب است نشنیدن

 939/6/حافظ        

 :کرد می و گاه از کوتاهی دست خود به طنز یاد
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 عمل است ماللات عالاما هام زعلم بی نه من بی زعملی در جهان ملولام و بس 

 9-13/حافظ        

و کااری تارین    –شناسد و همه عمر و اندیشه و هاوش و هنار    می حافظ یک دشمن را از میان همه دشمنان خود بیشتر به رسمیت

 کند و آن هم خورة ریا است که علم و عمل و فضل و هنر و فرد و جامعه را باه تبااهی   می سالح خود یعنی طنز را وقف مبارزه با آن

 . شاندک می

کاری باا خیار و شار و    . طبعاً کسی که به ماورای نیک و بد رفته باشد. هیچ طنز پرداز راستین نیست که حامی حق و حقیقت نباشد

اخالق و بی اخالقی ندارد اما انتقادهای طنزآمیز حافظ همه اخالقی و مربوط به اخالقیات است و بی آن که ناصح یا محتسب باشاد،  

یعنی اگار هنار قالبای    . توان از زهد ریایی بد گفت نمی اصالح نیست فقط وقتی که تمام زهدها ریایی باشد دیگربی نظر به تهذیب و 

رسد اما  نمی ماند و منادی و مدافع این هنر صدایش به هیچ گوش می سراسر جهان را گرفته باشد دیگر هنر حقیقی غریب و مجهول

 آمده، امیدوار بوده و مبارزة خود را مثمار و معنای دار   می ه و نیز در آینده هم پدیدشد می پارسا پیداهای  بیدار و منشهای  چون دل

 (4951،221خرمشاهی،. )شمرده است می

 بهتار زطااعاتی کاه به روی و ریاا کنند  اه صد گناه ز اغیار در حاجاب کخاور  یما

 5-436/حافظ        

 خرقۀ پشمینه  بینداز و برو حاافظ ایان    آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

 5-116/حافظ        

 تااریاا ورزد و ساالوس ماسلماان نشود گارچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

 4-226/حافظ        

 از گارانااان جاهان رطل گران ما رابس  مان وهاام صاحباتای اهال ریاا دورم باد

 2-265/حافظ        

ن آفت اعمال و مانع طریق سلوک دانسته و مثل حافظ حاضر است هر گناه غیار شارعی همچاون شاراب     فضولی نیز ریا را بزرگتری 

 .خواری را مرتکب شود ولی در بند ریا گرفتار نشود

کنند و دنیاسرپرساتی   می ساو در کنار طعن شاهان، واعظان و زاهدان ریاکار را نیز که با فریب دادن مردم بی اطالع، انبان خود را پر

سرتاسر اشعار او مشحون از انتقادات تنادی اسات کاه    ». را زیر نقاب شرع پنهان داشته اند از طعنۀ  خود محروم نگذاشته است خود

گیرد و شاعر با بی اعتناشان دادن خود  می این انتقادات او گاه رنگ طنز به خود. نسبت به این شرع پیشگان دروغین ابراز کرده است

 (31، 4951مشرف،)« .کند می مفتیان زورگو و زاهدان و دغلکار دهن کجیبه واجبات و متنکرات، به 

 . ریائی زاهد خشکون، سماعین دن نولور حاصل؟خوش اول کیم رند میخانه، ایچیب جام شراب اوینار

 3-55/فضولی        

 یر؟ گلفامه د می ای فضوی، بولمادیم رنگ و ریادن بیرصفا             نوالکیم میلیم بورنگ ایله،

 6-66/فضولی

 .گلفام است می شود که میل و رغبت من از این رنگ به سوی می ای فضولی از رنگ و ریا صفایی ندیدم چه: ترجمه

 انسان کامل-6

پس از حاالّج، باا   . نخستین کسی که از انسانی که مراتب کمال را پیموده و مظهر کامل صفات عالی شده است، نام برده، حالّج است

پس از او ابن عربی نخستین کسی اسات کاه در عرفاان    . خود به کار بردۀ را برای انسان نمون« الکامل التمام»اصطالح  یزید بسطامی

االنساان  »عزیزالدّین نسافی کتااب   »را در آثار خود از جمله فتوحات وفصوص به کار برد، سپس « االنسان الکامل»اسالمی، اصطالح 

 «االنساان الکامال  »به زبان عربی را نگاشاتند ابان عربای کاه از     « االنسان الکامل»لی  کتاب به زبان فارسی و عبدالکریم جی« الکامل

 خواند و کامال تارین صاورتی    می برد آن را نایب الحق در زمین و  معلّم الملک در آسمان می اسم«االنسان الحقیقی»گاهی با عنوان 

 .جامع صفات الهی استۀ ل حق و آییناز نظر او، انسان کامل صورت کام. داند که آفریده شده است می



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

714 
 

تحقق انسان کامل در عالم واجب است که متحقّق به اسم اعظم است و همان طور که در عالم سایر اسما را مظهری موجاود اسات،   »

 پس باید اسم اعظم را نیز مظهری موجود باشد و آن مظهر، انسان کامل است و مصداق  آن، حقیقت محمدی یا کلمه و نور محمدی

موجود نخستین، مبدأ ظهور عالم و به عبارتی دیگر، اولین تعیّنی اسات کاه در ذات احادیّت، پایش از     ، است که اولین حقیقت ظاهر

 (64، 4956الهیجی،)« .تعینی با آن تعین  یافته است

فان شهیر، هادف نهاایی از   در آثار عار. دهد می اساسی را تشکیلۀ در هر جهانبینی، هستی و وجود انسان و نگرش او به جهان، مسئل

هاای   داستان ها و تمثیالت شیرین و موشکافیهای دقیق روانی و کالمی در ابعاد شخصایت ۀ مباحث عرفانی و ارائۀ طرح و تحلیل هم

 منجار « انساان الهای  »مورد نظر، تبیین و توجیه صفات ارزشمند انسان کامل و رهنمونی به مکتاب عشاق اسات کاه باه شاناخت       

وسیع انسان کامل است که همانا غایت ۀ ینش چون کالبدی عظیم است که بدون روح، اعتباری ندارد، روح این پهنآفرۀ عرص.شود می

برزخ میان عالم وجود و حضرت حق و یا جامع خلق در حق است از این  رو حق تعالی باه او مقاام خالفات    ، انسان». آفرینش اوست

« .از ایان خالفات دارد ولای خالفات حقیقای از آن انساان کامال اسات        ای  هرخود بخشید به این معنی که هر فاردی از انساان، بها   

هم خواجه حافظ و هم موالنا فضولی همواره در البالی اشعار خود، انسان را به سوی کمال و دوری از پلیادیها  (  656، 4954زمانی،)

دنیا سپرده اناد و  ۀ ه اند و کسانی را که دل به جیفدنیوی را بی ارزش جلوه دادهای  و زرق و ریا دعوت کرده اند و تعلّقات و وابستگی

نفس و ۀ این وابستگی خود و دین خود را به دنیا فروخته اند، خوار و فرومایه شمرده اند و وارستگی و رستگاری را در تزکیۀ در نتیج

ته اند و هار دو شااعر در برداشاتن    تربیت روح و سیر راه کمال که راه الی اهلل است و به معبود و معشوق لم یزلی منتهی است، دانس

شمرند و در این راه نیااز   می اولین قدم در این راه، پیروی و تبعیت از انسانی که این راه را به اتمام رسانده و صاحب کمال است الزم

تباع وی  اماا در طریقات حاافظ وباه     . دانناد  مای  بشر را به رهنمودهای این انسان صاحب کمال که همان انسان کامل است ضروری

 . است« پیر»فضولی این انسان کامل نام مشخصی دارد و آن 

ة قطاب دایار  ، پیار در تصاوّف  ». نهاد  می اقشار هم عصر خود ترجیح و برتریۀ مقدس ترین شخصیت مورد نظر حافظ که او را به هم

. «در هار بااب مطااع و متباع    از این رو دساتور او بای چاون و چارا     . امکان ومتصدی تربیت و تهذیب سالک و ایصال او به حق است

 (55، 4961رجایی بخارایی،)

شود و باید به این مسائله اشااره کارد کاه      نمی برخی دیگر گویند به معنی پیشوا و رهبری است که سالک بی مدد آن به حق واصل

ایت پیری، منتهای راه اهل  طریقت را اعتقاد بر این است که بی وجود واسطه، توفیق در سلوک میسر نیست و مبتدیان را بدون هد»

 . (296، 4961مرتضوی،.)«و نشیب و فراز طریقت پیمودنی نه

مهمترین نکاتی که در مورد این پیرو راهنما مدنظر حافظ بوده و هم فضولی توجه ویژه به آن داشته است عبارت از این است که اوالً 

روری و بایسته است و ثانیاً ساالک و رهارو بارای نجاات و     دانش و بینش پیر برای سالک بسان چراغی در تاریکی است و وجود او ض

 . کلیه امور را به او واگذار کندرستگاری و وصول به حق باید بی چون و چرا از او امر پیر پیروی کند و 

 که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد باه کاوی عاشاق مانه بای دلیال راه قدم 

 6-465/حافظ        

 مقصوده یئتسم نه عجاب؟خادمت پیاار مغان ارشادی رهبر دیار منهای فضولی منزل 

  5-266/فضولی 

    . خدمت پیرمغان راهبر من استهای  ای فضولی اگر بی منزل مقصود برسم عجیب نیست ارشاد: ترجمه

راهبر الهی میسر نخواهد پیمودن راه پر فراز و نشیب عشق و رسیدن به سر منزل مقصود، بدون چنگ زدن به استاد و پیر و مرشد و 

 .بود

 شبااان وادی ایاامان گهای رسااد به مراد      کااه چند سااال بااه جان خدمت شعیب کند 

 6-455/حافظ        

جز سر نهادن برآستان پیر ندارد ای  هدر مسلک حافظ اگر انسان بخواهد به وصال حق  الحقایق یعنی ذات اقدس الهی نایل گردد چار

 . ی چون و چرای اوامر و فرامین او در هر موقعیتی الزم استو پیروی ب
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 سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید  که سالک بی خبر نبود زراه و رسم منزلها می به

 1-4/حافظ        

 : و نیز فضولی در بیتی مشابه به این نکته اذعان دارد

 لتدن اوزون ایله رهاا باوطریاق ایاله ضاال ای فضولی ره شرعینی توت اول راهبرین 

 6-1/فضولی         

 ای فضولی ره شرعی آن راهبر را بگیر و به این طریق خودت را از ضاللت و گمراهی رها کن: ترجمه

 پایارمااهار چاه کاناد عایان عنایت باشاد پایار مغانم که زجاهلم برهااندة باناد

 6-435/حافظ        

 قویماناقص بیرنئجه جام ایله قیل کامل منای  یاردیر پای  هذوق نقصانی بیرآفات دیرمن

 6-943/فضولی        

 . ای پیر دیر نقصان ذوق برای من آفتی است مرا با این نقص وامگذار و با چند جامی مرا کامل نما: ترجمه

ث و خودنماایی را از آناان   گوید فرصت خبا  می پیر همیشه از ریا و تظاهر عارف نمایان منزجر است و همواره در مذمت آن ها سخن

خواند و پیوساته مراقاب فکار خاام و      می پیر و مراد نه تنها نجات دهنده و راهنمای سالک است بلکه فکر سالک را نیز. کند می سلب

 پاسخ سواالت حاافظ  را . هر دم با پیر حافظ است« پیرمغان»در اینبررسی . درون متالطم اوست که از صراط مستقیم منحرف نگردد

کندبا تعمیم بیشتر منظور حافظ از پیار   می کند، حافظ را از جهل و غرور خانقاه به علم و معرفت حقیقی هدایت می دهد رازپوشی می

اصوالً هر گونه محرکی است که در تهذیب دل عارف و دور کردن او از ریا و نفاق و تشویق او به مستی و عشق و استغراق در محبات  

 ( 259-251، 4961مرتضوی،) «دوست مؤثر باشد

به اعتقاد دکتر مرتضوی هیچ شخص معینی از هم عصران حافظ پیر او نبوده است و ما نیز در این نکته با نظر ایشاان ماوافقیم ولای    

 (ع)مانااااااد کااااااه اعتااااااراف کناااااایم حااااااافظ پیاااااار خااااااود را معصااااااوم    نماااااای راهاااااای جااااااز ایاااااان

 : می دانسته است

 ت شود همت شحنه نجافرهۀ حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق  بدرق

 3-236/حافظ        

 :کند می بینم که حافظ در مواردی به عنوان مصادیق نجات و فالح انسان از بزرگان و اولیاءیاد می و

 ورناه طاوفااان حوادث ببرد و بنیاادت  حافظ از دسات ماده دولات این کشتی نوح 

 6-45/حافظ        

 روم و هامارهاان ساواراناناد  می پیااده ه منتو دست گیر شو ای خضر پی خجسته کا

 6-433/حافظ        

 ای خضر پی خجاسته مدد کن به هامتام دریاا و کاوه و دره و مان خاساتاه و ضعیاف 

 6-949/حافظ        

د و بارهاا باه   دار مای  فضولی نیز هم چون حافظ به وضوح پیرو پیر طریقت رسالت و امامت بودنش را در جای جای اشاعارش اعاالن  

 ( ع)و حضااااااااااارت علااااااااااای( ص)ساااااااااااتایش معصاااااااااااومین باااااااااااویژه پیاااااااااااامبر اکااااااااااارم 

 کشااند و باه سار منازل مقصاود      مای  رهبر روحانی است که سالک را به ساوی قبلاه کماال   ، می پردازد از نظر فضولی پیر یا مر شد

کنند و انسان کامل یک موجود خیاالی   می رساند پیران همان اولیای حقّند که با عنایت و توفیق الهی سالک را به حقیقت و اصل می

ۀ انساان کامال، باا هما    . و رویایی و یک مفهوم مجرّد ذهنی و انتزاعی نیست بلکه یک واقعیت خاارجی اسات و دارای وجاود عینای    

 . تواند در جهان خارج تحقق  و بارها نیز تحقق یافته است می دشواریها

 له کی خورشید شعاعینداسهاااولدو  محو ئوی چیخدی بیرگون کی ضیاسینداتمامی رسل

 کیدگیل ایکی جاهان حاصلی اول درّه بَهاااا اولادو بازار جاهان رونقی بیار دّر یاتیاام 
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 حاقاه اسارار حاقاایاقت اِنهااا منهاای ماعارفتی حاال دیلی لااه دائایاام    قیالیار اهال

 ادن ئاوزون ایله رهاااباو طااریق ایلاه ضاللت ای فضولی ره شرعینی توت اول راهابرین 

  2،9،3،6-1/فضولی                                                                        

 .خورشیدی طلوع کرد که در نور چهرة او تمامی انبیاء محو شدند چون ستارگانی که در شعاع خورشید محو شوند: ترجمه

 .شود نمی و جهان بَهای این درّ یتیمیک درّ یتیم رونق بازار جهان شد که حاصل د

 کند می معرفتش دائم به حال دل اسرار حقیقت را بر اهل حق فاش و آشکارة خبر دهند

 .ای فضولی راه شرعی آن راهبر را بگیر و بدین طریق خود را از ضاللت و گمراهی رها کن

بارگاه حق و حقیقت است و این تقرب موجب شاده اسات    به ها هتمام نمای صفات الهی است و مقرب ترین پدیدۀ انسان کامل، آیین

مبارزه با نفس و دست کشیدن از تعلقات دنیوی، نوید بخاش ملکتای   . واال، میان حق و خلق ایفای وظیفه نمایدۀ که به عنوان واسط

ۀ فیهاا رساته اسات و در ساای    انسان کامل همواره از جسمانیات آزاد است، از دنیا و ما. برای آنان است که هیچ گاه رنگ زوال  نبیند

نفس خویش، به منبع فیض ازلی پیوسته است و وجود خویش را در وجود محباوب خاود فناا نماوده اسات و کاامالً       ۀ تصفیه و تزکی

گاردد و ناه    می همین اطاعت مطلق و بی قید و شرط از خداوند، جانشان نه به کاستی و کمی دچارۀ به واسط. مطیع مشیت خداست

مقام انسان کامال، برتارین مقاام خلاق     . اندیشاند می گراید و آنان را در حالت خواب و بیداری به معشوق و حقیقت کل می به تاریکی

 . توان آب دریایی را در ظرفی محدود جای داد نمی است که دیگر خالیق را قدرت درک رتبه و مقام نیست زیرا

 (45-41/م-م.)ید والساالمپس سخان کاوتاه باا       درنایابدحاال پخاته هایاچ خاام

زیبااترین و  . سااید  مای  آورد و هر صبح و شام، جبین بر خاک ارادت دوست می انسان آگاه با ذوق و شوق تمام به درگاه احدیت روی

فضاولی و حاافظ   . مبتنی بر عشق است که مرکز توجه هر دو شاعر اسات ای  هکه بین انسان و خدا وجود دارد رابطای  هواالترین رابط

زناد   مای  زند و گواراترین تجربیات انسانی را برای او رقام  می مقدس است که عاشق و معشوق را به هم گرهۀ تقدند این عشق رابطمع

است بدیهی است کاه عاالی تارین ناوع شایفتگی، دل      ها  یزیبایی است و از آن جا که خداوند خالق تمام زیبایۀ انسان طبیعتاً شیفت

عشاق  . عشاق لبااس هساتی پوشایده  اسات     ۀ زیرا که عشق مبنای آمرزش است و انساان در ساای  بستن به ذات جمیل الهی باشد، 

کمال و جماال  ۀ شود عاشق شیفت می کند و او را به سمت یکتاپرستی، رهنمون می حقیقی، میسر عبودیت و بندگی انسان را هموارتر

 . ت و جمال استمحبوب و معشوق است و چه معشوقی واالتر از حضرت دوست که منبع جمیع کماال

 رخ تاو در نظار من چانین خوشش آراست  مرا به کار جااهان هارگاز التافاات نباود

 3-22/حافظ         

 روزن آچ، هردم هوادن موج اوران دریایه باخ  چاک ایله گور دل اضطرابین عشق دن  می سینه

 3-13/فضولی 

  .از هوا روزنی ایجاد کن و دریای موّاج سینه ام را مشاهده کن سینه ام را چاک کن واز عشق اضطراب دل را ببین: ترجمه

   

کند و سار تسالیم    می رضامندی عاشق است زیرا به این وسیله، اوج خلوص عبودیت خود را به درگاه  حق ابراز، عشقۀ باالترین مرتب

داند این  می «فنافی اهلل»یدن به مرحله و مقام فضولی مانند سایر عارفان بزرگ اسالم کمال را در رس. آورد می بر آستان معشوق فرود

رسد منظور از عرفان عملی همین است به عبارت  می است که سالک پس از پیمودن منازل و وادیهای مختلف بدانای  هآخرین مرحل

یعنای منازل   . ناد نه مای  ناام « یقظاه »دیگر، حاالت و مقامات انسان است در سیر به سوی حق  از اولین منزل که عرفا آن  را منزل 

انساان کامال از نظار    ۀ کنند و این مرحل می «توحید»است و آنها آن را تعبیر به « وصول به حق»بیداری، تا به آخر منزل، که منزل 

اندیشاد و   مای  فضولی همواره برای رسیدن به کمال. شود نمی عرفاست یعنی از نظر عارف، توحید حقیقی جز با وصول به حق واصل

 . داند می آنۀ کمال و وصول به حق عشق را الزم برای رسیدن به

 بااوفضیالت داخل اهال کامال ایالارمنای  ای فضولی قیلمازام ترک طریق عشق کیم 

 6-946/فضولی       
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 . کنم این فضیلت مرا داخل اهل کمال خواهد نمود نمی ای فضولی طریق عشق را ترک: ترجمه

 خاشااک تعالّاق قاوپااریر رهاگاذریام دن    سیالب سرشک ایله خوشام، عشق یولون دا 

 1-212/فضولی        

 . را از رهگذرم پاک خواهد کردها  یدر راه عشق به سیالب سرشک دل خوشم چرا که این اشک ها غبار تعلقات و دل بستگ:ترجمه

    یااارب هاادایات ایالاه طاریاق مناا مناه حابس هاواده قاویما فاضولی صفت اسیر 

 5-264/فضولی     

 .فضولی را اسیر صفت در بند و حبس هوا نگاه ندار یا رب مرا به طریق منا هدایت کن: ترجمه

 . انگیزاند می و حافظ هم خود و هم دیگران را در قدم برداشتن در این راه کمال بر

 تا راهرو نباشی کی راهبر شوی   ای بیخبر بکوش که صاحب خبر شوی

 تا کیمیای عشق بیابی وزرشوی  ردان ره بشویدست از من وجود چو م

 زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی   وجه خدا اگر شورت منظرنظر

 (5-9-4-156/حافظ)       

 جبر و اختیار -1

رادی در لغت به معنی اختیار دادن و واگذاردن کار به کسی است و در اصطالح فلسفه، این است که آدمی در افعال ا( تفویض)اختیار 

 . اوستة خود اختیار تام دارد و هر امری مخلوق قدرت و اراد

جبر در لغت به معنی شکسته بستن و استخوان شکسته را بستن، فقیری را توانگر ساختن یا نیکو حال کردن کسی و یا کسی را به »

ه و تعاالی و آن خاالف قادر اسات کاه      و در اصطالح اهل کالم به معنای اسناد فضل بنده است به حق سبحان. زور به کاری واداشتن

باشد نه به خدای تعالی سپس جبر افراط در تفویض امر است به جزای تعاالی باه صاورتی کاه بناده در       می اسناد فضل بنده به خود

 (455، 4951سعیدی،)« .حکم جماد در آید که نه او را اراده و نه اختیاری است

از تحت قدرت و اختیار بشر خارج اسات و مخصاوص اراده و مشایت الهای اسات       معنای این سخن آن است که انجام هر گونه فعلی

شود و در خصوص این مشیت و اراده الهی برخی به بیراهه رفته و به جبر مطلق از سوی خداوناد   می یعنی آن چه خدا خواهد همان

دهند و عمالً هیچ اختیاری بارای انساان    می معتقد شده اند اشاعره گروهی هستند که فاعلیت تمام افعال انسانی را به خداوند نسبت

اختیاارات  ۀ از معتزله و متکلمین مسلمان معتقدند که خداوند انسان را مختار آفریده است، سپس همای  هدر مقابل عد. قائل نیستند

می فاوق را قباول   امامیه نظر هیچ یک از فرق کال. را به او تفویض کرده است، بنابراین خود مسئول حسن و قبح اعمال خویش است

انسان آزاد آفریده شده اسات و در تماام اعماال و کاردار     . معتقدند یعنی نه جبر تام و نه اختیار تام« االمربین االمرین»ندارند بل به 

جبار  خود مختار است اما زمانی که به مقام فنافی اهلل رسید دیگر اختیاری از خود ندارد و به صورتی کامالً پسندیده و رضایت مندانه 

عبارت است از وادار ساختن موجود ممکن به ، معنای اول: ابن عربی برای جبر دو معنا قائل است. را از سوی حق تعالی پذیرفته است

 . و معنای دوم عبارت است از استعداد و اقتضای ذاتی و الیتغیر اعیان. فعل به شرط امتناع او از آن

بیند ولی  می کند زیرا میان جبر به این معنی و صحت فعل بنده منافات می سان انکارجبر به معنای اول را در خصوص انالدین  محیی

جبر به معنای دوم را پذیرفته است و این جبر اصلی از اصول بنیادی تصوف اوست که به حکم آن، جریان امور عالم و از جمله اعمال 

داند که الیتغیر است و از ازل تا اباد همچناان جااری و     می ازلیو افعال بنی نوع آدم است را به مقتضای استعداد آنها و حکم جبری 

( 64، 4956الهیجای، ) «.باشاد  نمای  ساری است و هیچ موجودی را اعم از انسان و غیر انسان و حتی خدا را از آن گریازی و گزیاری  

لم کالم هم باورهاایی متفااوت در   عة جبرو اختیار از موضوعات اساسی قابل بحث  در آثار متفکران و شاعران اسالمی است و در حوز

خواجه حافظ شیرازی و موالنا محمد فضولی نیز مانند سایر شعرای بزرگ و ناامی اساالمی باه ایان نکتاه      . ارتباط به آنها وجود دارد

ان نماوده  و نظریات خود را در قالب اشعار خویش بیا  ها هی کالمی، دیدگاها هتوجه داشته اند وبر حسب تأثیرپذیری از متفکران و فرق

اند جبر و اختیار در دیوان اشعار هر دو شاعر بازتاب مشابهی دارد و  هر دو در عین  پذیرش نسبی اختیار به جبار گارایش بیشاتری    

 . نشان داده اند
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. اعتادالی اسات   -شایعی  –منتها اشعری گری اعتدالی و آمیخته باا عناصار فلسافی    . آید می از البالی ابیات حافظ اشعری گری او بر

کند بعضی ابیات او کاه اصاول و عقایاد اشاعریان در آنهاا       می اندیشه جبر که نزد اشاعره مقبول است در شعر حافظ با اختیار برابری

 : آشکار است عبارتند از

 روزی رخاش بابانم و تسالیام وی کنام    این جان عاریات کاه بااه حافاظ ساپارد دوست 

 6-934/حافظ        

 تاو در این طریق ادب گو گنااه من است     نابااود اخااتایاار مااا حاافاظ گانااه اگارچااه 

 6-39/حافظ        

 : که اشاره به جبر و نظریه کسب دارد چنان که در جای دیگر به اصطالح کسب اشاره کرده است

 می خور که عاشقی نه کسب است و اختیارایاان ماوهابات رسیاد زمیاراث فطرتام 

 3-949/فظحا        

 اعتقاد به جبر که از ارکان معتقدات اشاعره است در فکر و شعر حافظ جای مهمی دارد 

 گویام  می در پاس آیاناه طاوطای صفتم داشتاه اناد           آناچاه استااد ازل گاافت بگاو

 2-951/حافظ        

    دیاوان قسمتامکاایان باود سارناوشات ز   عیبم مکن به رندی و بادنامی ای حاکیام 

 1-949/حافظ    

 رویام  می کشادم می من اگر خارم اگر گال چمن آرائای هست کاه از آن دست کاه

 9-951/حافظ        

باید توجه کرد که از غالب آثار فلسفه و متفکرین، یعنی کسانی که نه از راه مذهب بلکه از طریق اساتدالل و رضاایت درون خواساته    

آنان حافظ، تمایل به جبر بیشتر محسوس است تا عقیاده باه اختیاار، حاافظ چاون خیاام،       ۀ ا قبول کنند و از جملاند چیزی را رد ی

 .آورد می داند که لعبت بازشان هر طور بخواهد به حرکت می گیرد و همه را لعبتکانی می اختیاربشر را در امور جزئیه به مسخره

 ن رفتست در عهاد ازل تقدیر ما کاین چنی در خرابات طریقت ما بهم منزل شاویم 

 9-41/حافظ        

 . کنیم می در جای جای دیوان حافظ، به نوعی جبر قوی تر از اختیار برخورد

فضولی نیز هم چون حافظ در برابر تقدیر الهی گردن خم نموده و در برابر قضای نازله از سوی حضرت حق سرتسلیم فرود آورده دم  

فضولی با وجود اینکه شیعه باوده بیشاتر گرایشاات جباری دارد خارد ساتیزی و       . داند می ا در رضا به صبرکشد و تنها چاره ر می در

الهی عالوه بر « کشش»و لزوم وجود « قبول خاطر»موضوع . دهد می ی اوها هبه اندیشای  هسرنوشت پذیری او رنگ و بوی اشعری گون

دی و مولوی و همه پایه گذاران مکتب تعلیمی صاوفیه مطارح شاده در    ی هجویری و سهرورها هو مجاهدة بنده، که اندیش« کوشش»

داند البته انعکاس چنین نظراتی را  می افکار فضولی بازتاب دارد او شرط  عبور از حجاب و واصل شدن را بیش از هر چیز توفیق الهی

 . جبرگرایی شاعر دانستۀ توان دلیل قطعی و تام اندیش نمی در شعر

 سویله کیم ممکن مودور تغییر تقدیر خدا  ویلرسن مالمت ترکین ائت ای کی اهل عشقه س

 3-4/فضولی        

 . کنی ترک مالمت کن بگو که تغییر تقدیر خدا ممکن نیست می ای کسی که اهل عشق را سرزنش: ترجمه

شاعر اسات ناه ماتکلم و ازمضاامین      البته هدف ما در این جا تنها نشان دادن زوایای اندیشۀ فضولی است و باید به یاد داشت که او»

تواند یک رویه داشته باشد و به همین دلیل گاه عقاید او نقیض یاک دیگار اسات و ماراد از      نمی اوۀ روحی. کند می گوناگونی استفاده

دی باه  این طرز تفکر در عقاید او نمایان تر است فضولی در هماه حاال پایبنا   ۀ گوییم فضولی جبری بوده این است که سای می اینکه

. کند و در بسیاری از اشعارش نیز تکالیف را ظاهراً نفی کرده، اما باطناً به حادود عبودیات پایبناد باوده اسات      می شریعت را سفارش

از نظار او مخلاوق باد    . ی مولوی هم مطرح شده درشعر فضولی منعکس استها هموضوع عدم دخول شر در قضای الهی که در اندیش
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 قراردادهای اعتباری خود و ارزش هایی که برای خاویش داده ایام آنهاا را باد    ۀ است ولی ما از دریچ وجود ندارد و همه فیض محض

 ( 62-61، 4951مشرف،)« .بینم می

در حکمت الهی هر آفرینشی دارای حقانیت مدلّل است، تنها ممکن است دلیل درستی آن را درک نکنایم بناابراین بار آنچاه حاق       

 . ز خیر و شر باید رضا دهیمتعالی برای ما اختیار کرده ا

 چیزگینرکن دوست لر، کامین جه فرمانین ده چرخ حاااکاام تاقدیار دن، تاغییر فرمان اولماسین 

 3-223/فضولی        

 . تغییر فرمان نباشد( مقدر کننده)تا گردش چرخ و دوران به کام دوستان است از حاکم تقدیر :ترجمه

 قیاللیم صبر، ناه دیرچااره رضاادن غایاری؟ ش روزی ای فضولای بیازه تقادیر غم ائمیا

 6-253/فضولی        

 ما چیست؟ة کنیم جز صبر چار می ای فضولی برای ما تقدیر، غم روزی کرده است، صبوری: ترجمه

 تصویر ائدن وجودوم یازمیش الیم ده ساغر رفع اولماغا بو صورت یوخ ال ده اخاتیاریم

 3-454/فضولی                                           

 گیرینتیجه

اشتراکات بسیاری از لحاظ سبک شعری، محتوا و مضامین میان دیوان ترکی فضولی بغدادی و دیوان حافظ وجود دارد  صرف نظر از 

ده است، بسیاری از دهد، وی بیشتر متأثر از جهانبینی حافظ بو می مضامین حافظ که فضولی آنها را در اشعار خود مورد استفاده قرار

های مشترک غزل عرفانی و سبک عراقی است و در دیاوان دیگار شااعران    موضوعاتی که فضولی در شعر خود آنها را آورده، از مضون

حاافظ در دیاوان اشاعار ترکای     هاای   توان تمام این موارد را تقلید شاعرانه دانست تاأثیر غازل   نمی توان نظیر آن را یافت ولی می نیز

مفاهیم عارفانه و استفاده از کلمات و اصطالحات  وتقابال دو گاروه اهالِ ساالمت و     ة مالً آشکار است و این نه تنها در حوزفضولی کا

زباان شاعری اسات کاه مانناد      ۀ اهل مالمت آشکار است بلکه در تصویرسازیها و مضمون سازیهای شاعرانه نیز پیداست وی به وسیل

تاازد و   مای  عظان ریاکار و پادشاهان ستمکار که جز رنج وزحمت برای مردم حاصالی ندارناد  حافظ، همواره به زاهدان دین فروش، وا

ة همچنین فضولی بهترین نغمه پارداز عشاق و عاشاقی اسات، در اصال جاوهر      . دهد می آنان را هدف تیرها و آماج طعن خویش قرار

هساتی  ۀ گاردد و هما   می ستی به نیروی عشقوی چیزی جز عشق نیست، عشق در نظر او راز بزرگ حیات است، سرتاسر هۀ اندیش

پرتو انوار حقیقت است و این بزرگترین وجه اشتراک حافظ وفضولی است چرا که بنیاد جهانبینی حاافظ هام مانناد فضاولی، عشاق      

بادیع و   است، اما فضولی برای انکه به این توارد متهم نشود سعی کرده است تأثر را در ساخت و بافتی بگنجاند که در عین اقتبااس، 

 .ابتکاریبنماید

 منابع و مأخذ

 انتشارات علمی و فرهنگی: ، تهران(ترجمه سید محمد و امادی)، برگزیده آثار در قلمرو نقد ادبی (4963)اس .الیوت، تی-4

 .انتشارات سخن، چاپ دهم: ، تهران(گزیده غزلیات حافظ)، صدای سخن عشق (4953)انوری، حسن -2

یکتاا  ۀ انتشاارات موسسا  : ، قام (از قرن هشتم تا قرن دوازدهم) 2، تاریخ ادبیات آذربایجان، جلد (4951)باغبان کریمی، محمدرضا-9

 .رصد زنجان

 نشر مرکز: ، تهران(ترجمه دکتر اسماعیل فقیه)بیستم ة ، ادبیات آذری و فارسی در آذربایجان در سد(4953)برنجیان، سکینه -1

 .انتشارات عالمه طباطبایی: مشهد، 4و 2و 9، اهلل شناسی، جلد (ق ه 4146-4913)حسینی طهرانی، سید محمدحسین -3

 .انتشارات ناهید، چاپ هشتم: ، ذهن و زبان حافظ، تهران(4951)خرمشاهی، بهاء الدین-6

 . انتشارات صفی علیشاه، چاپ چهل و هفتم: ، دیوان حافظ شیرازی، تهران(4955)خطیب رهبر، خلیل-6

 .انتشارات علمی و فرهنگی: ، فرهنگ اشعار حافظ، تهران(4961)رجایی بخارایی، احمدعلی-5

 .مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سیزدهم:، ارزش میراث صوفیه، تهران(4956)زرین کوب،عبدالحسین-3

 .انتشارات سخن، چاپ هجدهم: ، از کوچه رندان، تهران(4965)زرین کوب، عبدالحسین-41



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

721 
 

 .انتشارات اطالعات، چاپ بیست و یکم: وی معنوی، دفتر دوم، تهران، شرح جامع مثن(4956)زمانی، کریم -44

 .کتابخانه طهوری: ، فرهنگ اصطالحات و تعابیر عرفانی، تهران(4961)سجادی، سید جعفر-42

 انتشارات شفیعی، چاپ دوم: ، فرهنگ اصطالحات عرفانی ابن عربی، تهران(4951)سعیدی، گل بابا -49

 .، تبریز نشر اختر(وان اشعار ترکی، مقدمه، تصحیح و تدوین دکتر حسین محمدزاده صدیق، دی(4951)فضولی، محمد -41

 .، دیوان اشعار ترکی،تهیّه و تدوین میر صالح حسینی، انتشارات فتحی(4966)فضولی، محمد-43

 (1 دانشنامه امام علی، ج( 4951)به نقل از علی اکبر ارشاد، )، عرفان و تصوف (4951)کاشفی، محمدرضا -46

، (، مفاتیح االعجازفی شرح گلشن راز، تصاحیح عفات کرباسای و محمدرضاا برزگار خاالقی      (4956)محمدالدین  الهیجی، شمس-46

 .انتشارات زوار، چاپ هفتم: تهران

 .انتشارات ستوده، چاپ چهارم: ، مکتب حافظ، تبریز(4951)مرتضوی، منوچهر-45

 .انتشارات روزنه: اعر عصر صفوی، تهران،زندگی و شعر محمد فضولی ش(4951)مشرف، مریم -43

 .انتشارات صدرا، چاپ ششم: ، تماشاگه راز، تهران(4965)مطهری، مرتضی-21
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 نگاهی به تصحیح و تحشیۀ یک نسخۀ خطّی

 منصوره تدینی

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز

 چکیده

و ( نویسان هند در قرن دوازدهم هجری ترین تذکرهاز بزرگ)اثر غالمعلی آزاد بلگرامی « رهخزانۀ عام»این مقاله مروری بر کتاب 

صله است، اغلب شاعران بنام  شاعر صاحب 493تذکرة مذکور که حاوی احوال و اشعار . نویسی بر آن است چگونگی تصحیح و حاشیه

و اشعار این شاعران، اغلب در مباحث تاریخی و ادبی و بخصوص مؤلف در خالل ذکر احوال . گو را در بر دارد ایرانی و هندی پارسی

آید، گاه نادر و  دست می برخی از اطالعاتی که از خالل سطور این کتاب، در مورد شاعران، افراد و وقایع به . شود نقد ادبی وارد می

یعنی نسخۀ خطّی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه های ایران،  برای تصحیح این کتاب از دو نسخۀ موجود در کتابخانه. منحصر به فرد است

روش تصحیح . تهران و چاپ سنگی موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی استفاده شده که هر دو نوشتۀ کاتبان هندی هستند

و جدید  های لغت قدیم های دیگر و فرهنگ های شاعران، تذکره به صورت التقاطی و با استفاده از کتب متعدد دیگر، از جمله دیوان

ای در پایان کتاب ترتیب داده شده و نکات و ابیات دشوار و عبارات و ابیات  نامه برای استفادة بیشتر خوانندگان واژه. انجام شده است

های تاریخ در پایان کتاب نیز  های اماکن و اسامی اشخاص و ماده فهرست. های هر بخش شرح داده شده است نوشت عربی در پی

 . مندان فارسی زبان بسیار مفید واقع شودپژوهشگران و عالقهتواند برای  می

 .تذکره، نسخۀ خطّی، چاپ سنگی، تصحیح التقاطی، غالمعلی آزاد بلگرامی: هاکلیدواژه

 مقدمه

کار  بهترین منابعی هستند که از گذشته تا کنون، برای روشن کردن زوایای تاریک تاریخ ادبیات ایران  ترین و اصلی ها از مهم تذکره 

کارگرفته شده و همچنین عدم  حال در این مورد به گستردگی تاریخ ادبیات فارسی و منابع اندکی که تا به رفته اند، اما با توجه به

این . ایم که اطالعات ما در مورد گذشتۀ ادبیات ایران، در اغلب موارد نارسا و ناقص است دقت اغلب منابع موجود، امروزه متوجه شده

هایی که در قرون ده تا  تذکره بخصوص توجه به. کند توجه  و بررسی بیشتر منابع موجود و گسترش این منابع را مطرح می امر لزوم

مباحث نقد ادبی و تاریخ ادبیات نوشته شدند،  دوازده هجری و همزمان با پیدایش سبک هندی  و توجه اندیشمندان این قرون به

صورت نسخ  وکنار سرزمین هندوستان به ها و گوشه ه کتب موجود در این زمینه، در کتابخانهانبو. رسد کارساز و ضروری به نظر می

تصحیح و در دسترس قرار گرفتن این آثار  اند، در حالی که نیاز بسیار به حال خود رها شده و در معرض  نابودی قرار گرفته خطی به

در زمینۀ زندگی، آثار، شیوة نگرش و نگارش بزرگان ادب این سرزمین ها، ابهامات و نقاط تاریکی  چه بسا با کمک این تذکره. است

 . گشوده و روشن شود
این نسخ و نیز تهیه چند نسخه معتبر از  موانع فراوانی در کار تصحیح نسخ خطی مذکور وجود دارد؛ از جمله دشواری دسترسی به   

سبب عدم آشنایی کافی  های موجود در هند، به مورد نسخه این امر بخصوص در. هر یک و همچنین مغلوط بودن بسیاری از آنها

نتیجۀ کار تحمل  کند، اما همواره توجه به کاتبان با زبان فارسی و عربی، صادق است و امر تصحیح را با مشکالت زیادی مواجه می

 .ها را آسان خواهد کرد دشواری

 بحث و بررسی

رة کو بعد از دو تذ یقمر یهجر 4466خ ی، در تاریارسی است که آزاد بلگرامیکی از چند تذکرة ارزشمند ف« خزانۀ عامره»تذکرة 

از نظر  دقّت و صحّت تراجم ...»، «های فارسی تاریخ تذکره»گفتۀ مولف  ، نگاشته است و به«ضاید بی»و « سرو آزاد» یها گر، با نامید

گلچین )« ....های خوب محسوب است ی مولف، از تذکرهیی نظرات انتقاد و ذکر حوادث تاریخی زمان و پاره (جز در یکی دو مورد)

مولف کتاب مذکور در مورد . تفصیل در مورد آن بحث شده است ز بهین« احوال و آثار آزاد بلگرامی»و در کتاب  (349معانی،

 :گوید نویسی آزاد این طور می تذکره
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است دقیق که در ثبت و ضبط سنین تولد و وفات شعرا و  نویسی توان پی برد که او تذکره خوبی می های آزاد به از مطالعۀ تذکره

. کار بسته و پس از تحقیق و پژوهش درج کرده است زندگی صاحب ترجمه تمام دقّت خود را به وقایع تاریخی یا وقایع مربوط به

ر انتخاب اشعار نیز، او سرآمد نویسان معاصر بیشتر است و د اطالعاتی که آزاد در مورد شعرای معاصر ارائه کرده است، از بقیۀ تذکره

ها از این  چون مطالعۀ آزاد وسیع بود و از نکات ظریف و باریک آگاهی داشت، لذا در تألیف تذکره. نویسان معاصر است سایر تذکره

اصر رسد که در کالم پیشینیان یا شاعران مع شعری می در خالل ذکر یک شاعر اگر به. خوبی استفاده کرده است استعداد خود به

کلمات سنگین،  کند و اگر در کالم شاعری به اند، آن را ذکر می قافیه بوده ردیف و هم مضمون مشابهی وجود داشته، یا اشعار آنان هم

اگر پیشینیان یا . دهد کند و بعضی اوقات شرح می رسد، آن را نیز معنی می اصطالحاتی از قبیل تلمیح و غیره می نامأنوس یا به

گاهی خود هم بر اشعار . اند، آزاد هم نظر خود را دربارة ایراد معترض ابراز داشته است ابیات شاعری ایراد گرفته معاصران آزاد بر

های خود همیشه مآخذ و منابع  آزاد در تذکره. کند کند و شباهت مضمون و الفاظ یا سقم شعر را بیان می برخی از شعرا انتقاد می

البته گاهی از جمالت مسجع و از کنایات و استعارات . های او ساده و روان است د در تذکرهسبک نگارش آزا. دهد خود را نشان می

 (942فطرت، .... )استفاده کرده است

نویسی زبردست و توانا است و بر بیانات وی  توان گفت آزاد تذکره طور خالصه می به»: کند گیری می وی در ادامه این طور نتیجه

چشم خود  ها را پس از جستجو و تحقیق بسیار در حیطۀ تحریر کشیده است و اکثر واقعات را به او تذکره اعتماد باید کرد، زیرا که

 یگر خود نگاشته، برخیرة دکره را پس از دو تذکن تذیه اکعالوه آزاد از آنجا به( 949همان، )« .دیده یا از نزدیکان شنیده است

ره عامل کن تذین ایتدو یبرا ین متعدد بودن منابع ویهمچن. رده استکنجا اصالح یبرده، درا یها پ ه بعداً بدانکاشتباهات خود را 

  . رده استکن یه صحّت و دقّت او را تضمکاست  یگرید

او . ده استیشکرشتۀ سخن  اشعار، شرح حال و گاه نقدی بر اشعار شاعران صاحب صلۀ ایران و هند به« خزانۀ عامره»آزاد در تذکرة 

ب، اصل را بر دریافت صله و پاداش بابت سرودن شعر گذاشته است، البته برخی کسان را که فقط یک مورد شعر در ترتیب این کتا

را  یآباد اند، مثالً ثابت اهلل ردهکافت نیدر یا ه اصالً صلهکشاعران را  یا برخیاند و  مدحی سروده، یا فقط یک مورد صله دریافت کرده

بیان شرح حال هر شاعر، توام با ذکر برخی وقایع تاریخی آن زمان و . ف الفبا، ذکر کرده استل آن حرینماندن ذ یل خالیدل ز بهین

این تذکره لطف و مالحت و  جا همراه با مباحثی در نقد این اشعار است، به ای از ابیات شاعر، که جابه چگونگی دریافت صله و گزیده

عنوان  نویسی را به ، تذکرهیتوان گفت عالوه بر شاعر سایر آثارش می جه بهخود او که با تو. کننده بخشیده است حال و هوایی سرگرم

رشتۀ تخصصی خود برگزیده است و در آن تبحّر فراوان دارد، در مورد علت نگارش این تذکره، خواهش برادرزادة خود، میراوالد 

در . آورد یل میر موارد را دلیبودن سا یرارکص و تین تخصیصله، نو بودن ا دن شاعران صاحبیکند و دربارة برگز محمد را ذکر می

 . شود میر محمدیوسف بلگرامی ختم می صورت الفبایی منظم شده و از انوری آغاز و به ره ترتیب تراجم بهکن تذیا

 منابع آزاد در خزانة عامره

 :سدینو ین میمنابع خود  چنتاب و کامل بودن کح یخان آرزو و در توض« سیالنفا مجمع»سۀ منابع خود با منابع یآزاد در مقا

ه تا حرف القاف کاست  یصفاهان یاوحد یرة تقکتذ« عرفات»و  یرزا طاهر نصرآبادیرة مکشتر تذیمآخذ آرزو در احوال سلف، ب

ده یاء سابق دیر عرفات را از حرف الصاد تا حرف الیح نموده و فقیتصر ین معنیا به یرازیش یدست آرزو آمده و در ترجمۀ صوف به

ن و ماته و یه در سنۀ خمس و ستکن ی، مشتمل بر احوال معاصرین صفاهانیحز یخ محمدعلیرة شکتذ. ستی، حاال حاضر نبودم

« رینظ یب». علم ظهور برافراخته[ 4466]ن و ماته و الف یه در سنۀ ست و ستکر یف فقیتأل« سرو آزاد». ر درآمدهیتحر به[ 4463]الف

خ ین اسم تاریده و همیر پوشین تحرکیلباس مش[ 4462]ن و ماته و الف ین و سبعیر سنۀ اثنه دک یآباد رعبدالوهاب دولتیف میتأل

آباد  در اورنگ[ 4463]ن و ماته و الف یه در سنۀ خمس و سبعک یم الهورکم حاکیف شاه عبدالحیتأل« دهیمردم د». ف آن استیتأل

خ و یتب فن تارکن شعرا و یاز دواو یاریها مواد بس رهکن تذیا یتابت آورده و سواکد یق ده، بهیشان را دیه اک ییرده و شعراکجمع 

« خزانۀ عامره»ه در ک یه جواهر اشعارکشود  یضاً ملتمس میرساند و ا یعرض ناظران م تاب بهکر یه سکن است یالع ر آن نصبیغ

ه کهم نداد و احتمال دارد  خارج دست بهه اشعار مطلوب از کل بنا بر ضرورت یست، الّا قدر قلیفات نین تألیفراهم آمده، مستعار از ا

را از  کف پردازد و مشتریمقابلۀ صحا به یسکجا کتا . است یمزاج اهلکبنا بر  ین معنیا. هم واقع شده باشد یرضروریغ کاشترا
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زده،  یگریه دکن یسببش ا. ستیر نیداخل انتخاب فق یه شعر خوب از شاعرکد داشت و گاه باشد یمعذور با. جدا سازد کرمشتریغ

ن یصفحۀ آخر مقدمۀ مؤلف در هم. )امدهیدست ن مال بهکوان شاعر تمام و یا دیثرت تصفّح از نظر وامانده که در حالت کن یا ایبرده 

 (.حیتصح

االشعار، هفت  لباب االلباب، تذکرة دولتشاه، تحفۀ  سامی، خاتمۀ خالصه: منابع مورد استفادة او در این کتاب بدین قرار است یبرخ

الشعرا،  بهار، حیات الشعرا، همیشه الخیال، کلمات الفضالی مالبقایی، تذکرة نصرآبادی، مرآت التواریخ بداونی، مجمع لیم، منتخباق

، یاوحد ین تقیالعاشق نظیر، سرو آزاد، مردم دیده، عرفات النفایس، تذکرة المعاصرین حزین، بی الشعرا، مجمع سفینۀ بیخبر، ریاض

تب کها و  سندگان، فرهنگیگر شاعران و نویات آثار دیلکن و یره آمده و دواوکن تذیه نامشان در اک ینن شاعراین دواویهمچن

اللغه  ، قاموسیدید وطواط، فرهنگ رشیالسحر رش ، حدائقیعروض یفراوان، ازجمله چهارمقاله نظام یو ادب یو علم یخیتار

اللغات  ، منتخبیوطیر درّ منثور سی، تفسیوطیساللغه  ، مزهریزین خلف تبری، برهان قاطع محمدحسیروزآبادیف

ر ی، تفسیعباس یآرا خ فرشته، عالمی، تاریخ طبریر، تاریر خواندمیالس بی، حبیدة حمداهلل مستوفیخ گزی، تاریدتتویرعبدالرشیم

  . گریآثار د یو برخ ی، صحاح جوهریضاویب

 در خزانة عامره  ینقد ادب

امثال . در هند بود یه دورة اوج شور و نشاط ادبکه است یهند در اواخر دورة صفو یدبا یها شدة حوزه تیترب یآزاد بلگرام»

. بودند یادب یها تین زمان در هند مشغول فعالیدر ا یو واله داغستان یجین الهیو حز یوتکالیخان آرزو و وارستۀ س ین علیالد سراج

نو موجب  یها یپرداز ن دوره و لزوم مضمونیدر ا یهند کسب یریگ لکم شیدان یکه م و همچنان(. 41.الهند، ص سا، غزاالنیشم)

 . شده بود یشناس کو سب ینقد ادب به یکار نزدیبس یپاگرفتن مباحث

آورد و پس از آن شعری را که موجب صله  ا مفصلی از شاعر مورد نظر را مییهر شاعر، ابتدا شرح حال کوتاه  آزاد در بخش مربوط به

قۀ وزن یل است، طریف یکه برابر وزن ک یا دهد، از جمله در صله آن شعر و صله گرفتن شاعر را شرح میگرفتن شده و نحوة سرودن 

تناسب اشعار دیگری از شاعر را نیز انتخاب و ذکر  او به. است ین و خواندنیریش یاتکنها نیه همۀ اکد، یگو یل را هم میردن فک

او در مورد لغات و . کند که بیشتر جنبۀ نقد ادبی دارد مباحثی را مطرح میکند و اغلب در اثنای احوال و اشعار این شاعران  می

را مطرح  ییها بحث یات ادبکهات و نیا درست بودن تشبین یمضام ین تازگیات و کاربردهای ادبی و زبانی، همچنکآنها و ن یمعان

ها ایراداتی گرفته شده، با ذکر شواهدی صحّت یا سخن خود او یا سایر شاعران، در مورد برخی کاربرد ن هر جا که بهیهمچن. ندک یم

نقل از رسالۀ یکی از  مثالً در جواب کسی که اعتراضاتی را بر ابیات خود او وارد کرده است، به. دهد عدم صحّت آن کاربرد را نشان می

در بیتی از آزاد، که در زیر « تنواسوخ»در سطور زیر معترض در مورد معنا و کاربرد لفظ . کند هایی را ذکر می شاگردان خود، جواب

 :آید، ایراد گرفته است می

 ام پیدا ز خوبان جهان آتش زبانی کرده سوخت چون پروانه آخر حرف گرم اومرا وا

فرموده که یک « خوان خلیل»چه ظهوری در دیباچۀ  چنان. معنی سوختن نیامده، بلکه نسوختن آمده واسوختن به: معترض گوید

انتهی . معنی سوختن نیامده الدین علی خان آرزو فرمود که واسوختن به واسوختن نباشد و استاد سراج بیت سوختن و یک بیت

شیخ . آمده« باز»معنی  به« وا»معنی بازسوختن، یعنی دوباره سوختن است؛ مثل سوختن زغال؛ چه  واسوختن به: کالمه مجیب گوید

 :نظامی در ظلم دارا گوید

 که سگ وانبیند خداوند را   ز خلق آن چنان برد پیوند را

باشد و در آتش ثانی تمام سوخته، خاکستر  و حاصل معنی واسوختن تمام سوختن است؛ چه در آتش اول قوّتی در زغال می

 :بایندر خان گوید. گردد می

 خود را تمام سوختم و وانسوختم  گویند داغ سوز که واسوزی از غمش

 :فرماید و میرزا صائب می

 توان نمود داغ دوا می این درد را به  کند تب عشق می واسوختن عالج 
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. معنی ایجابی است و معنی کالمش این که یک بیت سوختن اول و یک بیت سوختن ثانی نباشد و در فقرة ظهوری واسوختن به

 :فرماید موید این معنی کالم میرزا صائب است که می

 ن گردد عیار سوختن پیداکه از واسوخت توان کرد از خمار او می می قیاس زور هر

گوید که  طور می کند، چه کسی که این شعر در تألیف خود ایراد می. معنی سوختن ثانی است و در این بیت واسوختن صریح به

 (     413کتاب حاضر،....)معنی نسوختن است و واسوختن به

ار ک به کیو سب یصورت تخصّص ن هنوز بهدر آن زما« واسوخت»لمۀ ک، از جمله یشناس کم اصطالحات سبیدان یه مکهمچنان 

او مطالب فراوان دیگری نیز در زمینۀ نکات . دارند یشناسانۀ قو کنجا صورت گرفته، جنبۀ سبیه در اک ییها بحث یاند، ول رفته ینم

مثالً سطور زیر، . دهد که همه خواندنی است کند و جواب برخی معترضان را می ادبی و یا نو یا کهنه بودن مضامین اشعار مطرح می

 :کار رفته در یک بیت است که مورد اعتراض قرار گرفته در مورد تشبیه به

 چون غنچۀ گل، پاک برآید نفس ما     آزاد نداریم سر شکوة خاری 

میرزا صائب اضافت : مجیب گوید. جای غنچۀ گل، نکهت باید گفت به. غنچه را نفس نیست: معترض گوید و حاصل کالمش این که

 :فرماید کند و می غنچه می بهنفس 

 فراغ بال در این گلستان میسّر نیست  ز جوش گل، نفس غنچه پردگی شده است

 :فرماید و نیز می

 حیرانی روی تو مرا الل برآورد  از جوش زبان، غنچۀ من تنگ نفس داشت

 :گوید که طور عجبی می و میرزا بیدل غنچه را صاحب نفس به

 رسد      مسیحا نمی هر صاحب نفس به  ح نیستهر طفل غنچه هم سبق درس صب

اند که تشبیه برای اثبات مدعا از جمله دالیل است و بر دقت شناسان پوشیده نیست که در بیت ناظم تشبیه قوی است،  علما نوشته

اگر نکهت گل . تر است در اثبات مدعا و این دخیل. به از یک جنس باشد؛ یعنی نفس متکلّم و نفس غنچه زیرا که مشبه و مشبه

 (415همان،. )شود ماند و قوت تشبیه فوت می به از یک جنس نمی گویند، مشبه و مشبه

آزاد . درج شرح حال و اشعار منتخب صاحبان تراجم هستند های انتقادی و فقط منحصر به های نخستین فاقد نظرگاه اغلب تذکره

پیشینیان خود برتری  اشعار و هم از نظر نگاه نقّادانه، نسبت بهشاید نخستین کسی است که هم از جهت وسعت و دقّت در گزینش 

کند؛ از جمله تغییرات وزن در  های فراوانی از نگاه نقادانۀ آزاد را ذکر می نمونه« احوال و آثار آزاد بلگرامی»مولف کتاب . یافته است

رساز و یا برخی تشبیهات نامأنوسِ مورد اعتراض یک غزل، بحث در مورد کاربردهای کلماتی مثل قالین، خرام کاشتن، لعلگر و گه

متن کتاب و سایر آثار او  توانند با مراجعه به الم از ذکر آنها خودداری شد و عالقمندان میکسبب اطالۀ  واقع شده، که در این جا، به

 ( 941-991فطرت، . )این موارد را مالحظه فرمایند

شود و  های فراوانی از نقد شعر دیده می های او نمونه شمرد که در تذکره نتقد توانا مینویسندة شرح حال آزاد، او را یک م یهر رو به

برد مطالعات  تواند در پیش روزگار خود دارد، بررسی آثارش میهای  ای که بر سه زبان و علوم ادبی و سایر دانش سبب احاطه به

وجود شخصیتی مانند آزاد بلگرامی ... »: ر این مورد معتقد استوی د. سبکی و بالغی و نقد ادبی بسیار مثمر ثمر واقع شود یخیتار

ها نیز آگاهی داشت از معجزات  عربی و فارسی و سانسکریت تسلط کامل داشت، بلکه از شعر و ادب آن زبانهای  که نه فقط بر زبان

 (   943همان، )« ....بوده است

 در خزانة عامره یقیات تطبیآزاد و ادب

از آن جمله . ادبیات تطبیقی نیز پرداخته است توان او را ادیبی دانست که به آنها می پردازد که با توجه به هایی می همقایس گاه آزاد به

ان کدر مورد اوزان و ار یمفصل یها دهد و بحث های خود گاه اوزان عروضی فارسی، هندی و عربی را با هم تطبیق می در تذکره

کند؛ مثالً  هایی می ن دربارة ردیف در شعر فارسی و عربی بحثیهمچن. ها دارد ن زبانیا در اآنه یندیا ناخوشای یندیو خوشا یعروض

کار  شاعران فارسی زبان ردیف را به»: نویسد این طور می« المرجان سبحۀ»نقل از آزاد در  به« احوال و آثار آزاد بلگرامی»مولف 

گردد، ردیف در  آراید و موجب تنوّع شعر فارسی می خلخال می ندیشه را بهافزاید و  پای دختران ا که در زیبایی شعر می. ..برند می
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این ویژگی هیچ علّتی جز . کند تکلّف شعر مردّف عربی بسراید مانند شعر فارسی جلوه نمی شعر عربی نیست و اگر کسی به

در . ندک یسه مین سه زبان مقایدر ا ا استخدام رایه ی، مثالً تشبیع ادبیصنا ین برخیهمچن( 943فطرت، )« .خصوصیت زبان ندارد

در زبان  ینثر موزون مناسب است ول یبرا یه زبان عربکرد یگ یجه میند و نتک یسه مینثر مقا یها را برا ن زبانیت ایگر قابلید یجا

 .دیایوجود ب تواند به ین زبان، نثر موزونِ خوب نمیعت ایسبب طب ، بهیهند

  خ هندیخزانة عامره و تار

شرح برخی از آن وقایع  طور مشروحی به شود و به من بیان شرح حال یک شاعر وارد وقایع تاریخی همان زمان و مکان میگاه در ض

که بیانگر برخی ( 33-426کتاب حاضر،.)..شرح حال نواب آصف جاه یا نواب نظام الدوله و مربوط بههای  از جمله بخش. پردازد می

دنبال آن ماجرای  دوستان و قوم مرهته، همزمان با حملۀ نادرشاه و بعد از آن است و بهوقایع داخلی هندوستان، بخصوص جنوب هن

صد صفحه از  این مباحث نزدیک به. نویسد های محلّی را می تسخیر بعضی از قالع مشهور آن زمان و سقوط و غلبۀ برخی حکومت

نکتۀ عجیب و در عین حال متأثرکننده این است . طف نیستدهد و مطالعۀ آنها برای خواننده خالی از ل خود اختصاص می کتاب را به

آن سرزمین، مردم هند را کافر و مرتد  های ایرانیان به یشکرککه او، خود با این که از مردم هند است، در هنگام شرح حمله و لش

دهد و  یم یهنان خود برتریم بودن بر هم کند و آنان را به جهت مسلمان قضایا نگاه می نامیده، از زاویۀ دید ایرانیان مهاجم و پیروز به

گاه نیز این موضع گیری را فراموش کرده، از موضع و نگاه واقعی و  به البته گاه. ندک یاد میر فراوان یهند با تحق یان و اقوام بومیاز اد

 . کند قضایا نگاه می قلبی خود به

    خ در خزانة عامرهیمادة تار

در تولد و وفات شاعران، عالمان و درویشان، در تاریخ »او . گویی یا همان سرودن مادة تاریخ است اریخهای آزاد، ت یکی دیگر از مهارت

های قرآنی،  ایجاد و احداث بناهای تاریخی و مذهبی و حتی در تاریخ آغاز و انجام تألیفات خود و دیگران مادة تاریخ هایی را از از آیه

اندازة کتابی  آوری کنیم به دست آورده و سروده است واگر همه آنها را جمع فارسی به احادیث و عبارات عربی یا در شعر عربی و

تواند جهت تکمیل اطالعات تاریخ ادبیات مفید  های تاریخ می توضیح نیست که تا چه حد این مادّه نیاز به( 994فطرت، )« .خواهد بود

 .واقع شود

    ات آزادیروح

گاه . ردکرا انتخاب  ینینش م، در اواخر عمر گوشهیدیه دکبود و همچنان  کدر مجموع عارف مسل در مورد روحیات آزاد باید گفت، او

طور قوی و رسایی  به (Super ego) «فراخود»ز، صدای سرکوبگر و متهم کنندة یدر خالل ابیات منتخب او از شاعران مختلف ن

مثالً از خاقانی، با آن همه  ؛دهد ز مورد حمله قرار میرا نی (Ego)« خود»حتی  (Id)« من»ه در جدال با کرسد،  گوش می به

 :و بیگاه دارد، این ابیات را انتخاب کرده است خودستایی که گاه

 چادر مریم ربایم، پردة زهرا درم تهمت   هاجر   نهم ، شبهت  حوّا   نویسم

 چین زانیّ شهوت پرورم چون خروس دانه شهوتم دانند و من خور و کم چون هما اندک

 زان که چون خرگوش، گاهی ماده و گاهی نرم گر زمردی دم زنم، ای  شیرمردان  مشنوید

 (234متن کتاب، )

 :و یا قطعۀ دیگری از تحفۀ العراقین در شکست نفس

 ساخت دو کفّۀ تهی سنج می                هوای    زر   ز    نارنج  طفلی     به   

 کرد عمود در زمانه می   از    چوب    درمنه    در         میانه

 دو کفّه و شش عالقه شد راست  دیدم    که    ترازویی          بیاراست

 من زین سو، باد بود زان سو  با    باد     شدم    در   آن       ترازو

 تر بود وقار چرب از من به  اصل   خشک و تر بود باد   ار  چه   به

 (234همان، )سنگ کمتر آیم کز باد به             یم؟وزن   همسر آ    پس    با   که   به

 :و یا این بیت
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 . (232همان، )سری که دردسر آرد، بریدن است سزا / را چو شمع ز تن هر زمان سری رویدتو 

    و ظرافت آزاد یطبع شوخ

پرسوز وگداز واله داغستانی و گیرد، از جمله آنجا که شرح حال  خود می گاه سخن او رنگ و بوی طنزی پنهانی و غیرمنتظره به

کند،  نقل می -همسری سه تن از حکّام و قدرتمندان از جمله نادر شاه درآمده  اجبار به که به –جدایی سراسر عمری او از معشوق را 

 :بیت واله در وصف معشوق. کند ناگهان در پاسخ بیت زیر از واله اظهار نظری طنزآمیز می

 (331همان،)شاخ او تذروی ننشسته به  رویاز  گلشن   حسن   تازه     س

: تفصیل شرح حال این معشوق و بالیایی را که بر او رفته، نگاشته، این گونه است جواب طنزآمیز آزاد که پیش از این بیت، به   

هر جا که مچ  و یا( 331همان،)« .شاخ چه معنی داشته باشد شاخ سابق معلوم شد، ننشستن هیچ تذرو به آشیان کردن سه تذرو به»

هی »و یا « .پدر توارد بسوزد»: کند شاعری را در سرقت ادبی گرفته است، زیرکانه و مودبانه و البته با طنزی پنهان بارها تکرار می

 .دارد یبرم یسرقات ادب یاریب با ظرافت پرده از بسین ترتیا و به« .گزد هی توارد دل را می

   نقاط ضعف خزانة عامره

هایی که گاه فقط  ندرت جدا نکردن غثّ و سمین در گزینش اشعار شاعران و انتخاب توان بر او خرده گرفت، به یاز مواردی که م

نکتۀ دیگر عدم رعایت تناسب در میزان . دیوان بعضی شاعران است و خود او هم بدان اشاره دارد نشانگر عجله یا عدم دسترسی او به

عنوان مثال در حالی که از اشعار خود صد و اندی بیت عربی و نزدیک دویست بیت فارسی  کند؛ به ابیاتی است که از شاعران ذکر می

کند، در مورد بسیاری از بزرگان ادب  هر مناسبتی باز هم ابیات خود را  ذکر می در یک جا نقل کرده و در البالی ابیات دیگران نیز به

ذکر ابیاتی کم و پراکنده، آن هم نه از بهترین ابیات، و شرح  فقط به. ..فارسی مثالً رودکی، فردوسی، فرخی، حافظ، سعدی، نظامی و

تاب کسا در مقدمۀ یاستاد شم. آورد یات فراوان میشرح حال و اب یتر گاه تیم اهمکحالی کوتاه اکتفا کرده است و از شاعران 

 :اند ردهکظرافت اشاره  ن مورد بهیالهند در ا غزاالن

اثبات  ن مطلب را بهیگر ایرا بار دیآورد ز یاش نمکست اما یلطف ن یه هرچند بکرّراً نمونه آورده کن شاعران از خود هم میجزو ا»

 (.49.ص)«.ن عادت مذموم نزد قدما مرسوم بوده استیالبته ا. ه المرءُ مفتونٌ بابنه و شعرهکرسانده 

از موارد اشتباه یکی این است که »: کند ذکر مین تذکرة خود اندک اشتباهاتی هم دارد که گلچین معانی برخی را یوی در نگارش ا

خان آرزو را در حیاتی گیالنی و حیاتی کاشی »: نویسد که حیاتی کاشی داده و می امیرخسرو دهلوی را به« تغلق نامۀ»نسبت اتمام 

واقع شده است نه خان و حال آن که میرآزاد را غلطی ( 432ص)« شود النفایس تألیف او واضح می غلطی واقع شده، از مطالعۀ مجمع

 (  349گلچین معانی،)« .ام نوشته( 541ص)آرزو را، و بنده نگارنده تفصیل این ماجری را در تذکرة میخانه ذیل حیاتی گیالنی 

 خزانة عامره   یها نسخه

ره در کانپور خزانۀ عام»: نویسد های این کتاب چنین می در پایان مطلب خود در مورد نسخه« های فارسی تاریخ تذکره» مولف 

ام که کاغذ آن زرد تیره است و عدد  تهیه کرده( 4564چاپ)چند چاپ مغلوط سنگی رسیده است، و این یادداشت را بنده از روی  به

 ( 341همان،)« .، خط نستعلیق با فهرست مندرجات در آغاز162صفحات 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی موجود است و  همین نسخه که در یپکذکر است که تصحیح این کتاب با استفاده از  الزم به

شود و آن هم نگارش هند و بسیار مغلوط است، صورت  لم نسخۀ خطی که در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری مییروفیکم

 :قرار است نیها بد ن نسخهیمشخصات ا یبرخ. گرفته است

 4233خطّی خوش، اما گاه مغلوط نوشته شده و نگارش نسخۀ خطّی موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، که با  .4

در ابتدای کتاب در سمت چپ و باالی . پذیر است دارای جلد مخملی و صفحات بسیار نازک و آسیب. هجری قمری در هند است

ته شده و در بهای ده روپیه نوش نام معتمدبهادر خان، به صفحه مطالبی در مورد تاریخ خرید این نسخه برای کتابخانۀ شخصی به

دهندة نسخه درج  خطّ خود کاتب، تاریخ نگارش، نام کاتب و نام سفارش صفحۀ بعد، باز هم در سمت چپ و باالی صفحه، این بار به

از آن چه که در این نوشته . علّت صحافی از بین رفته و داخل شیرازه کتاب شده است شده است که متأسفانه بخشی از مطالب آن به

هجری  4233محرم  23نام لچهمی ناراین شفیق اورنگ آبادی، در  دست یکی از شاگردان آزاد به آید که به ست، برمیقابل خواندن ا
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چاپ سنگی وضعیت بهتری  نویس بودن، نسبت به خط بودن و دست تر بودن، خوش این نسخه بنا بر قدیمی. قمری نگاشته شده است

. اندن و نوشتن کلمات اشتباهاتی داشته و گاه حتی مطالبی را جا انداخته استهمان اندازة چاپ سنگی در خو دارد، اما کاتب به

 .عکس دوبرگی است و در ابتدای این کتاب فهرستی الفبایی، همراه با شمارة صفحات وجود دارد 311میکروفیلم این نسخه حاوی 

هجری قمری، مطابق با  4256ل نسخۀ چاپ سنگی موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، که در کانپور هند در سا .2

دست کاتب آن نگاشته شده، نام کاتب محمدتقی علی خان  ای که در پایان کتاب به طبع رسیده و بر اساس نوشته میالدی به 4564

عنوان منبع مورد استفاده این  به« های فارسی تاریخ تذکره»ظاهراً این نسخه همان است که مشخصات آن در . نقی ذکر شده است

( 4564چاپ)چند چاپ مغلوط سنگی رسیده است و این یادداشت را بنده از روی  خزانۀ عامره در کانپور به»: ذکر شده است طور

 (.341گلچین معانی، )« .، خط نستعلیق با فهرست مندرجات در آغاز162ام که کاغذ آن زرد تیره است و عدد صفحات  تهیه کرده

فقط دو نسخۀ فوق در دسترس  یگر وجود دارد، ولید یشورهاکستان و کپا تاب در هند وکن یگر از ایها نسخۀ د ده .9

 . تاب قرار گرفتندکن یمصحّح ا

   تابکن یح و رسم الخطّ ایروش تصح

مطلب مورد توجه واقع شد و  یدام از دو نسخه اصل قرار نگرفتند و درستکچ یه یعنیروش التقاطی انجام شد،  تصحیح این کتاب به

ها و  های شاعران و تذکره دیوان یک اندازه مغلوط بودند، اغلب برای خواندن کلمات، لزوم مراجعه به دو نسخه بهاز آن جا که هر 

های لغات قدیم و جدید و استادان هندی، فارسی و عربی وجود داشت و در این مورد هیچ یک از دو نسخۀ موجود بر دیگری  فرهنگ

تر مورد استفاده قرار گرفت؛ اما در مواردی ناقص و ناخوانا بود و  تر بود و آسان خط برتری نداشت، جز این که نسخۀ خطّی خوش

مغلوط بودن این نسخ در بخش اشعار و عبارات عربی، بخصوص ابیاتی که از دیوان عربی خود آزاد انتخاب شده . هایی داشت کاستی

کتب مختلف و استادان ادبیات  مراجعۀ مکرّر به که اجبار بهحدی  بود، بیشتر محسوس بود و کار در این قسمت را بسیار دشوار کرد؛ به

حال  نیبا ا. توانست بسیار کارگشا باشد، نیز دسترسی حاصل نشد دیوان عربی آزاد که می زبان وجود داشت و به اران عربکعرب و هم

 .ول و معنا شوندکمش یدرست ات بهیالمقدور اب یه حتکتالش شد 

های مربوط  جود اسامی فراوان افراد و امکنۀ هندی در متن بود که بخصوص در اوایل کتاب و قسمتاشکال دیگر در خوانش متن، و

استادان  مراجعۀ مکرّر به. بیشتر محسوس بود -ذکر وقایع تاریخی اختصاص دارد  که به -جاه و بعد از آن  ذکر نواب آصف به

های موجود فارسی در مورد شاعران هندی نیز تا حدّی  کرههای اعالم تذ فهرست زبان هندی و پاکستانی و مراجعه به فارسی

 . گشای این بخش از کار شد مشکل

نویسی کاتبان شده است، بهتر دیده    ، دشواری معانی کلمات و اشعار موجب غلطیاز آن جا که هنگام تصحیح متن معلوم شد که گاه

های هر فصل نکاتی،  نوشت ایان کتاب ترتیب داده شود و همچنین در پیای نیز در پ نامه تر خوانندگان واژه شد که برای استفادة آسان

های  نوشت عربی بودند، جهت خودداری از پی های داخل متن که همه به در مورد تاریخ. از جمله شرح ابیات و عبارات عربی ذکر شود

 .فارسی درون متن و داخل قلّاب آورده شد یخ بهشد، ترجمۀ همان تار خارج از متن ارجاع می های فراوانی که باید به متعدد و شماره

 .نوشت آخر هر بخش آورده شد یوجود داشت، در پ کیلمات هنوز شکه در خوانش کها و هر جا  مهم نسخه یها ن تفاوتیهمچن

ند و و گ بود کش حروف کا فاقد سریق حروف و یدق یگذار ، فاقد نقطهیها، مثل اغلب نسخ خطّ ن نسخهیالخطّ ا در مورد رسم

ار دشوار یه خوانش متن را بسکوسته نوشته شده بودند، یطور پ لمات و افعال بهکشوندها با یا پیا ربط یلمات و حروف اضافه ک یبرخ

 یسیلمات اصل بر جدانوکاصالح شد و در نگارش  ین مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسین موارد، مطابق با آخریهمۀ ا. ردک یم

 .لمات جدا نوشته شدندکه یمصوب فرهنگستان، بق یاستثناءها یقرار گرفت و جز برخ

 ی، آثار و احوال آزاد بلگرامیزندگ

در  یهجری قمر 4446صفر روز یکشنبه سال  23گفتۀ خود او در  باید گفت، به یدر خاتمه در مورد زندگی، آثار و احوال آزاد بلگرام

پربار خود  ی، هشتاد و چهار سال زندگیقمر یهجر 4211تولد شد و در سال قصبۀ بلگرام از توابع صوبۀ اوده در پورب هندوستان م

از فرزندان سیدعبدالجلیل بلگرامی و بسیار مورد حرمت اورنگ : نویسد در مورد او می« مجمع النفایس»خان آرزو در . ان بردیپا را به

 .آباد و دکن است
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 :گوید او خود در این مورد چنین می. رسد موتم االشبال می ملقب به (ع)عیسی پسر زید شهید پسر امام زین العابدین  نسب او به

 امداد نفس بخش شیرانم به عیسی جان   گرچه باشد موتم االشبال عیسی جدّ من

آزاد در شرح ]گویم  این لقب ملقّب گشت و نیز می کرد به هاست، چون اکثر شکار شیر می کنندة شیربچه معنی موتم االشبال یتیم

 :فرد[ دیگو یتاب مکن یدر همحال خود 

 چراغ دودة زید شهید روشن شد   تی  ستم کشت و گفت از سر ناز مرا به

ه و کوستان و میجهان آباد و س شاه یاو در شهرها. است یقۀ چشتیرو طریمذهب و در تصوّف پ یه از سادات بلگرام است، حنفکآزاد 

جز . ز داشتیت صحاح ستّه را نیرد و اجازة رواکعت یهم ب یخیخت و با شث و فنون ادب را نزد پنج استاد آموینه، لغت و حدیمد

او در . ن شدینش ن گوشهکآباد د آزاد در اواخر عمر در اورنگ. سفر و آموختن گذراند شتر عمر را بهینداشت و ب یشغل دولت یچند سال

 (.مضمون ، نقل به41-6.،ص4952الهند،  سا، غزاالنیشم. )رده استکن یخود اشارة چندان یخصوص یزندگ آثارش به

ه ک ینام گورستان( ]خلدآباد)در روضه . ق.ه 4433در سال . نبود یداشت و به دنبال مدح و مشاغل دولت یشیۀ درویآزاد روح

رد و کخود در آنجا درست  یبرا ید و قبریخر ینیقطعه زم.[ ر در آنجا مدفون هستندیمشاه یو برخ یب و حسن دهلویز اورنگ

رد کبعد از صرف غذا با همۀ مهمانان وداع . داد یافت بزرگیرد و ضکخ را دعوت یشعرا و مشا یخانه گذاشت و برخ عاقبت اسم آن را

ارتگاه مردم است و ینون مزار او زکا. د و پنج سال بعد درگذشتیو بعد از آن گوشۀ عزلت گز« کنیو ب ینیهذا فراق ب»: و و گفت

. ن، با لبان خود قند از مزار او بردارند، تا صاحب ذوق و علم شوندینماد یا وهیش برند، تا به یمان خود را بر سر مزار او کودکمردم 

 (. ، نقل به مضمون46.همان، ص)

در مورد آزاد و اشعار و تألیفات « خالصۀ االفکار»و « مردم دیده»و « مجمع النفایس»های همزمان و یا بعد از او، چون  در اکثر تذکره

گل »از شاگردان آزاد، در آثارش با احترام تمام از او یاد کرده و مخصوصاً در تذکرة  یکیشفیق اورنگ آبادی، . تاو بحث شده اس

نویسی فارسی  تذکره»ترین مطلب دربارة او در کتاب  در منابع در دسترس فارسی، مفصل. شرح حال مفصلی از او آورده است« رعنا

 . شرح احوال و آثار او پرداخته است مناسبت چند تذکرة او به نقوی آمده است که به تألیف دکتر سیدعلیرضا« در هند و پاکستان

د گفت سید عبدالجلیل بلگرامی جدّ مادری او و نیز معلم و استاد او در لغت، سیر نبوی و اشعار یبا یدر مورد استادان آزاد بلگرام

بود و  -قدّس سرّه -نمود که نخستین معلم او میرطفیل محمد  گفتۀ خودش از پنج استاد تحصیل علم به. فارسی و عربی بوده است

عروض و قوافی و برخی فنون ادبی را از خال خود، میرسیدمحمدبن سیدعبدالجلیل استفاده نمود . سرمایۀ علوم درسی را از او گرفت

سپس علم حدیث از شیخ . رفتو صحیح بخاری را نزد شیخ محمدحیات سندی در مدینه قرائت کرده، اجازة صحاح سته را از او گ

 . جا آورد عبدالوهاب طنطاوی آموخت و رسم بیعت با سید لطف اهلل بلگرامی به

د آوردند و در آثار خود با یپد ین شاگردان آثار ارزشمندیاز ا یرد و برخکت یترب یاریات پربار خود شاعران بسیآزاد در طول ح

ه ک -خطّ او است ح بهین تصحیمورد استفاده در ا یها از نسخه یکیه ک – یآباد اورنگق یردند؛ از جمله شفکاد یاحترام فراوان از او 

 یراوالد علی، میا بلگرامکراوالد محمدذی، میآباد ل شرح حال آزاد و آثار او را آورده است، مهربان اورنگیتفص به« گل رعنا»رة کدر تذ

 ....ن وین ذهیروپ نرا ن و اللهیرمحمد امیجنگ، م، نواب ناصر یآباد ، موالنا عبدالوهاب افتخار دولتیبلگرام

رد و دست کر با او مالقات که در شهر بهکرا نام برد  یجین الهیتوان حز یاند، م ه با او مالقات هم داشتهکاز معاصران مشهور آزاد 

و  یعاشق یه او بود و آزاد ماجراهمرا یه در سفر دهلک ین واله داغستانیهمچن. او داد ادگار بهیرسم  اشعار خود را به ینوشتۀ برخ

با هم رد و  یکق پیه اشعار خود را از طرکن خان آرزو یهمچن. ندک یتاب نقل مکن یدر هم یتؤام با شوخ طبع یاو را با اندوه یامکنا

م کآزاد با حا« .دارد بانهیر آرزو اخالص غایبا فق»: سدینو یست و آرزو در مورد او مین یگر خبریدیکردند، اما از مالقات آنان با کبدل 

 . رده استکن مالقات یدر صحبت شاه آفر[ آزاد]ه با استاد خود کد یگو یم« دهیمردم د»رة کم در تذکز مالقات داشته و حاین یالهور

، یلگراموسف بیرمحمد ی، مین الهوریآفر شاه: سان را نام بردکن یتوان ا یو ارتباط داشته، م یه آزاد با آنان دوستک یگر معاصرانیاز د

 ....و ی، واقف بتالویآباد ن اورنگی، قمرالدیر دهلوی، فقینیالحس رزا خانی، میآباد ، سراج اورنگیخبر بلگرامیاهلل ب رعظمتیم

را در نقد « اآلزاد مذله یالّسداد ف قیتحق»تاب که کتوان نام برد  یرا م یبلگرام یق سخنور عثمانین از منتقدان آزاد محمد صدّیهمچن

 یق فیالزند بیتأد»تاب کن انتقادات و دفاع از آزاد ی، از شاگردان آزاد، هم در ردّ ایآباد الب او نوشت و مهربان اورنگشعر و مط
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 یرا در انتقاد از برخ« یف عثمانیشرا»تاب که کاست  یبلگرام یقین صدیگر منتقدان آزاد غالمحسیاز د. را نوشت« قیالصدّ بیذکت

 .رده استکف یتصن« مالکمآثرال»و « سرو آزاد»مطالب 

مطالب مسخره  یسبب ندانستن برخ خود آزاد را به« ارکاالف خالصه»رة کهم در تذ« یر طالبیمس»صاحب  یابوطالب خان اصفهان

 (.صیمضمون و تلخ ،نقل به46.همان،ص. )رده استک

چون سفرنامه، ترجمه و شرح  یادب -یثار علماو، آ یها ها و منظومه ی، مثنویو عرب یوان اشعار فارسیاو، د یها رهکآثار آزاد شامل تذ

 :ردکر اشاره یتوان به موارد ز ین آنها میتر هستند و از مهم

سندالسعادات فی حسن خاتمۀ »در قصاید خود و تراجم علما، « الذکر و تسلیۀ الفواد»دیوان اشعار عربی، ، دیوان اشعار فارسی

در علوم بالغی هندوان « غزاالن الهند»به عربی، « مظهرالبرکات»و « پای عشقسرا»، چند مثنوی از جمله «سبعۀ سیاره»، «السادات

در شرح حال « روضۀ االولیا»در شرح زندگانی شیوخ بلگرامی، « شجرة طیبه»آن در فارسی و مبحثی در زن شناسی، های  و معادل

تذکره یی در شرح « ید بیضا»دانشمند آن جا،  61و صوفی  51در مورد تاریخ بلگرام و « مآثرالکرام»برخی از عرفا و سه تن از امرا، 

شاعر صاحب صله،  493تذکره یی در شرح حال « خزانۀ عامره»شاعر هندی،  419تذکره یی در مورد « سرو آزاد»شاعر،  392حال 

ادیث و آیاتی که در به عربی دربارة اخبار و اح« سبحۀ المرجان فی آثار هندوستان»در باب زهّاد و عارفان هند، « انیس المحققین»

شفاءالعلیل فی اصالح »مورد هند و شرح حال برخی علمای هندی و مباحثی در بالغت هندی و توصیف عاشق و معشوق است، 

 (41-21. همان،ص. )تفسیر صحیح بخاری به عربی« ضوء الدراری»به عربی، « کشکول»به عربی، « کالم ابی الطیب متنبی

   لوم مختلفتسلّط آزاد بر سه زبان و بر ع

او در خالل مباحث خود، تسلط بر سه زبان فارسی، هندی و عربی و همچنین احاطه بر سایر علوم، از جمله فلسفه، منطق، صرف و 

دهد؛ مثالً در اثنای ذکر عالی شیرازی، با آوردن ابیاتی از هجونامۀ او در مورد کامکار خان،  خوبی نشان می را به. ..نحو، هندسه و

پردازد و با ذکر نکات پیچیدة آن در زمینۀ صرف و نحو، لغت، هندسه، اصطالحات بازی نرد، فلسفه و حکمت،  ن ابیات میشرح ای به

تبحّر خود را در این . ..آیات و احادیث و مباحث جبر و اختیار، صنایع ادبی و مادة تاریخ، نجوم و رمل و اسطرالب، طب، استشهاد به

در »: کتاب حاضر مندرج است( 123-194)ی از این سطور بدین قرار است و الباقی در صفحات های نمونه. دهد مباحث نشان می

« این»و « متی»و « کیف»و « کم»حسب استقرا منحصر است در عشر که  گویند و مقوالت به اصطالح حکما جنس عالی را مقوله می

حلول سریانی چون حلول »: و در جای دیگر( 126حاضر،کتاب )« ....متصل و آن مقدار است: دو قسم است« کم». از ان جمله است

. ..»: و باز جای دیگر( 125همان،)« ....بیاض در سطح ثوب که در اجزای سطح ساری است و حلول طریانی چون حلول نقطه در خط

« ....نیز گویند اعتبار آن که قائم شود بر خط دیگر و حادث شود در دو جنب آن دو زاویۀ قائمه و آن را قائم خط مستقیم به

پس باید شمس در طالع . طالع در اصطالح منجمین برجی را گویند که از افق مشرق در حالت برآمدن باشد»و ( 125همان،)

« ....و بودن شمس در طالع وقت و رجعت زهره. استقامت و رجعت و اقامت: گفت و سیارات را سوای شمس و قمر سه حالت است می

 . شود ر دیگر که جهت پیشگیری از اطالۀ کالم از ذکر آنها در این جا خودداری میو موارد بسیا( 123همان،)

 نتیجه

تصحیح این کتاب به روش التقاطی انجام شد و از آن جا که هر دو نسخه به یک اندازه مغلوط بودند، اغلب برای خواندن کلمات، 

دیم و جدید و استادان فارسی، هندی و عربی وجود داشت و در های لغات ق ها و فرهنگ های شاعران و تذکره لزوم مراجعه به دیوان

تر مورد استفاده  تر بود و آسان این مورد هیچ یک از دو نسخۀ موجود بر دیگری برتری نداشت، جز این که نسخۀ خطّی خوش خط

. عباراتی جا افتاده داشت حتی نسبت به چاپ سنگی، اغلب. هایی داشت قرار گرفت؛ اما در مواردی ناقص و ناخوانا بود و کاستی

مغلوط بودن این نسخ در بخش اشعار و عبارات عربی، بخصوص ابیاتی که از دیوان عربی خود آزاد انتخاب شده بود، بیشتر محسوس 

عرب  ها و کتب مختلف و استادان ادبیات فرهنگ مراجعۀ مکرّر به حدی که اجبار به کرد؛ به بود و کار در این قسمت را بسیار دشوار می

زبان  اران عربکهم یارین همه یبا ا. توانست بسیار کارگشا باشد، نیز دسترسی حاصل نشد دیوان عربی آزاد که می وجود داشت و به

 .ارگشا شدکار یات عرب بسیگروه ادب
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کتاب و  اشکال دیگر در خوانش متن، وجود اسامی نامأنوس فراوان افراد و امکنۀ هندی در متن بود که بخصوص در اوایل   

. بیشتر محسوس بود -که به ذکر وقایع تاریخی هندوستان اختصاص دارد  -مربوط به ذکر نواب آصف جاه و بعد از آن های  قسمت

ی موجود فارسی در مورد شاعران ها هاعالم تذکرهای  مراجعۀ مکرّر به  استادان فارسی زبان هندی و پاکستانی و مراجعه به فهرست

 . شکل گشای این بخش از کار شدهندی، نیز تا حدّی م

نویسی کاتبان شده است، بهتر  از آن جا که هنگام تصحیح متن معلوم شد که اغلب، دشواری معانی کلمات و اشعار موجب غلط   

فصل هر های  نوشت نیز در پایان کتاب ترتیب داده شود و همچنین در پیای  هنام تر خوانندگان واژه دیده شد که برای استفادة آسان

عربی بودند، جهت خودداری از  های داخل متن که همه به در مورد تاریخ. نکاتی، از جمله شرح ابیات و عبارات عربی ذکر شود

فارسی درون متن و داخل  شد، ترجمۀ همان تاریخ به خارج از متن ارجاع می های فراوانی که باید به متعدد و شمارههای  نوشت پی

 .قلّاب آورده شد

 :هنام کتاب

 .هجری قمری 4233نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، نگارش. خزانة عامره. آزادبلگرامی، محمدعلی

هجری  4256مطابق با)میالدی 4564چاپ سنگی موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، . ---------------------------

 (.قمری
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  «ان بیلعزادار»نگاهی به مجموعه داستان 

 (محیطی و پسااستعماری از منظر نقدهای زیست)

 نیمنصوره تدی

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ایران، واحد رامهرمز 

 چکیده

محور کار قرار گرفت و پس از ذکر مختصر پیشینۀ تحقیق و کمبودهای آن، ابتدا به « عزاداران بیل»در این بررسی مجموعۀ داستان 

. ها مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت سپس سبک ادبی دوره یا مکتب ادبی این داستان. ها پرداخته شد بیان مختصر پیرنگ داستان

نقد و  (post colonialism)و پسااستعماری  (eco criticism)محیطی  ها با تکیه برنقدهای زیست در وهلۀ بعد مضامین داستان

ن کوتاه سبب شاعرانگی و تشبّه فراوان داستا همچنین به. ها رمزگشایی شدند ها یا عناصر تکرارشوندة داستان واکاوی شدند و موتیف

نتایج حاصل نشانگر این . نیز مورد توجه قرار گرفت... ها، مانند تشبیه، تشخیص، جناس و به شعر، کاربرد صنایع ادبی در این داستان

گرایانه و  ای واقع پزشک بودن و شناخت عمیقی که از مردم منطقۀ آذربایجان دارد، به شیوه بود که اوالً ساعدی با توجه به روان

با استفاده از عناصری فراواقعی تضادهای بین شهر و روستا و تقابل بین فرهنگ و طبیعت را محور قرار داده، تا نشان  درعین حال

دهد که کنده شدن انسان از طبیعت چگونه منجر به انشقاق روانی و شوربختی او شده است و این روستاییان علیرغم زندگی در 

عشق انسان به حیوان در دو . و تأثیر طبقۀ اجتماعی آنان در این امر چگونه بوده است روستا، چگونه از طبیعت دور و جدا هستند

ماند و حتی از طرف  نمادی از عشق انسان به طبیعت است که ناکام می -عشق به گاو و عشق به یک سگ -داستان چهارم و پنجم

های  همچنین از منظر نقد پسااستعماری به نابرابری. شود و حاصلی جز نابودی و مرگ و بیماری ندارد جامعۀ روستا جنون تلقی می

شدید، بین خود و « انگاری دیگری»مردم این روستا با . پردازد اجتماعی و عوارض رسوخ نابهنجار مدرنیته در جامعۀ سنتی ایران می

انبوه پیشینۀ تحقیق با نظریات  سبک ادبی دوره یا مکتب ادبی اثر، که در آثار. جنگند کشند و می طبیعت و جهان پیرامون دیوار می

دهد که غالمحسین ساعدی  متفاوتی بحث شده بود، با ذکر مستنداتی از متن مورد توجه قرار گرفت و نتایج حاصل نشان می

ها رئالیسم جادویی است و نظر احمد شاملو در مورد  ای متعلق به دورة مدرنیسم و سبک نگارش او در این داستان نویسنده

 .ودن ساعدی نسبت به گابریل گارسیا مارکز در این شیوة نگارش، درست استکسوت ب پیش

     . محیطی، نقد پسااستعماری غالمحسین ساعدی، عزاداران بیل، رئالیسم جادویی، نقد زیست: ها کلیدواژه

 : مقدمه

نگارنده با یک بررسی . شته شده استهای ادبی و هنری تا کنون مطالب فراوانی نگا در مورد غالمحسین ساعدی از همان آغاز فعالیت

ها مواجه شد،  نامه، مقاالت دانشگاهی و مقاالتی در روزنامه ها، اعم از کتاب، پایان در فهرست کتابخانۀ ملی ایران، با انبوهی از نوشته

ها نشانگر این مطلب بود، که  تر این نگاشته کند، اما بررسی دقیق نیاز می رسید وی را از ادامۀ پژوهش در این زمینه بی که به نظر می

های خود ساعدی بودند و یا گردآوری  اغلب این آثار یا گردآوری نوشته. جای پژوهش جدی در این زمینه هنوز خالی است

ای  نوشته بودند که به شیوه گاهی هم کسانی مطالبی. در مورد او. ..های معاصران ساعدی، مثالً آل احمد یا صمد بهرنگی و نوشته

طور که شیوة رایج است،  ها، آن نامه ها و نمایش هایی از کار پرداخته و مثالً در مورد داستان پراکنده و غیرروشمند فقط به گوشه گذرا،

ها حتی در مورد سبک  این نوشته. در نود درصد موارد فقط به شرح و توصیف پیرنگ داستان و چند نکتۀ پراکنده اکتفا کرده بودند

و با تساهل فراوان، نام چند مکتب ادبی   دادند های ساعدی نیز نظر منسجم و مشخصی ارائه نمی دبی داستانادبی دوره یا مکتب ا

اگر از مطالب و مقاالت کوتاه و پراکندة ژورنالیستی . برده شده بود« گاو»مختلف، حتی در مورد یک داستان واحد، مثالً داستان 

 :بندی کرد ستهتوان د بگذریم، سایر منابع را به شرح زیر می

نظرانی چون جالل آل احمد،  چند کتاب که گردآوری مقاالت و منابع پراکنده هستند و البته حاوی نقدهایی که صاحب .4

رضا براهنی، صمد بهرنگی، هوشنگ گلشیری، محمدعلی جمالزاده، اکبر رادی، رضا سیدحسینی، داریوش آشوری، محمود کیانوش، 
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ترین  مهم. اند بر آثار ساعدی نوشته... نی، نجف دریابندری، جمال میرصادقی، نادر ابراهیمی ومنوچهر آتشی، محمدرضا شفیعی کدک

 .الدینی فراهم شده است های این گروه به کوشش جواد مجابی وعلیرضا سیف کتاب

های  نیز کتاباز این گروه . هایی اندک که منحصراً توسط خود نویسندگان در نقد و بررسی آثار ساعدی نوشته شده است کتاب .2

 .توان نام برد پورعمرانی را می اهلل مهدی غیب و روح عبدالعلی دست

 .اند های دانشجویی که ساعدی و آثارش را محور بررسی قرار داده نامه پایان .9

 .مقاالتی که در این مورد در مجالت علمی و دانشگاهی به چاپ رسیده است .1

ایران را نیز افزود، که برخی از آنها، همراه با ترجمه یا به شکل خالصه شده، توان منابع و مقاالت خارج از  به این منابع می .3

 . در منابع گروه اول موجود بودند

ترین این منابع را مورد بررسی قرار داد و حاصل این  نگارنده تا حدّ توان و با استفاده از منابع موجود در کتابخانۀ ملی ایران، مهم

با این امید که به سهم خود، اندکی، هر . های موجود بود، منجر به نگارش این مختصر شد پژوهش بررسی که نشانگر ناکافی بودن

    . چند کم، بر این دستاوردها بیافزاید و با توجه به جایگاه ساعدی در ادبیات ایران، هنوز درِ تحقیق در این زمینه باز است

نام و مرتبط با یکدیگر تشکیل شده، که ساعدی از آنها با عنوان قصۀ  ان بیاز هشت داستعزاداران بَیَل مجموعۀ داستان : متن مقاله

گیرد و در همۀ  نام بَیَل شکل می ها در فضای روستایی به های همۀ این داستان وقایع و شخصیت. کند یاد می. ..اول، قصۀ دوم و

جای هشت داستان کوتاه رمانی را خوانده  کند به می ها حس نحوی که خواننده در پایان داستان ها اشتراکاتی وجود دارد، به داستان

. تری بوده است پزشک با مردم در تماس نزدیک عنوان پزشک و روان ها حاصل سالیانی است که نویسنده به این داستان. است

ان است و هنگامی که از کند، زیرا  زادگاه او آذربایج شناسد و تصویر می خوبی می همچنین او حال و هوای روستاهای آذربایجان را به

تر و  آلود و فراواقعی، ملموس های ساعدی علیرغم فضاهایی وهم این داستان. تر است نویسد، بسیار موفق مردمان منطقۀ خود می

فضای این . کشد تصویر می نویسد و یا فضاهای شهری را به رسند، که مثالً از منطقۀ جنوب ایران می نظر می تر از هنگامی به واقعی

گریبان  به های فراوانی دست و ناتوانی  اجتماع بیل که با ستم، سفاهت. است  ها پر از فقر، بیماری، خرافه و نادانی، مرگ و وهم استاند

است، از افرادی جدا از هم که نسبت به یکدیگر و حتی نسبت به خود بیگانه هستند، تشکیل شده و روابط انسانی اغلب براساس 

مش حسن، اسالم، . کنند، اما این نزدیکی و کمک امری صوری است البته به هم کمک نیز می. گیرد میشکل « دیگری»ستم به 

گیرند، تا چه رسد به حال ساکنان  موسرخه، عباس و بیشتر افراد این اجتماع، هر یک به نحوی مورد ستم وآزار دیگران قرار می

همچنین مباحثی چون جدا افتادن . اری مفصل پی گرفته خواهد شداین بحث در بخش مربوط به نقد پسااستعم. روستاهای همسایه

انسان از طبیعت، علیرغم زندگی در روستا، تقابل بین فرهنگ و طبیعت و چگونگی نقش طبقۀ اجتماعی در آن نیز، در بخش مربوط 

 .محیطی بررسی شده است به نقد زیست

ترین  زبان بودن او بسیار گیرا است و بدون شک ساعدی را باید از بزرگ ها علیرغم سادگی فراوان و آذری قلم ساعدی در این داستان

ها، باورپذیری و  همچنین علیرغم حضور عناصر فراواقعی در اغلب داستان. و مستعدترین نویسندگان عصر حاضر دانست

 . ها باال است داستان (verisimilitude)نمایی  حقیقت

 : ها خالصة داستان

تان، زن کدخدا که بیمار بوده، مشرف به مرگ است و کدخدا نیمه شب برای بردن او به شهر و بیمارستان از در این داس: قصة اول

فقط بعضی از . کشند آیند یا سرک می اهالی ده هم که مدام، حتی نیمه شب یکدیگر را زیر نظر دارند، بیرون می. آید خانه بیرون می

من بیشتر تو فکر رمضان . ..»: گوید کدخدا می. شوند و بقیه اغلب تماشاچی هستند قدم می آنها مثل اسالم همواره برای کمک پیش

ای،  صدای زنگوله. برند سپس زن را با گاری اسالم و بعداً با ماشین به شهر می( 6، 4919: ساعدی)« .پیرزن دیگه تموم شده. هستم

رسد و با مرگ او  ر  و تا هنگام مرگ پیرزن به گوش میکه انگار نمادی از مرگ است، از منشأیی نامعلوم، در طول رفتن به شه

ای سیاه با دو  گیرند و کالسکه در آخر داستان این صدای عجیب و فراواقعی و حامل آن صورت مجسمی به خود می. شود خاموش می

افتد  مع سبزرنگی بیرون میاز این کالسکه ش. شود های کالسکه آویزان هستند، دیده می هایی که به زاویه اسب چاق و چله و زنگوله

برند و به دختر کم سالی که قرار است عروس کدخدا  ها شمع را می موش. بیند که در سطور بعدی اسالم آن را به دهان موشی می
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 میرد و به رمضان در مادر پیش از رسیدن به شهر می. دهند تا به جای زن امور خانه و پسر کم سن و سال او را اداره کند بشود، می

کم به رمضان بگوید و او  دهد که حقیقت را کم گردد و دربان بیمارستان قول می کدخدا به روستا بازمی. گویند مورد مرگ او دروغ می

گردد و همراه مادرش که پس از مرگ نزد او آمده، به مکانی  را بعد از یک هفته به خانه بفرستد، اما رمضان هیچگاه به ده بازنمی

دختری که قرار بود زن رمضان بشود، . کند ها آنان را همراهی می در این سفر صدای زنگوله. رود زار می ه نام بنفشهخیالی و نامعلوم ب

 (23-6همان، . )برد تا آنجا روشن کند گاه می شمع سبز را به نشانه

او که عاشق . عاشق و بیمار استکنند، مرده است و پسرش، آقا میرزانصیر هم  روحانی ده که از او با عنوان آقا یاد می: قصة دوم

در روستای مجاور، سیدآباد، هم بیماری . شهر برود، قادر نیست جانشین پدر شود دنبال او به خواهد به دخترخالۀ بیمارش است و می

د، تا حاج گیرند دو نفر را به ده سیدآباد بفرستن اسالم و کدخدا و دیگران تصمیم می. برند همگانی آمده و روزی سه چهار مرده می

آید، اما او هم  زحمت فراوان همراه آنها می کرده است، به حاج شیخ که خودش نیز بیمار و ورم. شیخ را برای خواندن نماز میت بیاورند

اش به جستجوی دخترخالۀ  میرزا نصیر که همراه خاله. های ورم کرده را خود کفن و دفن کنند اهالی ده مجبورند این جنازه. میرد می

بیمارستان هم آشفته و پر از بیمارانی است که جایی ندارند و در حیاط و کنار . یابد ر به شهر و بیمارستان رفته، خبری از او نمیبیما

دختر میرابراهیم هم هنوز جایی برایش پیدا نشده و در باغ مانده و از . اند ها، گرسنه و در حال مرگ، به حال خود رها شده تخت

رساند و سعی دارد  ریزند، به او و دیگر بیماران گاهی غذا می مانده که دور می پیرزنی از غذاهای پس. آید یزانوانش چرک بیرون م

عاقبت خاله میرزا نصیر بیمار را در شهر رها . کنند حتی دکترهای این بیمارستان هم بیمارند و سرفه می. تواند کمکشان کند، اما نمی

 (64-92همان، . )گردد کند و بازمی می

زند و  آقا را که مکان مقدسی است دور می آید، نبی در این قصه تندباد سیاه و چرکینی از دور و از طرف ده سیدآباد می: قصة سوم

ها در فضای  آلود همان زنگوله در این قصه هم صدای وهم. شود تر می رسد و در حرکت خود به سوی روستا هر دم بزرگ به روستا می

ترسند  دو نفر از زنان ده که می. کند این تندباد همه جا را کثیف و بویناک می( 56همان، . )رسد ه گوش میزند و ب روستا  چرخ می

قحطی شده است و مردهای . پاشند برند و بعد به همه جا آب تربت می مردان راه بازگشت به ده را پیدا نکنند، فانوسی را بر بام می

اند، با خود مرغ و  گردند و فقط چند نفری که از ده مجاور دزدی کرده خالی برمی ستده که برای آوردن غذا رفته بودند، اغلب د

ها که با  کنند، برخالف پوروسی اغلب اهالی بیل گدایی می. اند ها همه جا، حتی زیارتگاه ده را پر کرده موش. آورند زمینی می سیب

کند، او را تشویق به دزدی رفتن همراه  دی جبار خیانت میزنی به نام ریحان، که به شوهر خود مش. گذرانند دزدی روزگار می

ها و  که در سوی دیگر علم شود، در حالی گر خیانت زن خود می جبار تصادفاً و با چشمانی حیران نظاره. کند معشوق خود، حسنی، می

روند و با  خانه می بیلی به سراغ علم دو پیرزن. روند کاران سیر و راضی هستند و به شهر می فقط خیانت. بیند مراسم عزاداری را می

ای  کنند، قحطی و گرسنگی و مرگ را از روستا دور کنند، اما فایده ها و مراسم عزاداری سعی می آب و جاروی آن و بیرون آوردن علم

 (   419-61همان، ) .شدة االغی خود را سیر کنند شوند با خوردن الشۀ مرده و دورانداخته ندارد و در آخر مردم گرسنۀ بیل راضی می

زنند شنیدن این  از آنجا که حدس می. دهد که گاوشان مرده است زن مش حسن به اسالم و کدخدا و دیگران خبر می: قصة چهارم

گیرند که الشۀ گاو را در چاهی بیندازند و به او به دروغ بگویند که گاو گریخته  خبر برای مش حسن بسیار سخت باشد، تصمیم می

زند و برای پرکردن این جای خالی،  رود و با گاوش حرف می تابد و در ناباوری خود به طویله می ن این خبر را برنمیمش حس. است

کنند حقیقت را به او بگویند،  اهالی سعی می. آورد خورد و به جای حرف زدن صدای گاو درمی علف می. پندارد کم خود را گاو می کم

گیرند او را برای مداوا با گاری اسالم به شهر  اهالی تصمیم می. دهد نش شدیدتری نشان میشود و مش حسن واک اما وضع بدتر می

در طول . گردند کنند و باز می کند و در نیمۀ راه مش حسن را که به گاو تبدیل شده و مرده است، رها می ببرند، اما او مقاومت می

در پایان داستان، در روستا عروسی است و نعرة گاوی درمانده از . زنند یها برای دزدیدن گاو در اطراف روستا پرسه م داستان پوروسی

 (496-416همان، . )شود طویله شنیده می

شود که سگ زخمی  آید، تا به بیل بازگردد، متوجه می در این قصه عباس هنگامی که از ده همسایه و دوست بیرون می: قصة پنجم

شنود  آبادی می رسد و از یک مرد خاتون جایی نمی ش او برای دورکردن سگ از خود بهتال. کند و مفلوکی از آن ده او را تعقیب می

آورد، زیرا  عباس با تردید سگ را با خود به بیل می. گردد دنبال صاحبی می که این سگ بعد از زخمی شدن رها شده و اکنون به
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گوید که این مردم بیل هستند که نخواهند  دی به او میآبا های بیل او را نپذیرند، اما مرد خاتون کند، ممکن است سگ تصور می

بندد و در واقع عشقی خالصانه بین حیوان  تدریج عباس بیشتر و بیشتر به سگ دل می به. پذیرفت و حیوانات مشکلی نخواهند داشت

کنند عباس  نهاد می آنها ابتدا پیش. آیند کنند و درصد معالجۀ عباس برمی شود، اما اهالی بیل این را بیماری تلقی می وانسان پیدا می

همان، . )کشند شوند، با توطئه و با فریب دادن عباس و دور کردن او سگ را به شکل فجیعی می ازدواج کند و بعد که ناامید می

411-463) 

بیل با اهالی . یکی از ساکنان بیل چیزی را در کنار جاده دیده است که به هیچ وجه قادر به توصیف آن نیست: قصة ششم

این شیء یک موتور برق است که از یک کامیون ارتشی . ببرند توانند به ماهیت آن پی روند، اما آنها هم نمی کنجکاوی به سراغ آن می

سازند و  کنند و برای آن زیارتگاهی می ها عاقبت این شیء را به عنوان ضریحی مقدس تلقی می بیلی. پایین افتاده و جا مانده است

ها روضه  بیلی. گیرند کنند و از آنها می ها به دنبال موتور گمشدة خود هستند و آن را پیدا می شوند، اما آمریکایی می مشغول عبادت

 (453-465همان، . )های مقدس حضور دارند ها همه جا، حتی در ضریح و مکان در این داستان هم موش. کنند خوانند و گریه می می

ظاهر  شود و در این داستان به های اول از او با نام موسرخه یاد می وانی است که از همان قصهقصه، داستان پسر جاین : قصة هفتم

کند، اهالی به فکر  در شرایطی که در روستا گرسنگی و قحطی بیداد می. شود خورد، سیر نمی دچار بیماری جوع شده و هرچه می

ی غریب و هیئت برند، اما در کنند و یعد او را به روستایی دیگر می میابتدا با زندانی کردن او شروع . افتند دور کردن او از ده می

ساعدی در . ترسند شناسند و همه از او می کم تبدیل به حیوانی غریب شده، که دیگر او را نمی او کم. گردد شده بازمی تدریج مسخ  به

انسان یک بار در روستای بیل کشته -ین حیوانا: زند ها دو فرجام برای این شخصیت رقم می این داستان به شیوة پسامدرنیست

پس از آن از فاضالب بیرون . کنند برند و در آنجا رها می کنند و در فرجامی دیگر او را به شهر می شود و او را آماده دفن می می

 (242-432همان، .)روند آید و این بار با تله موش به سراغش می می

دو نفر از روستای . شناسیم عنوان مغز متفکر ده می سالم است که از آغاز کتاب او را بهاین قصۀ پایانی، داستان ا  :قصة هشتم

آیند و همراه یکی از اهالی بیل، که خودخواسته همراه آنان شده است، او را برای ساز زدن به یک  مجاور، سیدآباد، به دنبال او می

صاحب . آزارند دهند و می دلیل خود اسالم را مورد تمسخر قرار می یهای ب در بین راه این سه نفر مدام با خنده. برند عروسی می

شوهر در سیدآباد با  در راه نیز مرد بیلی و دو نفر سیدآبادی در مورد زنی بی. زند نوشاند و او ساز می عروسی در عروسی به او باده می

ها و با ندای  اسالم با شنیدن این تهمت. زنند زن را می کنند و بعد از بازگشت از عروسی، به او تهمت ارتباط با این اسالم شوخی می

از این به بعد از . رود کند و از ده بیرون می بندد و همه چیز را رها می خواند، درهای خانه را می ای که او را به ترک روستا می غریبه

بینیم که ساز  در پایان داستان او را در شهر می. خواهند او را در تیمارستان بستری کنند شود و می سوی مردم روستا دیوانه تلقی می

دربان تیمارستان به دنبال . کنند زند و در انتها جماعتی او را به سوی تیمارستانی خالی از نور و دارای زنجیر و قفل روانه می می

آورند و این  خون باال می در این داستان هم مانند داستان گاو، حیوانات. کند گردد و مطمئن است که اشتباه نمی کلیدهایش می

 (213-241همان،. )شوند گیرند و از تاریکی رها می ها با ریختن به استخر و آب انگار جان می خون

ها و فضای ادبی آن روزگار در ایران و چه  در مجموع چه از نظر زمان نگارش این داستان: ها سبک دوره یا مکتب ادبی داستان 

تر از همه با توجه به قلم و شیوة نگارش او، باید ساعدی را  و نیز دورة شکوفایی هنری او و مهم از نظر عالیق و سالیق نویسنده

های او از حیطۀ مدرنیسم نیز فراتر رفته، گام به عرصۀ  ای متعلق به دورة مدرنیسم دانست، که گاه برخی از داستان نویسنده

در مورد این نکتۀ اخیر بعداً در طول . زند موسرخه دو فرجام رقم می گذارد؛ مثالً در داستان هفتم که برای پسامدرنیسم نیز می

که مختصات کلّی  های ساعدی، باید گفت عالوه بر این ها صحبت خواهد شد، اما در مورد مدرنیسم در داستان بررسی داستان

 .را نیز دارد رئالیسم جادوییعنی ترین مکاتب زیرمجموعۀ این دوره، ی های بارزی از یکی از مهم مدرنیسم را دارا است، ویژگی

هستند و در  (anti hero) 4ناقهرمانهای داستانی او  در آثار ساعدی یکی این است، که شخصیت مختصات مدرنیسماز جمله  

علیرغم زندگی در روستا و عزاداران بیل، هایی چون  حتی در فضای داستان. بینند برابر زندگی و مشکالت آن خود را ناتوان می

نیز  گسستگی و انشقاق روانیاند و یا در حال گسستگی هستند و به همین سبب دچار  دیکی ظاهری به طبیعت از آن گسستهنز
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 پیرنگ. تر صحبت خواهد شد در این مورد مفصل (eco criticism)محیطی  در بخش مربوط به نقد زیست. شوند هستند یا می

نیز به شیوة مورد  فرجام داستاندر داستان مدرن، مبهم و دیریاب است و گاه ها، مطابق با شیوة متداول  برخی از این داستان

شود؛ مثالً سرنوشت آقامیرنصیر در داستان دوم یا رمضان در قصۀ اول و یا اسالم در آخرین داستان  ها مبهم رها می عالقۀ مدرنیست

 . شود معلوم نمی

فضای روستا پر از فقر، مرگ، بیماری و . کند هد و به آنها ستم مید ها را آزار می اجتماع حتی در روستای کوچک بیل انسان

گرسنگی است و مش حسن، اسالم، موسرخه، کدخدا و عباس همگی تحت سلطۀ این اجتماع هستند، تا حدّی که در امور زندگی 

ها دست  ها و ناتوانی هتچهرة زشت این اجتماع، که با سفا. آیند حرکت درمی خود اختیار ندارند و اغلب علیرغم میل خود به

کند، اما این یک شباهت ظاهری و ناشی از توصیف واقعیت است، نه  ها را به ادبیات ناتورالیستی شبیه می گریبان است، این داستان به

ر این های مدرنیسم د ها از طبیعت و محصور بودن هر کدامشان در دنیای خود نیز، از دیگر نشانه دور بودن این انسان. ناتورالیسم

 .ها است داستان

آلود و گاه فراواقعی، شبیه رمان  هایی اغلب مشترک، در فضایی واقعگرایانه، ولی در عین حال وهم ها با مکان و شخصیت این داستان

. کسوت گابریل گارسیا مارکز دانسته است احمد شاملو ساعدی را از این جهت پیش. شوند مارکز، روایت میصد سال تنهایی 

 (221، 4965: ینیالد سیف)

این . های خود را با همان سبک پدید آورده است این نظر درستی است، زیرا ساعدی حدوداً چند سالی پیش از مارکز داستان

ها مختصاتی نزدیک به مکتب رئالیسم جادویی دارند، زیرا عنصر فراواقعی آنها در بافت درون داستانی، طبیعی محسوب شده  داستان

 .های داستان است ساکنان روستا، یعنی شخصیت افات و مورد پذیرش و اعتقادبرگرفته از خرو 

در داستان . در همین مطلب است تفاوت اساسی دو مکتب اکسپرسیونیسم و رئالیسم جادوییالزم به ذکر است که  

نطقۀ خاص بیرون نیامده است های مردم یک م کافکا، عنصر فراواقعی از دل اعتقادات بومی و خرافهمسخ اکسپرسیونیستی، مثالً در 

ای غیرمعمول و عجیب بیرون  شیوه و بیشتر بیانگر پیچیدگی و فشارهای درونی یک شخصیت داستانی معموالً روشنفکر است، که به

ادها د دادهای فراواقعی، ناشی از عقاید خرافی مردم منطقه یا روستایی است و این روی ریزد، اما در رئالیسم جادویی وقایع و روی می

از همین مجموعه گاو مثالً در داستان . های داستانی قابل قبول هستند در بافت درون متن، انسجامی درونی دارند و از نظر شخصیت

اند و یا در داستان هفتم موسرخه هم در چشم مردم روستا تبدیل به  داستان، مردم روستا در نهایت گاو شدن مش حسن را پذیرفته

 :های زیر توجه فرمایید به نمونه. شناسند ا نمیحیوان شده است واو ر

رفت و  یکی از مردها جلوتر می. بردند طرف جاده کشان می پیچ کرده بودند کشان را که طناب گاویته دره، توی تاریکی، سه مرد 

سه مرد پوروسی . کرد کرد و مردها را خسته می گاو با جثۀ کوچکش مقاومت می. دادند کشیدو دو مرد دیگر هلش می طناب را می

 (4919،496:ساعدی. )کردند کمر، از باالی قلۀ کوه خم شده بودند و آنها را ته دره تماشا می کارد به

 :گوید در جایی دیگر از داستان، اسماعیل در مورد بردن مش حسن به بیمارستان می

 (491همان، )« کنیم چی؟ اگه گفتن گاو قبول نمی... »

 :گوید حسن به گاری، موسرخه میو در هنگام سوار کردن مش 

 (499همان، )« .تونی سوار گاریش بکنی اون سوار گاری نمیشه، تا سر گاو رو نبری که نمی... »

 :شنود جای صدای انسان، صدای گاو می رود، به سراغ مش حسن می در جای دیگری وقتی اسالم در طویله به

 (492همان، . )آورد ای را با خود بیرون می آمد و نالۀ گاو خسته ردی میباد آرام و س. اسالم در طویله را کنار زد و رفت تو

هایی از  اند و ساعدی نیز خالقانه، در بخش نظران مکتب رئالیسم جادویی را واردشده در حیطۀ پسامدرنیسم دانسته اغلب صاحب

 کند و وارد حیطۀ پسامدرنیسم عبور می (epistemologic)شناسانه  هایش از مرزهای فلسفی مدرنیسم، یعنی نگاه شناخت داستان

های واقعی و فراواقعی اتفاق  ها تداخل جهان شود؛ مثالً آنجا که در این داستان می  (antologic) شناسانه و نگاه فلسفی وجود

  .کند افتد و این در واقع نتیجۀ مکتب رئالیسم جادویی است، از مرزهای مدرنیسم عبور می می
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هایی  این از تکنیک. کند هفتم دو فرجام متفاوت برای شخصیت اصلی داستانی خود، یعنی موسرخه، ذکر می اما ساعدی در داستان

بنا . هایی رایج نبود نوشت، هنوز چنین شیوه است که بعدها در پسامدرنیسم بسیار رایج شد و در زمانی که ساعدی این داستان را می

سبب خالقیت فراوان، روح زمانۀ خود را دریافته و در سبکی که متناسب با زمانۀ  بهای دانست که  توان نویسنده براین ساعدی را می

در این داستان موسرخه، که به حیوانی تبدیل شده است، یک بار در . های ادبی جهانی است آفریند، حتی پیشگام جریان خود می

 :شودو اهالی آمادة دفن او هستند بیل به دست پسر مش صفر کشته می

. سنگ را ول کرد. پای دیگرش را گذاشت آن ور حیوان. یک پایش را گذاشت این ور حیوان. مشدی صفر سنگ را برد باال پسر... 

کدخدا و مشدی بابا رفتند آن طرف خرمن، تا . خون زرد و لزجی از دهانش آمد بیرون. که صدا بکند روی زمین پهن شد آن جانور بی

 (216همان، . )برای الشه گودالی چال بکنند

آید و مردم با تله موش به  کنند، از فاضالب بیرون می که در آنجا رهایش می شود و پس از این و در فرجامی دیگر به شهر برده می

 : روند سراغش می

کارش نداشته  شما کاربه»: اسالم گفت. ..«خوای بگی که کارامونو ول کنیم و ازین نگهداری بکنیم؟ می»: پسر مشدی صفر گفت... 

رفت و طنابی را  خزید و جلو می موسرخه چهار دست و پا در میدان بزرگ شهر می... «.بریمش شهر من و مشد اسماعیل می. شینبا

خودم با این . من دیدم»: جوان قدبلندی که وسط جماعت ایستاده بود گفت... کشید دنبال می که به مچ پایش بسته بودند به

گفتن که سگ آبی  دونین، از همون جایی که وقتی دو تا جونور گنده گرفته بودن و می می. دآب دراوم هام دیدم که از تو فاضل چشم

یه نفر پاسبان صدا بکنیم دوباره »: جوان قدبلند گفت« خب، چه کارش بکنیم؟»: مردی که کنارش ایستاده بود گفت« .هستن

تله موش بزرگی . جلو، پیش موسرخه که رسید خم شدجماعت را کنار زد و رفت . ای آمد مرد چاق و خمیده« .آب ببردش تو فاضل

همان، . )خورد تکان می های دراز و خشکیده از چهار تا خانۀ تله آویزان شده بود و تکان دستش بود که الشۀ چهار موش الغر با دم

241-242   ) 

حیطی قابل توجه هستند و مسایلی م ها از منظر موج دوم نقد زیست این داستان: (eco criticism)1محیطی  از منظر نقد زیست

 Cheryll)9براساس نظریات چریل گالتفلتی –چون رابطۀ انسان و طبقۀ اجتماعیش با طبیعت و زمین و محیط زیست 

Glotfelty) - ها  طبیعت و محیط این روستا، مانند بسیاری از روستاهای آذربایجان فقیر و نسبت به انسان. یابد در آنها اهمیت می

در همان قصۀ . دادهای داستان است، بلکه کنشگر اصلی نیز هست ها زمین نه فقط مکان وقوع روی در این داستان. ممسک است

در استخر هم یک مرغ مرده روی آب . دانند با آن چه کنند ها نمی عنوان مظهر طبیعت و زمین، مرده است و انسان چهارم، گاو به

مثابه  رسد که دیگر مرزی بین انسان و حیوان، به جایی می شود و به ن تبدیل میتدریج به حیوا در قصۀ هفتم موسرخه به. است

 . کنند او را از خود دور و در نهایت نابود کنند ترسند و سعی می به همین دلیل مردم از او می. ماند طبیعت، باقی نمی

موسرخه مثل قورباغه « .آباد برو بیا از حسن. جا برو اینخاطر خدا و رسول از  بیا به»: ها جلو موسرخه زانو زدند و التماس کردند پیرزن

مردها آمده پشت سرش ردیف شده بودند، نقشه . توانست هایش را بازکند و نمی زد که چشم زور می. پهن شده بود روی زمین

 (216-213همان، . )ترسیدند همه از موسرخه می. چیدند که چگونه بگیرند و از آبادی بیرونش ببرند می

طبیعت در . شود تواند و نمی شهر یا فرهنگ باید آن را مداوا کند که نمی. ها اغلب در مفهوم مرگ طبیعت است در این داستان مرگ

وحشی، فقیر، گرسنه و درنهایت مرده است و به همین دلیل با نمادهای مرگ و . دهنده هم نیست. ها دیگر امن نیست این داستان

. کنند شود و دیگران او را حیوان خطاب می شود، مظهر و نمایندة طبیعت می سن وقتی گاو میمش ح. نیستی نشان داده شده است

گیرد و باید مداوا شود و  های طبیعت را می انسان ویژگی. بحث جنون فوکویی نیز اینجا مطرح است. موسرخه هم همین طور است

ها است، اما این روستا درکل یک یا دو گاو بیشتر ندارد و  انگاو محور زندگی این انس. شهر در حکم بیمارستان و دارالتادیب است

گاو، در اینجا نوعی کنشگر اصلی است و زندگی . همین است که برای صاحبش حتی بیش از زندگی خودش ارزشمند است

خورد و  هم می همین است که با مرگ او و برهم خوردن این رابطه، تعادل روانی فرد به. صاحبانش به حیات او گره خورده است

در تقابل دوگانۀ . اش با طبیعت و زمین تجربه کرده است آید؛ همچنان که انسان مدرن در گسست رابطه گسست روانی به وجود می

شود، این شهر و فرهنگ است که باید فرد را درمان کند، بنابراین مش  فرهنگ و طبیعت، هنگامی که رابطه با طبیعت مخدوش می
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نکته در اینجا است که همۀ این . شود شوند و موسرخه نیز در شهر رها می ر اسالم به بیمارستان برده میحسن و در داستان آخ

 .درمان آنان نیست ها فرجامی بسیار بد دارند و شهر قادر به شخصیت

او نیز با . شود نابود میخواهد همراه او بماند، گم و  کند و می را قبول نمی -و در واقع طبیعت -در داستان اول، رمضان که مرگ مادر

این مکان آشکارا . رود زار می ها نماد مرگ هستند، همراه مادر، به مکانی نامعلوم به نام بنفشه ها که در همۀ این داستان صدای زنگوله

یک و از باید دقت داشت که رمضان نیز مثل میرزانصیر در داستان دوم کودک است و بنا براین به طبیعت نزد. مثابه بهشت است به

    . اند در مورد مرگ مادرش به او نیز مانند مش حسن هنگام مردن گاوش دروغ گفته. اجتماع و فرهنگ دور

گداری در  اگر گاه. توان گفت تقریباً جایی ندارد ها بسیار کمرنگ است و می عشق در این داستان: عشق و رابطة انسان با طبیعت

بندد و مش حسن به گاوش  آبادی دل می عباس به سگ خاتون. است( طبیعت)حیوان ای ظاهر شود، بیشتر بین انسان و  گوشه

سگ همدم و مونس او . کند گیرد و حاالت و روحیاتی متفاوت پیدا می اندک از جامعه فاصله می عباس اندک. ورزد وار عشق می دیوانه

گاو هم برای مش . آیند جویی برمی کند و درصدد چاره می این موضوع مردم را نگران. زند شوید و با او حرف می شده و عباس او را می

هر دوی این . شوید زند و در برکه او را می خوابد، با او حرف می ها در اصطبل می حسن نقش معشوق را دارد، تا جایی که بعضی شب

آبادی را  سگ خاتون. دی آنها هستندها و یا خود مردم بیل درصدد نابو ها با ناکامی مواجه هستند و همۀ جامعه، اعم از پوروسی عشق

آورده و مرده، علیرغم میل او در چاه  دلیل نامعلومی خون باال می کشند و گاو مش حسن را که به شکل فجیعی می با توطئه به

عشق انسان به . ها و شاید مردم ده چشم طمع به او دوخته بودند مرد، پوروسی اگر هم این گاو نمی. گویند اندازند و به او دروغ می می

توان از رابطۀ ریحان و حسنی در قصۀ سوم  عنوان مثال می ها، در واقع عشق نیست و فقط اطفاء غریزه است؛ به انسان در این داستان

رود؛ اما  نام میرزانصیر عاشق دخترخالۀ بیمارش است و به دنبال او به شهر می جز یک مورد در قصۀ دوم که پسر جوانی به به. نام برد

تواند جای پدرش را بگیرد، صحبت و او را  که او نمی آنها در مورد این. گفتۀ روستاییان هنوز کودک است رزانصیر پانزده ساله و بهمی

 :کنند خاطر این عشق نکوهش می به

ش  خترخالهببینم، نکنه آقانصیر خاطرخواه د».. ..«.تونه جای آقا را بگیره نمی. س آقا میرزانصیر خیلی بچه»: مشدی جبار گفت

ها پونزده  بعضی». ..«دونی که؟ شایدم که شده، اما دختره مریض و مردنیه، می. دونم من چه می»: پسر مشدی صفر گفت« شده؟

 (96-96همان، )« .ن ساله هم بچه

خاله هم او . مرگ استگویا دیوانه یا نزدیک به . شود رود، بیمار و در سرانجامی مبهم رها و گم و ناپدید می شهر می او هم وقتی به    

این قصه هم پر از . کنند و فقیرند شهر که باید درمان کند، خود بیمار است و دکترها و پرستاران هم اغلب سرفه می. کند را رها می

 ها جایی ندارد، شاید به این سبب است که اینان در جهانی سرشار از بیگانگی و اگر عشق در زندگی این انسان. مرگ و بیماری است

عشق که راه دادن و پذیرش ، ناچار منزوی است و به (other)« دیگری»کنند؛ در جهانی که هر انسان یک  عدم اعتماد زندگی می

عباس که در داستان پنجم از این حصار عبور کرده و به . تواند وجود داشته باشد ناچار نمی یک انسان دیگر به جهان خود است، به

خواهند  که می کنند و علیرغم این دیگران حسادت می. کند ست و همین او را شیفته و عالقمند میبسته، دیگر منزوی نی سگی دل

ها بر آنان غلبه  کنند سگ را از او بگیرند، اما در نهایت سنت دهند و سعی می سگ را برانند، بعضی از آنان به سگ عالقه نشان می

 . دارد

مشدی جبار « .نه، به هیشکی نمیدم»: عباس گفت« بدت نمیاد که صاحبش بشی؟ که تو خودتم مشدی بابا، مثل این»: عبداله گفت

هیشکی، به »: عباس گفت« به من چی؟»: عبداله گفت« .حتی به تو هم نمیدم»: عباس گفت« حتی به منم نمیدی؟»: گفت

دعوا »: ازه رسیده بود گفتکدخدا که ت« .آره، به تو هم نمیدم»: عباس گفت« به منم نمیدی؟»: اسماعیل گفت« .هیشکی نمیدم

 (431همان، )« سرچیه؟

در جامعۀ مردساالر   (Gayatri Chakravorty Spivak) 1همچنین مقایسۀ سگ با زن که مطابق نظریات خانم اسپیواک

 شود، از منظر نقد پسااستعماری که در سطور بعدی بحث خواهد شد، قابل بررسی است، ولی آنجا که شمرده می« دیگری فرودست»

 .شوند محیطی برجسته می شود، مباحث نقد زیست عشق انسان و حیوان جایگزین این عشق می
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میرد و عاشق خود را محکوم به جنون، رانده  مثابه زمین و طبیعت می گاو مش حسن که عاشقانه مورد محبت صاحبش است، به

مش حسن نرسیده به . کند ند، ولی درعوض نابود میاکنون این شهر و فرهنگ است که باید او را درمان ک. کند شدن و نابودی می

 .شهر مرده است

شود،  این بار از زاویۀ دید مردم روستا نگاه می -در واقع طبیعت –در این سطور از قصۀ هشتم به این رابطۀ عاشقانۀ انسان با حیوان 

 :که محکوم و غیرقابل پذیرش است

 (243همان، )« ر شوهرو بکنن؟تونن کا اسب و گاو که نمی»: پسر مشدی صفر گفت  

. شود صورت عشق میان سگ و انسان، در داستان پنجم دیده می این مقایسۀ آشکار انسان و حیوان در رابطۀ عاشقانه، این بار به

قع در وا. از این پس او همراه و همدم عباس است. برد زند و همه جا با خود می شوید و با او حرف می آبادی را می عباس سگ خاتون

آبادی که عباس با خود آورده و از او نگهداری  این جمالت در مورد سگ خاتون. پناه برده است( طبیعت)او از میان این مردم به سگ

 :شود کند، گفته می می

ش و خواد بفروشد می. آبادی را خیلی برده باال کدخدا، عباس نرخ خاتون»: باباعلی سرش را از دربچۀ چاردیواری بیرون آورد و گفت

اوقات تلخی نکن خاله، این نیومده که جای تو رو »: عباس گفت« .یا جای من یا جای اون»: خاله گفت(... 431همان، )« .زن بگیره

 (  432همان، )« .بگیره

. دگیرند سگ را از او دور کنند و برایش زن بگیرن پس تصمیم می. خواهند درمانش کنند بینند و می مردم روستا عباس را بیمار می

 :به تقابل حیوان با زن در این سطور توجه فرمایید

ما اومدیم اینجا و گفتیم . آره مشد عباس»: مشدی بابا گفت. ..«.خواهیم سرو صورتی به زندگی تو بدیم آره، می»: مشدی جبار گفت

 (   469-464همان، )« .خواییم برات زن بگیریم می. و شنیدیم

ها  در واقع رابطۀ انسان با طبیعت در این داستان (:مثابه طبیعت فرهنگ و روستا به مثابه شهر به)تقابل طبیعت و فرهنگ 

بختی  نماید و چه آنجا که رفاه و نیک صورت عشق انسان به حیوان چهره می محکوم به نابودی و گسستگی است؛ چه آنجا که به

ماند، پلشتی و مرگ و بیماری  امعۀ بدوی انسانی باقی میهرآنچه که در روستا و در ج. کند ها را در شهر و روستا مقایسه می انسان

در قصۀ سوم تندبادی سیاه و کثیف و بدبو از روستاهای . است که در تندباد سیاه و بویناک و وهمناک قصۀ سوم نمادینه شده است

این تندباد، که آشکارا نمادی از مردم بیل برای مقابله با . رسد پیچد و عاقبت به بیل می کند و به دور نبی آقا می دیگر عبور می

بندند و به مراسم مذهبی و عزاداری و دعا متوسل  های اجتماعی و همچنین فقر و قحطی و گرسنگی است، دخیل می پلیدی

کارانی چون حسنی، جبار و مشدی ریحان  گیرند و آیرونی در اینجا است که عاقبت فقط دزدان و خیانت ای نمی شوند، اما نتیجه می

داری  تقابل شهر و روستا یا در واقع تقابل طبیعت و فرهنگ در پایان داستان، باز به نحو معنی. و خوشحال و دررفاه هستندسیر 

گویا نابودی سرنوشت محتوم طبیعت و . خورند ناچار الشۀ االغ مرده می ها به شهر پر از بوی نان است، ولی بیلی. کند خودنمایی می

 :به سطور زیر توجه فرمایید عنوان نمونه به. روستا است

ها را  هر دو نفر سیر بودند و با بغلی از نان، خانه. بوی نان برشته همه جا پیچیده بود. گشتند مشدی ریحان و حسنی توی شهر می

و چه »: برد گفت مشدی ریحان که دستش را روی ران حسنی باال می« هوای شهر چقدر گرمه؟»: حسنی گفت.... کردند تماشا می

 (412همان، )« .ای پیدا کردیم های خوشمزه ننو

    :ها دیگر است و حال و هوای بیلی

جلوتر از همه ننه . کردند خواندند و گریه می همگی نوحه می. های بزرگ، بیرون آمدند زنان، با علم ها سینه به ده که رسیدند، بیلی

: خواند ننه فاطمه روضه می. دوش کشیده بودند و تا علم بزرگ بهگردن، نفری د فاطمه و نه خانوم بودند که با قد خمیده، زنجیر به

اسالم که جماعت را  «تن شهید تشنه لبسر شهید تشنه لب »: زدند و جمعیت گرسنه فریاد می «ن شهید کربالسر شهید کربال ت»

تها چشم دوختند به الشۀ بزرگ جماعت دور گاری حلقه زدند و با اش. هق به گریه افتاد هایش را گرفت جلو صورت و هق دید، دست

 ( 419همان، . )و مرطوب االغ و ساکت شدند
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یکی از ساکنان روستا موتور برقی را که از یک کامیون ارتشی آمریکایی به . بینیم همین تقابل را به نحوی دیگر در قصۀ ششم می

کنند، آن را شیئی مقدس پنداشته  به آن پیدا نمی چون هیچ شناختی نسبت. آورند بیند و اهالی آن را به روستا می زمین افتاده، می

تقابل جهان اسطوره و طبیعت از یک سو و . شوند کشند و مشغول عبادت و مراسم مذهبی می مثابه ضریحی به دورش دیوار می و به

 . کند شهر و مدرنیته و فرهنگ از سوی دیگر در این داستان خودنمایی می

صدای ، آره»: کدخدا گفت.. ..«شنفین؟ می»: اسالم گفت. هایشان را گذاشتند به بدنۀ صندوق وشمردها بلند شدند و رفتند جلو و گ

بینی چه جوری هستش؟  نمی. ضریح یه امامزاده. این ضریحه. کنه این تو هیشکی گریه و زاری نمی»: اسالم گفت. ..«.گریه میاد

 (454-451همان، )« هارو که شنیدین؟ صدای گریه

بیماران در حیاط . ها نشانگر اوضاع شهر است، که خود بیمار و ناتوان و ناکافی است مارستان در این داستانهمچنین اوضاع بی

همچنان که انسان رانده شده از طبیعت و روستا . اند و دکترها و پرستارها خود فقیر و بیمار هستند بیمارستان به حال خود رها شده

 .اغلب در شهر هم پناهی نداشته است

و  -6براساس نظریات ادوارد سعید -(othering) در این شیوة نقد مباحثی چون روند دیگری سازی : 0نظر نقد پسااستعماریاز م

بر اساس  –و صدای دیگری فرودست در متن   های تحت سلطه با یکدیگر مسایل مربوط به طبقۀ اجتماعی و چگونگی روابط انسان

همچنین بحث وجود فضای سوم در داستان و چندگانگی هویت و تناقض و باز بودن   -نظریات خانم گایاتری چاکراورتی اسپیواک

 . یابند اهمیت می(alienation)و نیز مبحث از خود بیگانگی انسان  - (Homi Bhabha)  6براساس نظریات هومی بابا –هویت 

دایرة شناخت . شدید فرهنگی نیز هستفقر محیطی در این روستا همراه با فقر  :(others)« دیگری»انزوا در پس حصارهای 

حدی دنیای این  به« سازی دیگری»نظری و خرافات است و حصار  مردم این روستا، منحصر به همین فضای محدود سرشار از تنگ

 رانند، بلکه دیوارهای ترین روستای دوست و همسایه را از میان خود می کند که نه فقط اهالی نزدیک ها را تنگ و کوچک می آدم

هر خانه و هر انسان، دژی مستحکم و تنها است که فقط براساس منافع شخصی . کنند های درون ده را نیز فراموش نمی کوتاه خانه

شود که در عین حال در همۀ شئون زندگی هم دخالت کنند و   این مانع آن نمی. کند سوی دیگران بازمی خود گاه دری به

سوی دیگران دراز  البته بعضی از آنان، مثالً اسالم، همواره دست کمک به. شته باشندکوچکترین حرکات یکدیگر را زیر نظر دا

او با دیگران . شود تلقی می« دیگری»ها علیرغم نزدیکی به این مردم،  کنند، اما باید به یاد داشته باشیم که او در همۀ داستان می

کند، دیوانه  است و عاقبت هنگامی که آگاهانه این جامعه را ترک میداند و مغز متفکر روستا  هایی دارد، از آنان بیشتر می تفاوت

او تنها کسی است . است« دیگری»در واقع اگر دقت کنیم، اسالم از همان آغاز یک . کشد شود و کارش به تیمارستان می قلمداد می

. پس او با دیگران متفاوت است. دارد «عقل و قوة تفکر»تر  یعنی وسیلۀ حرکت و از همه مهم« گاری»و « ساز»که در این روستا 

بیند، ندایی غریب او را به ترک  در پایان هم، بعد از آزارهایی که از دیگران می. آیند فقط هر گاه که مشکلی دارند، به سراغش می

ۀ اول توجه فرمایید، که برای بررسی موارد فوق ابتدا به این نمونه از قص. شود خواند و از همان لحظه دیوانه تلقی و طرد می روستا می

 :رود هنگامی که کدخدا نیمه شب آهسته در ده راه می. کشند چگونه همه در کار هم سرک می

کدخدا « خوای بری؟ کدخدا، نصف شبه، کجا می»: کله توی تاریکی جنبید و گفت. پنجرة کوچکی باز شد، کلۀ مردی آمد بیرون... 

مرد اول خم شد و به اسالم ... «عصر که حالش خوب بود، نبود؟»: دیگری آمد بیرون و گفتکلۀ مرد . پنجرة دیگری باز شد.... ایستاد

ها ریختند بیرون،  از پنجره. ها که فانوس را دیدند فکر کردند که ننه رمضان تمام کرده است بیلی.... «خواد ببردش شهر می»: گفت

 ( 5-6همان، . )ها بیرون آوردند بام های پشت ز سوراخهاشان را ا توانستند از خانه خارج شوند کله پیرمردها که نمی

یک حیوان است؛ سگی از « دیگری»این بار . توان دید خوبی می را در قصۀ پنجم به« سازی دیگری»های بارز روند  و اما از نمونه

ها  گردد، اما در دنیای انسان ها، هرکه گو باش، به دنبال صاحبی می روستای خاتون آباد که صاحب خود را گم کرده و در بین انسان

تواند  هیچ وجه نمی چنین خواستی معنا ندارد و سگی که متعلق به روستای دیگری بوده است، هرچند روستایی دوست وهمسایه، به

سیار پذیرند و اگر کسی مانند عباس، پس از شک و تردید ب های روستا او را بپذیرند، مردم نمی حتی اگر سگ. به این روستا راه یابد

این معالجه، کشتن سگ و طرد کردن اجباری او از . کنند شود و سعی در عالج او می به او دل ببندد، در سالمت عقل او شک می
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کند او را به بیرون از حصار خود  پذیرد و سعی می ببینید که چگونه حتی خود عباس هم در اوایل کار او را نمی. زندگی عباس است

 :پذیرد د و دودلی او را میبراند، اما بعد با تردی

عباس .... سگ برگشت و به خاتون آباد نگاه کرد و دوباره دم تکان داد« .چخ، چخ»: عباس با چوبی که دستش بود اشاره کرد داد زد

. و راه افتاد« .چخ، چخ»: گوش سگ را گرفت و سرش رابرگرداند طرف خاتون آباد و با چوبی که دستش بود، زد به پشتش و گفت

دستیش  عباس چوب. سگ هم ایستاد. عباس ایستاد. آمد آرام دنبالش می پشمالو آرام. قدمی که رفت برگشت و دوباره نگاه کرد صد

های؟ »: عباس گفت. تر رفت و نشست و عباس را نگاه کرد سگ برگشت و چند قدم عقب« .چخ، چخ، چخ»: را تکان داد و داد زد

اول با . دوان آمد و دم تکان داد و در چند قدمی عباس ایستاد سگ دوان« .بیا، بیا»: عباس گفت. سگ جلوتر آمد و نشست« چته؟

از پشت .... اش را گذاشت زمین و دمش را تند تند تکان داد و گرد و خاک کرد عباس که خندید، سگ پوزه. احتیاط نگاهش کرد

آبادی  خاتون« این جنازه مال کیه؟»: عباس گفت. و خندیدآبادی آمد باال سگ و عباس را نگاه کرد  دیوار باغ، کلّۀ یک نفر خاتون

های بیل  ترسم سگ می»: عباس گفت... «.اگه خوشت میاد، ورش دار و ببرش بیل»: آبادی گفت خاتون... «.مال هیشکی نیس»: گفت

گرده و میاد  رمیها راهش ندادن، ولش کن اونوقت خودش ب اگه آدم. ها که راهش میدن سگ»: آبادی گفت خاتون« .راهش ندن

 (412-414همان، )« .اینجا

ها  این واکنش انسان. پذیرند دهند و نهایتاً سگ را می ها واکنش تندی نشان نمی آبادی درست است، زیرا سگ بینی مرد خاتون پیش

خوانیم که عباس  در سطور زیر می. شود آمیز است و در پایان به قتل و مرگ سگ منجر می رحمانه و بسیار خشونت است که تند، بی

، اما این هم از کند از دیگری بودن تطهیر میو شوید  میکند و سگ را  را بازمیپنجره پس از پذیرفتن سگ، به طرزی نمادین 

کشند، تا عباس را از این  پندارند و سگ را می را پذیرفته، بیمار می« دیگری»آنها عباس را که یک . فایده است نظر بقیه مردم بی

 :کجروی رها کنندبیماری و 

هایش را زد باال و شروع کرد به شستن  آستین. کاسۀ لعابی و کیسه را برداشت و آمد لب استخر. عباس پنجره را باز کرد و رفت تو... 

های دیگر بیل و آخر سر پسر مشدی صفر آمدند و صف بستند و عباس و  اول پاپاخ و بز سیاه اسالم و بعد سگ. آبادی خاتون

: مشدی جبار گفت. ها مردها در میدانچۀ پشت خانۀ مشدی صفر جمع شده نشسته بودند روی هیزم.... ی را تماشا کردندآباد خاتون

... «.روزبروز حالش ناجورتر میشه»: عبداهلل گفت« .آره، از حاال باید یه فکری براش بکنیم»: مشدی بابا گفت« چه کارش بکنیم؟»

 (433همان، )«.آبادی را باید از سر بیل دور کرد تونهرجوری شده شرّ این خا»: عبداهلل گفت

 :گوید دهند، می کند و او را نیز تحویل تیمارستان می اسالم که مغز متفکّر ده است و بعدها آگاهانه این مردم را ترک و رها می

مشدی بابا با هم  مشدی جبار و« .کاری به کارش نداشته باشین،حاال که عباس دلش به این سگ خوشه، بذارین خوش باشه»

اسالم « خیله خب، من بهتون میگم که چه کارش بکنیم؟»: پسر مشدی صفر گفت« چی؟ کاری به کارش نداشته باشیم؟»: گفتند

بشوری نشوری نجسه »: خاله گفت« .همین حاال شستمش»: عباس گفت« باالخره آوردیش تو خونه؟»: خاله گفت....بلند شد و رفت

های  من از سگ.. ..آبادی زیاد رو نده خوام بگم به این خاتون می»: پسر مشدی صفر گفت. ..(436-436همان،.)..«.و پاک نمیشه

کلنگ را دودستی برد باال و مثل برق آورد . پسر مشدی صفر یک قدم دیگر جلو آمد و ایستاد. ..(439همان،)« .اجنبی بدم میاد

ای که ناگهان منفجر شد  بعد زوزة درمانده. مثل این که درختی را انداختند .اول صدایی بلند شد. آبادی پایین و کوبید به کمر خاتون

پسر مشدی صفر دوباره کلنگ را برد باال . خاله گیج و مبهوت نشست پای دیوار. و شد نعرة وحشتناک عجیبی که تمام بیل را گرفت

 (461همان، . )و آورد پایین و نعره را خاموش کرد

شود، از نظر خانم  محسوب می« دیگری فرودست»، مقایسۀ سگ با زن، که در دنیای مردساالر، همچنان که در فوق اشاره شد

های بیشتر  های فوق از آوردن مثال در اینجا با توجه به نمونه. گیرد اسپیواک قابل توجه است و در حیطۀ این شیوة نقد قرار می

 :شود خودداری و به ذکر یک نمونۀ کوتاه اکتفا می

خواد بفروشدش و  می. آبادی را خیلی برده باال کدخدا، عباس نرخ خاتون»: را از دربچۀ چاردیواری بیرون آورد و گفت باباعلی سرش

اوقات تلخی نکن خاله، این نیومده که جای تو رو »: عباس گفت« .یا جای من یا جای اون»: خاله گفت(... 431همان، )« .زن بگیره

 (  432همان، )« .بگیره
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او هنگامی که . شود محسوب می« دیگری»شود،  ها و عقاید رایج روستا نمی الحظه شد، اسالم نیز آنجا که تسلیم سنتهمچنان که م

در اینجا بحث باز بودن هویت و وجود فضای سوم . شود گیرد، دیوانه شمرده شده، راهی تیمارستان می تصمیم به ترک روستا می

ن نظریات نقد مطرح شده باشند، به سبب درک عمیق و درستی که از فضای روستا و که هنوز ای ساعدی بدون این. شود برجسته می

توجه به بعضی . های خود منعکس کند خوبی در داستان شرایط اجتماعی داشته است، موفق شده حال و هوای موجود در آنجا را به

هایی  ها و افکار و سنت د، مربوط به طرز فکر آدمدهد که این فرایند دیگری سازی، بیش از آن که مکانی باش سطور داستان نشان می

مثالً در قصۀ هشتم، آنجا که اسالم همراه با دو نفر سیدآبادی و پسر مش صفر از روستای خودشان . است که در جانشان رسوخ کرده

او آشکارا از جانب اینان . استوار و بین خودشان مبنی بر نوعی همدستی  رود، برخورد اینان با او تمسخرآمیز و بیگانه به سیدآباد می

 -صاحب عروسی که اسالم را برای ساز زدن دعوت کرده و اهل روستای مجاور است –که شاه تقی  شود، درحالی تلقی می« دیگری»

 :های زیر توجه فرمایید به نمونه. با او دوستی و نزدیکی دارد

: اسالم گفت« تو آوردیش؟»: شاه تقی گفت« .سر مشدی صفرهپ»: اسالم گفت« این کیه باهات اومده؟»: شاه تقی به اسالم گفت

در جای . (222همان، )« .باشه»: اسالم گفت« پیچه؟ خیلی به دست وپای تو می»: شاه تقی گفت« .خودش اومده، من نیاوردمش»

 :دهند قرار می دیگری پسر مشدی صفر و آن دو نفر سیدآبادی که برای بردن اسالم آمده بودند، او و سازش را مورد تمسخر

اسالم از گاری پیاده شد و .. ..«.مثل تفنگ میمونه»: اسماعیل گفت« ای داره این مشد اسالم؟ چه ساز گنده»: سیدآبادی اول گفت

و به عکس خودش نگاه کرد « .هر وقت که کارتون تموم شد خبرم بکنین»: رفت و نشست لبۀ استخر و پشت کرد به مردم و گفت

ها  اول سیدآبادی. پسر مشدی صفر چشمک زد. بود و دستۀ سازش مثل تفنگ از باالی شانه باال آمده بودکه توی آب افتاده 

 (246همان، . )خندیدند و بعد جماعتی که دور گاری ایستاده بودند

دهند، چون کنند او را فریب  شود، سعی می دهند و او عصبانی می و در جای دیگر بعد از این که اسالم را مورد تمسخر قرار می

 :درعین حال به او نیاز دارند

به تو که نخندیدیم مشدی »: پسر مشدی صفر گفت. شان را گرفتند ها که دیدند اسالم اوقاتش تلخ شده، جلو خنده سیدآبادی... 

 (221همان، . )ها دوباره به خنده افتادند سیدآبادی« .به مشدی رقیه خندیدیم. اسالم

 :شود و مردم تمام حرکات او را زیر نظر دارند تلقی می تدریج اسالم بیشتر بیگانه به

. ها اسالم را که دیدند صداشان برید بلند شدند و دویدند توی کوچه. شویی بودند شویی و لباس ها دورادور استخر مشغول ظرف زن

بام  صدای آهستۀ مردی از پشت ...ها را نگاه کرد و بعد آمد کنار استخر و خم شد و خود را توی آب نگاه کرد زده زن اسالم بهت

مشدی بابا و اسماعیل و . اسالم خم شد و نگاه کرد. ..«.ایستاده کنار اسب»: صدای دیگری گفت« کنه؟ چه کار می»: همسایه گفت

 (296-291همان، . )خندند زنند و می آرام حرف می روند و آرام پسر مشدی صفر را دید که گوش به گوش هم راه می

مثالً در . کند جا می های به ساعدی از صنایع ادبی نیز در موارد متعدد استفاده(: صنایع ادبی داستان)کوتاه به شعر تشبُّه داستان

 : از مردم گرسنۀ روستا هستند ای استعارههای گرسنۀ بیابان،  همین داستان سوم، موش

مشدی بابا صدای . کشیدند گذشت، جی  می ان میهای گاری که از رویش چرخ. ها بیرون ریخته تمام بیابان را گرفته بودند موش

 (419همان، . )شنید هاشان را می شکستن استخوان

 :برد کار می را به تشبیهو جای دیگر باز همین را به صورت 

اسالم یک . عبداهلل رویش را گرفت طرف دیگر. آبادی آمد بیرون و پهن شد جلو عبداهلل و اسالم دست بزرگ یک گدای خاتون... 

  (412-414همان، . )دست که رفت توی گودال، چند تا موش بیرون آمدند. ت شله گذاشت کف دست گدامش

 :کند استفاده می (personification) تشخیصدر جایی از قصۀ اول از صنعت ادبی 

 (3، همان. )کرد رمضان برگشت پشت سرش را نگاه کرد، بَیَل انگشتانش را باال گرفته بود و آنها را دعا می... 

 :کند استفاده می تشخیصدر جای دیگری از همین قصه، دوباره از 

باال رفتند و رسیدند به یک دهلیز چهارگوش که پنجرة مدوّری را وسط دیوارش کارگذاشته ...کدخدا و دربان وارد هشتی اول شدند

 (45همان، . )کرد بودند و از آنجا به میدان بزرگی نگاه می



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

742 
 

 :کند به زیبایی استفاده می تشبیهدر قصۀ ششم باز از 

. کرد ای آسمان را نگاه می ها و زیر مهتاب مثل چشم مرده بیل زیر پای آنها، باغ اربابی روبرویشان و استخر بزرگ از وسط خانه... 

 (466همان، )

کند، تشبیه  گاه میای که به آسمان ن نیز حوض خانه را به چشم مرده« دو برادر»ساعدی این تشبیه را دوست دارد و در داستان 

 ( 941، 4954:مجابی. )کند می

 :استفاده شدهجناس ناقص از « ماه»و « ماهی»در عبارات زیر بین کلمات 

 (5، 4919:ساعدی. )زده برگشت و دوید دنبال مردها ها را ببیند، اما چشمش که به ماه افتاد، وحشت پاپاخ خم شد که ماهی

صدای زنگوله، ترین آنها  شوند، که از مهم ها به کرّات ظاهر می نیز در این داستان (motif)هایی  عناصر تکرارشونده یا موتیف

این عناصر . توان ذکر کرد را می آورند شوری، حیوانات مرده و حیواناتی که خون باال می ها، سنگ سیاه مرده موش

 . شوند رمزگشایییا نماد هستند و باید  سمبلتکرارشونده اغلب 

ها و  دربخش هشتم این کتاب که مربوط به صوفیه و قطب. مطلبی دارد« ایلخچی»نگاری  ، ساعدی در تکعشمدر مورد نماد 

ها دعا کرده تا عاقبت آن حضرت را در یک نیمه شب  زینب خاتون مدت»: نویسد ها است، در مورد نبی آقا و کرامات او می چراغ

در داستان اول وقتی . بنا بر این تقدسی در شمع وجود دارد( 29، 4965: الدینی سیف)« !های شمع مثل شعله. تاریک دیده است

افتد و اسالم  بیرون می شمع سبزرنگیمیرد، از کالسکۀ سیاهی که منشأ صدای زنگوله است،  سوی شهر می پیرزن در حرکت به

جای این زن به عنوان عروس به گیرد و برای دختری که قرار است  بیند و موشی آن را به دهان می کمی بعد آن را در کف جاده می

گاه که  این دختر هم پس از مرگ رمضان و برنگشتن او شمع را به نشانه( 21-29، 4919: ساعدی. )برد خانۀ آنها بیاید، می

این شمع بخصوص با توجه به رنگ سبزش، رمزی از حیات است که با مرگ پیرزن از . کند برد و آنجا روشن می زیارتگاهی است می

شود، ولی با مرگ پسر جوان و نافرجام ماندن وظیفۀ دختر جوان، به  افتد و ادامۀ آن به دخترجوان محوّل می بیرون می کالسکه

 . شود عبادتگاه و مکان مقدس منتقل می

های داستان  این صدای ماورایی که آدم. شود، آشکارا نمادی از مرگ است ها تکرار می که در بیشتر داستانصدای زنگوله   

توانند منشأیی برای آن بیابند، در داستان اول در اطراف گاری حامل پیرزن مشرف به موت همواره و تا لحظۀ مرگ او شنیده  ینم

زار ببرد،  شود تا رمضان را با خود به بنفشه همچنین وقتی مادر ظاهر می( 21-49همان، . )شود شود و فقط با مرگ او خاموش می می

 (25همان،. )شود ده میبا ظاهر شدن او دوباره شنی

 :زند در قصۀ سوم نیز که تندبادی با خود مرگ و گرسنگی و قحطی آورده، باز این صدا در اطراف آبادی دور می

هایی که  شدند وصدای زنگوله آباد نزدیک می هایی که به خاتون نفس گرسنه چرخیدند، صدای نفس هایی که تندتند می صدای چرخ

 (36همان،... )زدند میتهدیدکنان دور آبادی چرخ 

 (29همان،. )ها به آن آویزان هستند، پیکی از جانب مرگ است نیز که حامل این صدا است و زنگولهکالسکة سیاه 

رود و  سویش می شود و اسب در حال مرگ به تر می روز سنگین نیز نمادی مرتبط با مرگ است که روزبه شوری سنگ سیاه مرده

 (14-11همان،. )پرد کنند، ماری از زیرش بیرون می وقتی هم بلندش می( 212همان،. )زند آن را لیس می

اینها نیز آشکارا نمادهایی از طبیعت درحال مرگ و نابودی . آورند اند و یا خون باال می یا مردهها  هم در این داستان حیوانات

در داستان آخر اسب اسالم و اسب مشدی رقیه  و( 442همان،)توان گاو مش حسن را در داستان چهارم  از این حیوانات می. هستند

به توصیفی . عنوان نمونه ذکر کرد به( 492و 416همان، )و نیز الشۀ مرغی را که روی آب استخر شناور است ( 294و 213همان، )را 

 :شود، توجه فرمایید که از مرگ گاو مش حسن می

. ای خوابیده است که مرد خسته این وری دراز کرده بود مثلدست و پایش را ج. گاو مشدی حسن وسط طویله افتاده مانده بود

آمد که طنابی را پیچیده توی  دهانش پرخون بود و به نظر می. های زاویۀ دیوار دوخته بود باز به سوراخ چشمان درشتش، نیمه

 (442همان،. )اند حلقش چپانده
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 :مشدی رقیه  و توصیف اسب

 (294. )ریخت بیرون مه بازش خونابۀ غلیظی میهای اسب بسته بود و از دهان نی چشم... 

 :های اسالم توصیف اسب

سرهاشان را آویزان کرده بودند، مثل کسی که استفراغ بکند، دهان هر دوتاشان باز بود و خونابۀ غلیظی از حلقومشان . ..ها اسب

های ریز و درشتی که از  ، مثل قورباغهگرفت ریخت توی استخر و جان می تکه می آمد و تکه کرد و بیرون می جوشید و کف می می

 (213. )آب تنگ و تاریکی نجات یافته، به دریای زالل و بزرگی رسیده باشند فاضل

دستی طبیعتی هستند که  آور فقر، قحطی و تهی اینها پیام. ها هستند کاررفته در اغلب این داستان نیز از نمادهای مهم به ها موش 

ها در چند جای داستان مبیّن همین نکته  ها و آدم تشبیه موش. این غارت طبیعت بدون نقش نیستندها هم در  آدم. غارت شده است

های مقدس هم حضور دارند و همه چیز را  در داستان سوم و در آمدن تندباد، آنها حتی در درون ضریح امامزاده و در مکان. است

در ( 466همان، . )روند نیز باز هم به درون صندوق ضریح زیارتگاه می و در قصۀ ششم( 419و 412همان، . )کنند جوند و نابود می می

 ( 226همان، . )داستان آخر نیز در عروسی و در مطبخ منتظرند تا به همه چیز هجوم ببرند و نابود کنند

 :گیری نتیجه

سبک دوره یا مکتب . رود می ای مدرنیست دانست، که گاه حتی از مرزهای مدرنیسم فراتر توان نویسنده غالمحسین ساعدی را می

توان غالمحسین ساعدی را در خلق این  ها رئالیسم جادویی است و با توجه به تاریخ نگارش اثر، می ادبی ساعدی در این داستان

ی ساعد. اند، دانست ای چون گابریل گارسیا مارکز، که جهانیان او را مبدع این سبک شمرده  کسوت نویسنده ها پیشرو و پیش داستان

فقر اجتماعی و فقر . در این مجموعه داستان، جدا ماندن انسان از طبیعت و عوارض آن بر روان انسان را مورد توجه قرار داده است

خورده و  مثابه درمانگر نیز شکست ها مرده است و نقش شهر به در واقع طبیعت در این داستان. طبیعی نیز مزید بر علت شده است

دیگری »ها گرسنگی، مرگ، بیماری، فقر معنوی در کنار فقر مادی و فرآیند  ین مورد بحث در این داستانمضامسایر . ناتوان است

نحوی تأثیرگذار مضامین مورد نظر خود را منتقل کرده  ساعدی با استفاده از ابزار بالغی و هنری به .در این جوامع است« سازی

نمایی و  حقیقت. راواقعی، نمادپردازی و برخی صنایع ادبی استفاده کرده استبرای این کار از آمیختن واقعیت با عناصر فاو . است

ای به  نحو برجسته ها به همچنین استفاده از دیالوگ در همۀ داستان. باورپذیری اثر، علیرغم حضور عناصر فراواقعی بسیار باال است

 . برد پیرنگ کمک کرده است ها و پیش روایت داستان

 :ها نوشت پی

که برای   -(antagonist)اند، که چون با ترجمۀ اصطالح  الح را برخی مترجمان ضدقهرمان ترجمه کردهاین اصط .4

شود، نگارنده معادل ناقهرمان را  اشتباه می -رود کار می به (protagonist)های اصلی منفی داستان و در برابر اصطالح  شخصیت

ح یافت، که مانع برداشت اشتباه خوانندگان شود؛ مثالً غیرقهرمان نیز معادل های دیگری نیز برای این اصطال توان معادل می. برگزید

 . دهد فارسی است، نگارنده این معادل را ترجیح می "نا"خوبی است، اما از آنجا که پیشوند 

یان های نقد ادبی دکتر امیرعلی نجوم الزم به ذکر است که نگارنده مباحث مربوط به این شیوة نقد ادبی را در کالس .2

ایشان عالوه بر تدریس این نظریات، برای اولین بار در این . دارد فراگرفته است و در همین جا نهایت سپاسگزاری خود را تقدیم می

 .ها نکاتی را درمورد همین مجموعه داستان، بخصوص داستان گاو از همین منظر بیان کردند کالس

محیطی، ادبیات محیطی، ادبیات غرب آمریکا و مطالعات  داز نقد زیستپر پروفسور گالتفلتی استاد دانشگاه نوادا و نظریه .9

 .نوادا است

وی استاد صاحب کرسی در دانشگاه کلمبیا است و . پرداز و فیلسوف هندی است ، نظریه4312خانم اسپیواک متولد فوریه  .1

« توانند سخن بگویند؟ آیا زیردستان می»مقالۀ  خاطر او بیشتر به. گذار انستیتو ادبیات تطبیقی و جامعه این دانشگاه است عضو بنیان

شناخته « ژاک دریدا« »شناسی دربارة دستور زبان»اش بر کتاب  آید و ترجمه و مقدمه شمار می ای پسااستعماری به که از متون پایه

 . شده است

 .نوشت شماره دو است مرجع فراگیری این شیوة نقد نیز مانند پی .3
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پرداز ادبی، منتقد  وی نظریه. ای مسیحی پروتستان زاده شد در اورشلیم و در خانواده 4393ادوارد ودیع سعید در سال  .6

های هاروارد و پرینستون درس خوانده بود و پروفسور زبان انگلیسی و  در دانشگاه. آمریکایی است-فرهنگی و فعال سیاسی فلسطینی

شناسی  نظریۀ شرق. شود گذاران نظریۀ پسااستعماری شناخته می نیانعنوان یکی از ب سعید به. ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا بود

 .از ابتکارات فکری او است( اورینتالیسم)

پرداز هندی است که همراه با ادوارد سعید و گایاتری اسپیواک سه ضلع مثلث  و فیلسوف و نظریه 4313هومی بابا متولد  .6

دکترا در رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آکسفورد است و اکنون  او دارای مدرک. دهند نظریۀ پسااستعماری را تشکیل می

ها  ملت»و « جایگاه فرهنگ»از تألیفات او کتاب . های مطالعات فرهنگی را در اختیار دارد روارد کرسی استادی در رشتهها هدر دانشگا

یدا، ژاک الکان و میشل فوکو تأثیر پذیرفته است، اما بیشترین هومی بابا از اندیشمندانی چون ژاک در. توان نام برد را می« ها و روایت

  . او است« شناسی شرق»تأثیر را مدیون ادوارد سعید و کتاب 

 :فهرست منابع

 (.4936)2396انتشارات چاپار، چاپ سوم، : تهران. نقد آثار غالمحسین ساعدی. غیب، عبدالعلی دست .4

 . 4939شارات نیل، چاپ اول، انت: تهران. عزاداران بیل. ساعدی، غالمحسین .2

نشر اشاره، چاپ اول، : تهران. نقد آثار غالمحسین ساعدی از نگاه نویسندگان: نگار قوم بختک .الدینی، علیرضا سیف .9

4965 . 

 . 4954نشر قطره، چاپ دوم، : تهران. شناختنامة ساعدی. مجابی، جواد .1

نشر روزگار، چاپ سوم، : تهران. ای غالمحسین ساعدیه نقد و تحلیل و گزیدة داستان. اهلل پورعمرانی، روح مهدی .3

4953. 
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 بررسی زبان عرفانی در فیه ما فیه
 عاطفه ترابی

 چکیده 

هایی است که از آغاز تکوین عرفان اسالمی و در سیر تکاملی آن همواره در کانون توجه بررسی زبان عرفانی، همواره یکی از پژوهش

ها، ابزارهای لفظی ها و بیان تجارب عرفانی و ذوقی خود ناگزیر بودند، تمام آرایهی تعلیم اندیشهعارفان برا. محققان قرار داشته است

 .و معنوی کالم و امکانات زبانی را به کار گیرند و زبان عرفانی را پدید آورند

در متون تعلیمی و عرفانی،  .تمام کارکرد علم معانی و بسیاری از کارکردهای علم بیان، ناظر به معانی ثانوی یا معنای معناست

های عارفانه و ابراز قابلیت انشا در القای معانی ثانوی، امکان بیان مفاهیم و اندیشه. های انشایی متنوع و فراوان استکاربرد جمله

  .کندهیجانات درونی را فراهم می

 معانی و علم از استفاده با دهد، مولویمی شانن گرفته است که بررسی قرار مورد دیدگاه علم معانی از در این مقاله فیه ما فیه

 به فنون این تمام در را ه توانایی خودکآن بر ، عالوههای متفاوت به صورت پرسشی، نهی و امر، جمالت موقع به و جا اربرد بهک

ای از مطالب  مایه یه درونآموزد، فیه ما فمی او به را درست طریاق و نادکمی زیباایای آگاه به نیز را گاذارد، مخاطبمی نمایش

 . ترین اثر به مثنوی از حیث محتواست موضوع آن نقد و تفسیر عرفانی و شبیه. عرفانی، دینی و اخالقی دارد

 .زبان عرفانی، علم معانی، انشا، تجربیات عرفانی :هاکلیدواژه

 مقدمه

شناسی ، اخالقی، اجتماعی، سیاسی، فقهی، تربیتی و روانترین اثر منثور موالنا، در موضوعات گوناگون عرفانیکتاب فیه ما فیه مهم

سخنان موالنا را پسرش . محمد بلخی، خطاب به مجلسیان یا در پاسخ به سؤالهای آنهاستالدین  مجموعۀ سخنان موالنا جالل. است

این اثر لطیف عرفانی عنان در . استسلطان ولد یا یکی از مریدان یاداشت کرده و احتماالً تدوین آن بعد از وفات موالنا انجام گرفته 

 .رفته استهای مجلسیان پیش میعنان رخدادها و فراز و فرودهای ریز و درشت روزمرّه و پرسش

از نظر موالنا معنی بر . نثر فیه ما فیه ساده و مطالب بسیار در عبارات اندک گنجانده شده است، هدف غائی نثر، بیان معنی است 

 آگاه را مخاطب جمالت موقع به و اربرد بجاک و یمعان علم از استفاده با او. چند که صورت نیز امری الزم استصورت برتری دارد، هر 

ای از مطالب عرفانی، دینی و اخالقی دارد و به علت تعلیمی و اخالقی مایه درونفیه ما فیه . آموزدیم او به را درست قیطر و ندکیم

 .مت موضوع پیام استگیری پیام به سبودن این کتاب جهت

توان بررسی و نقد های بسیار در ارتباط است، در حوزة مباحث زبانی، بر اساس علوم ادبی زبان متون عرفانی را میفهم متن با دانش

 . شوددر این نوشتار، برای تبیین اهمیّت انشا در انتقال پیام، انواع انشا در فیه ما فیه بررسی می. و تحلیل کرد

 رد انشا در فیه ما فیه تحلیل کارک

 ،یپرسش ،یخبر به زبان یهاجمله میتقس. نندکیم میتقس یتعجب و یامر ،یپرسش ،یخبار نوع چهاار به را جمله هاباانز غالب در

 نۀاربرد روزاک در است امّا تعجب و فرمان سؤال، خبر، یهامقوله ان،یب یبرا بیترت به یدستور یهامقوله عنوان به یتعجب و یامر

 باشد؛ مثل نداشته مطابقت آن یمنظور و یینقش معنا با جمله یدستور صورت است، نکمم ،نوشتار در چه و گفتار در چه زبان،

 زبان، دستور. مینک استفاده یا نهی خیتوب یمعنا انیب یبرا یامر جملۀ از ای میببر ارک به فرمان و امر انیب یبرا را یجملۀ پرسش هکنیا

 یمعن ای جمله یمنظور و ییمعنا یهامقوله یبررس یمتول ،یمعان دانش و جمله است یاصل یمعن ای یاصل یهالهمقو یبررس یمتول

 را آن و آن سخن گفت ذبک و صدق در بتوان هک است یاجمله خبر .نندکیم میتقس ییانشا و یخبر نوع دو است که به یثانو

 توانینم هک است یاجمله امّا انشاء، .اندشده مردود زین یو گاه اثبات متعدد نیبراه با یزمان هک یعلم نیقوان رد؛ مثلک رد و اثبات

 ،ینه امر، لیقب از یموارد ییانشا یهاجمله مضمون شود،ینم مربوط یجار یهاتیواقع به رایگفت ز آن سخن ذبک و صدق دربارة

 .است ...و تأثر ق،یتشو آرزو، درخواست،

ایم و ضلع سومی به نام عالم خارج در کار ، فقط با دو عالم لفظ و معنا مواجه...نهی، تعجّب و تمنّا ودر جمالت انشاائی نظیر امر، »
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« .نیست زیرا معانی انشائی فاقد جنبۀ حکایی از عالم خارج هستند بلکه چه در مفردات و چه در جمالت، الفاظ با معانی پیوند دارند

 (4931:62واعظی،)

، معنا یا معناهای ضمنی (معنا)= ها در عین رساندن مفهوم اولیه و شایع ای قطعی تام ندارند؛ برخی جملهها همواره یک معنجمله»

 .دارند( معنای معنا)= دیگری هم 

یعنی . شود و نقشی مهم در هنری کردن جمله دارد، معنای معناستدر واقع معنایی که پس از معنای عام و اولیه کالم ظاهر می

تمام کارکرد علم معانی و بسیاری از کارکردهای علم بیان ناظر به همان . در بطن جمله درج است امّا مکتوب نیستمعانی ثانوی که 

 (191: 4955محبّتی،)« .معانی ثانوی یا معنای معناست

ان بیان مفاهیم و قابلیت انشا در القای معانی ثانوی امک. های انشایی متنوع و فراوان استدر متون تعلیمی و عرفانی، کاربرد جمله

 ای مسئله از ییانشا جملۀ ،اهمیت بسیار دارد یمعان دانش در جمله. کندهای عارفانه و ابراز هیجانات درونی را فراهم میاندیشه

به  خود یاصل یمعن در ییانشا یهاجمله هک یموارد. است ندهیغرض گو و قصد و شهیاند انگریب هکبل دهدینم خبر یرونیب یاحادثه

 .است برابر چند ،است رفته ارک به خود یثانو یمعن در جمالت نیا هک یعوض موارد در است، معدود و مک اریبس رفته راک

زبان عرفانی از . نامندکنند که آن را زبان عرفانی میها، انتقال معانی و احوال خود از زبانی استفاده میعارفان در بیان اندیشه»

تجربیات عرفانی، غیر قابل وصف و بیان ناپذیر . گیری آن نقش داردسی است و عناصر متعددی در شکلهای مختلف قابل برردیدگاه

از این رو عارفان برای . ها و تجربیاات عقالنی آنها در این عالم مادی استخاستگاه زبان متداول روزمره، زندگی عادی انسان. است

ها، ابزارهای لفظی و معنوی کالم و امکانات زبانی را به ناگزیر بودند، تمام آرایه ها و بیان تجارب عرفانی و ذوقی خودتعلیم اندیشه

 (453ا4953:456میرباقری فرد و محمدی،)« .کار گیرند و زبان عرفانی را پدید آورند

-شود که جملهیه روشن میبررسی فیه ما ف در. های عارفانه و تعلیم به کار رفته استانشا در فیه ما فیه برای بیان مفاهیم و اندیشه

 . دارد یتوجه قابل ثرتک هاجمله ریسا نسبت و امری به یپرسش یها

 :ـ جمالت پرسشی4

اغراض بالغی این . دهدرود و همین امر، جنبۀ ادبی و بالغی زیبایی به کالم میگاه استفهام در مفاهیمی غیر از پرسش به کار می

 :نوع استفهام عبارتند از

 :تا توبیخ و مالم

! ها سابق بود، پیش از آنکه در این وجود آیی؟ها و عنایتمادر و پدر در عالم ارواح هست کردم و از من بر تو لطفنه من تو را بی»

 (219: 4931زمانی،. )«کنی؟آن را چرا فراموش می

 (361همان،. )«نگشتی؟ و مؤاخذه بر کافران بر این خواهد بودن که تو را گمانی نیامد، چرا احتیاط نکردی و طالب ما»

 : ا استفهام انکاری

 (491همان،. )«حادث از قدیم چون خبر دهد؟»

 (436همان،. )«جزو، کل را چون آموزد؟»

 (435همان،. )«هرگز کسی گندم کارد، جو بردارد؟»

 (299همان،. )«!اکنون بر پشت آینه هزار گونه نقش سازند و جواهر نشانند، روی آینه را چه زیان دارد؟»

 (256همان،. )«چون شاید که عالی، اَدنی را سجود کند؟»

 :ا استفهام تقریری

 (213همان،. )«تر؟نه در زمان مجنون، خوبان بودند از لیلی خوب»

 :ا طنز و مسخره و تحقیر

 (461همان،. )«لیلی چه باشد و چه خوبی دارد؟»

 (439همان،)« !ات پیداستپاشنهاز : گفتند که! آیی؟ گفت از حمّاماُشتر را گفتند که از کجا می»

 (254همان،. )«بیند، تار موی در دهن اشتر چون بیند؟یکی شتر را بر مناره نمی»
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 :ا تعظیم

 (69همان،. )«!چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید، از تو چون یاد کنم؟: گفت»

 :ا بیان تعجب و حیرت

 (461همان،. )«!چه دیده بود که بدان حال گشته بود؟ آخر، در وی»

 (266همان،. )«!هیزم از دیگ کی گریزد؟»

 (966همان،. )«!برند به احوال عارفان؟آید که این حافظان، چون بو نمیمرا عجب می»

 (323همان،. )«!آگه شود که من در دست کیستم؟: زهی عظیم کمانی که»

 :ة مخاطبا اثبات عقیدة خود و بطالن عقید

 (26همان،. )«!دیدی که راست نشدی و از آن چه بودی بازنگشتی؟»

 (26همان،. )«!کرد که در من بشریت نیست به خالف راستی بوددیدی که در او بشریت هست و آن چه دعوی می»

 :ا اظهار یأس

 (461همان،. )«!و چرا دشنام دادم؟! و چرا زدم؟! چه کردم؟! آه: گویدروزی دیگر بعد از هوشیاری می»

 :ا تنبّه و عبرت

 :شوندشروع می« بینینمی»رود که معموالً جمالت با در فیه ما فیه جمالت پرسشی به جهت عبرت و تنبه بسیار به کار می 

 (93همان،. )«!بینی که آدمی را صد چیز آرزوست گوناگون؟نمی»

 (19همان،. )«!خورد؟گیرد و میبرد و میبه هر نجاست دست می! بینی که دیوانه هم جسد و دست و پا دارد، اما تمیز ندارد؟نمی»

 (461همان،. )«!آید؟آید، خمر خورده از این دست و پای و زبان و رعایای وجود چه فسادها میبینی که چون مستی مینمی»

 (464همان،. )«!بینی که نفس در خواب، کجاها رود و روح در تن است؟نمی»

-ها و گلزارها و ریاحین، جمال بهار را به واسطۀ ایشان تفرّج میشود، در اشجار و سبزهرا چون ظاهر می بینی، نسیم بهارنمی»

 (451همان،. )«کنی؟

 (226همان،. )«!ها رفتند و پوسیدند و نطق و حکایت ایشان و علوم ایشان مانده است از بد و نیک؟ها و قالببینی، این گلنمی»

. «!د هزار درم باشد و گرسنه باشی و نان نیابی، هیچ توانی آن درم را خوردن و غذای خود کردن؟بینی که اگر تو را صنمی»

 (253همان،)

 :ا برای تأکید و تقریر خبر و جلب توجه

 :آیددر این صورت بعد از جملۀ پرسشی، جملۀ خبری می 

 (33ان،هم. )«!هم نماز: فرمود! تر به حق راهی هست؟از نماز نزدیک: سئوال کرد که»

! بیا سوگند بخور که در اندرون چنین اندیشه نکردی؟: یا! هیچ قاضی گوید که تو در اندرون چنین اقرار کردی یا چنین بیع کردی؟»

 (266همان،)« .زیرا کس را بر اندرون حکمی نیست. نگوید

 (922همان،)« .برقی پُرتگرگ، پُرباران، پُربرف، پُرمحنت! وآنگه کدام برق؟»

 :افات و استبعادا بیان من

و کو دانستن علم حاکم و ! کو دانستن علم احکام؟. اما احوال درویشان و فقیران مصاحبت است با پادشاه و دانستن علم حاکم»

 (253همان،. )«!مصاحبت پادشاه؟

 (616همان،. )«!تو کجا و تن کجا؟! های دیگری؟لرزی بر این تن، چون یک ساعت با وی نیستی، جایاکنون چه می»

 (441همان،. )«!نسبت به وی همه کمال است امّا نسبت به خلق، خلعت و دار کی یکی باشد؟»

 :ا اظهار ندامت

 (436همان،. )«!چه گناه کردم؟! آه: در فغان و زاری آمد که»

 (936همان،. )«!طلبیدم؟من به وجود چنین چیزی، چنان چیز حقیر چون می! آوه»
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 :ا تهدید

 (199همان،)« .واندی و چرا پنهان کردی؟ واال گردنت را همین لحظه به شمشیر ببرّمخالبته بگو که چه می»

جمالت پرسشی در فیه ما فیه، بیشتر برای خبر دادن به مخاطب و آگاهی او، جلب توجه به معنی و گذشتن از صورت ملفوظ کلمه 

آمده بیان شده االت و وقایعی که دفعتاً پیش میمطالب فیه ما فیه به مناسبت سؤ. آیند و معلوم نیست، سؤال کننده کیستمی

 :است

 (4931:461زمانی،)« .گویند؟ زیرا که همه منجمدندجمادات را جماد چرا می»

 :ـ امر1

 :دارد یتوجه قابل ثرتک هاجمله ریسا نسبت شود که جمالت امری نیز مانند جمالت پرسشی بهبررسی فیه ما فیه روشن می در

 :ا عبرت

 :شوندشروع می« بناگر»رود که معموالً جمالت با فیه جمالت اماری به جهت عبارت بسیاار به کار مای در فیه ما

 ( 4931:436زمانی،. )«!ها پیدا کندبنگر که چون این ظلمات و حجب برخیزد، چه سان واقف گردد و از خود چه علم»

 (461همان،. )«!وه باشدپایان باشد، بنگر که آن را چه عظمت و شکجا که اندیشه بیآن»

 (433همان،)« .نگر که چقدر گشاد داری و چقدر قبض داریدر جزا می»

 (263همان،)« .کندچون و چگاونه و بی قلم و آلت مصوّر میدر ایان تصوّرات که آنها را بای. اکناون تصرفات حق را در نگر»

 (959ان،هم)« .دان که در آن عالم هستبینی، میهر چه در این عالم می»

 (354همان،. )«!آخر، غوره را بنگر که چند دوید تا به سواد انگوری رسید»

صحبت عاقل . بنگر که آن پشم از مجاورت عاقلی، چنین بساط منقش شد و این خاک به مجاورت عاقل، چنین سرایی خوب شد»

 (359همان،. )«!در جمادات چنین اثر کرد، بنگر که صحبت مؤمنی در مؤمن چه اثر کند؟

 :ا ارشاد و ترغیب و تشویق

 :روددر فیه ما فیه جمالت امری به جهت ارشاد و ترغیب بسیار به کار می 

 (26همان،)« .باید که در حال، شوکت و قدرت مرا بینید و خود را مقهور من دانید تا کارها میسر شودپس می»

 (19همان، )« .ید در دینها کند و یاری جوباید که آن ممیّز خود را عاری از غرضآدمی می»

 (499همان،)« .چون آن صورت را ببینی، دلیر بر وی حمله کن، پیدا شود که خیال است»

 (499همان،)« .در حضرت او خاموش کن و خود را به وی ده و صبر کن»

تر است و احوال تو به کدام نافعآزما که از گریه و خنده، از صوم و نماز و از خلوت و جمعیت و غیره، تو را کدام اکنون تو خود را می»

 (431همان،)« .شود، آن کار را پیش گیرتر میطریق راست

 (15همان،)« .روی، سر راه را نگاه داراگر در راه نمی»

 (15همان،)« .تو راستی را پیش گیر، هیچ کژی نماند»

 (942همان،)« .باید رهیدن تا چیزی شویاز آن فهم می! تو را آن فهم، بند است»

چون بر در او رسیدی، عقل را طالق ده که این ساعت، عقل، . عقل چندان خوب است و مطلوب است که تو را بر در پادشاه آورد»

 (949همان،)« .چون به وی رسیدی، خود را به وی تسلیم کن. زیان تو است و راهزن است

 (134همان،)« .هر جا که باشی و در هر حال که باشی، جهد کن تا مُحب باشی و عاشق باشی»

 (391همان،)« .همه را دوست دار تا همیشه در گل و گلستان باشی»

 :ا تمنی و تقاضا و آرزو

 (69همان،)« .آن لحظه که تو را به درگاه حق تجلّی و قرب باشد، مرا یاد کن: پادشاهی به درویشی گفت که»

 :ا تهدید و تحذیر

 (924همان،. )«!، وای بر تودار که به دست خودت خواهم کشتن اکنون پای: گفت»
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 (914همان،)« .باید کردن و لقمۀ هر کسی را نباید خوردنچنین درویش را احتراز میهم»

 : ا تعریض

 (646همان،. )«!باش و ما را یاد مکن، شبت خوش بادتو به مراد خود مشغول می: گفت»

 :ا تسویه و تخییر

 (11همان،. )«!بر زند های دیگر سرها نباشد، از دریچهاگر این دریچه»

 (13همان،. )«!با پادشاهان نشستن از این روی خطر نیست که سر برود که سری است رفتنی، چه امروز، چه فردا»

 (36همان،. )«!اندچراغ! ایشان را چه تفاوت کند باال یا زیر؟: فرمود که. ثقیلی آمد، باالی دست بزرگی نشست»

 : ا اذن و اجازه

 (493همان،)« .ا نظر بزرگی بر تو افتد، آن مقصود، تو را حاصل شوداز چلّه برون آی ت»

 (219همان،. )«!ها و سوداها؟آخر چند از ما دوری و بیگانه و در میان تشویش! بیا»

 (361همان،. )«!مثال شنویمثال بیا تا سخن بیتو بی: فرمود که»

 :ا تعجب

 (433همان،. )«!زچه جای مویز؟ چه، جای درّهای عزی! باز کن تا ببینی»

 (263همان،. )«!نشان باشد و چه لطیف باشدبنگر که او چه بی»

 :ـ نهی9

 :ا ارشاد

 (4931:451زمانی،)« .مراد دارید تا به مراد ابدی برسیدسررشته را فراموش مکنید و پیوسته نفس را بی»

 (992همان،)« .آن اخبار کنند، قبول کنمنکر مشو و اگر از . چنین تو را به صد عالم دیگر گوناگون خواهند بردنهم»

 ( 133همان،)« .امتحان از او قبول مکننفس نیز اگر دعوی بندگی کند، بی»

 (332همان،)« .ها را از اسباب مبین که آن معانی در اسباب، مستعار استها و لذّتاکنون خوشی»

 :ا توبیخ

 (36همان،)« .در نماز نشاید پدر را و برادر را پرسیدن و تعظیم کردن»

 (499همان،)« .سخن مگو تا پیدا نگردی»

 (246همان،)« .ام، برای من کسی را چیزی مگوییدصدبار گفته»

 :ا تهدید و تحذیر

 (216همان،)« .شنوید، به هر کس مگوییدهان و هان تا آن را به اغیار نگویید و شرح نکنید و این سخن ما را که می»

 (216همان،)« .و به نادانی از آن کوزه آب خورید، شما را زیان دارد های شما افتندمبادا که در کوزه»

 (249همان،)« .انداند و خود را بر خدا زدهبا حق پنجه مزنید که آنها که بر چنیان سپر زخم زدند، در حقیقت با خدا جنگ کرده»

 (942همان،)« .ر باشیهر چند بیش فهم و ضبط کرده باشی، از فهم، عظیم دو! زنهار مگویید که فهم کردم»

 (966همان،)« .زنهار بیماری و مردن را در حق من متّهم مکنید که آن جهت روپوش است»

 :ا امر

 :گاهی مراد از فعل نهی در ادبیات فعل امر است

 (294همان،)« .غم مخور: حق تعالی گفت»

 (165همان،)« .یاد او مباشپس حاجات خود دم به دم عرض کن و بی»

 :ا تحقیر

 (26همان،)« .کنون در این حالت که اسیرید، امید از حضرت من مبرّیدا»

 (25همان،)« .اکنون در این معصیت نیز، اومید مبر و تضرع کن»
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 (96همان،)« .باشکن و ترسان میاکنون تو نیز به هر تصوّری و هر رأیی اعتماد مکن و تضرع می»

 (96همان،)« .ددر آن خوف و بیچارگی هم از او امید نباید بری»

 :ـ ندا1

های امر، پرسش بالفاصله پس از منادا برای بیان مطلب و جلب توجّه های بسیاری از جملهدر بررسی منادا، در فیه ما فیه، نمونه

 :مانند. کندمخاطب ذکر شده است و متن تعلیمی را مؤکد و ذهن مخاطب را متوجّه و متمرکز می

 :خبری1. 4

 ( 4931:233زمانی،. )«!یدیمما او را د! ای خواجه»

 (256همان،)« !دانستم، اال ترک ادب نکردم، در حضرت تو و عشق نگذاشت که مؤاخذه کنممی! یارب: گفت»

 : امری 1. 1

 (436همان،)« .هیچ غم مخور که تو را نگذارم که به خلق مشغول شوی! ای محمّد: گفت»

 (233همان،. )«!مااز آن مستوران خود یکی را به ما بن! ای بارخدایا»

 (219همان،. )«!مشنو از این چیزها که حسودان در عالم بسیارند! هان ای زن: عرب گفت»

 :پرسشی 1. 9

 (499همان،. )«!و اگر آن سیاه را مادرش چنین وصیّت کرده باشد، من چه کنم؟! ای مادر: گفت»

ماللت که حاجات روا یم، در آن کنج زندان با هزار قُل هُوَ اهلل بیخواندآن چه حالت بود که به صدق، ما تو را می! خداوندا: گویندمی»

 (451همان،. )«!کردی؟

 (212همان،. )«!ای؟سررشته را گم کرده! ای زکریا! نها هجواب آمد ک»

 (935همان،. )«چه خواهی؟! یا بایزید: حق با بایزید گفت که»

توان در مورد خصوصی ندارد و معانی مجازی هر سه نوع جمله را میندا حکم م. اما معموالً ندا در جمالت پرسشی و امری است

 .جمالتی که مشتمل بر حرف نداست، ذکر کرد

 : گاهی ممکن است ادات ندا را ذکر نکنند

 (499همان،. )«!باید؟به چه دانستی که او را سر بریان می! شیخ: گفتند»

 (923همان،)« .ا سرماستاینک پوستینی در جوی افتاده است و تو ر! استاد: گفتند»

 : مفید معنی کثرت و تعظیم و معادل است« ی»و « ای»گاهی ادات ندا از قبیل 

 (236همان،)« .ترای نقش تو، از هزار معنی خوش»

 :کندمتن تعلیمی را مؤکد و ذهن مخاطب را متوجه و متمرکز می

 (33همان،. )«!رودای، از من نمیدر من خواست او نهاده! خداوندا»

 :برانگیختن به امری است، به وسیلۀ ندا: ا اغراء

 (946همان،. )«!بیرون آی! ای غالم: زد کهبانگ می»

 :ا تحسر و توجع

 :مانند. ها و دردها و اظهار دلتنگی استگاهی ندا، وسیلۀ بیان حسرت 

 (122همان،)« .بیست سال عمر من و سعی و طلب من به باد رفت! واوَیلتَاه»

 : وریا تذکر و یادآ 

 (431همان،)« .پاک کنید که جایگاه و مقام من است! ها را ای بندگان منخیال»

 (314همان،)« .چندان که تو در این طلبی که حادث است و وصف آدمی است، از مقصود دوری! ای آدمی»

 :ا استغاثه و فریادخواهی

 (256همان،. )«!ی؟کنکنی و دور میهمه تو کردی و فتنۀ تو بود، مرا لعنت می! یا رَباه»
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 (136همان،. )«!کی روا داری که مرا به دست ظالمان دهی؟! خداوندا»

 (366همان،. )«!و یا حق! یا رحمن! یارب: کند کهحضرت حقّ را مُقرّ شد و ناله می»

 (643همان،. )«!یا اهلل! یا اهلل: کند کهشود، آغاز میهمین که رنجش پیدا می»

 : ا تعجب و شگفتی

 (966همان،. )«!کردم؟من آنها را چون تمنا می !ای عجبا»

 : ا تعظیم

 (341همان،. )«!آن سخن را من نگفتم! ای شاه عالم»

 :ا تحقیر و خوارداشت

 (261همان،)« .استغنای او ثابت است! ای مردک»

 (956همان،)« .دهیتر است از آن چه، تو به قدم عالم گواهی میدهد، آساناین که به حدوث گواهی می! اکنون ای سگ»

 (313همان،. )«!آن سخن را چون گفتی و چه زهره داشتی؟! ادبای رند بی»

 (361همان،. )«!کافرکای  هفرماید کخدا می»

 :ا تنبیه و تذکر

 (31همان،)« .لطف من به همه رسیده است، خواهم که در حقّ تو نیز احسان کنم! ای خفّاش: گوید کهمی»

به نعمت و نان ریزة او و ابای او پرورده شدم و بزرگ شدم، الجرم بدین ! گویدراست می! ت و ارکانو اکابر دول! ای اهل دیوان»

 (441همان،. )«!امحقیری و رسوایی

 (421همان،)« .حاجت تو را در حالت دعا و ناله زود برآوردمی! ای بندة من: فرماید کهحق تعالی می»

 :ا تحقیر و تعجیز

 (449همان،)« .را از خاک برگرفتیم و پروردیم و به نان و خوان و نان پاره و نعمت ما و ابای ما کسی شداین فالن ! ای اهل دیوان»

 : ا تمنی و ترجی

سازند و بیانگر ادات تمنی و ترجی از قبیل کاش، کاشکی، بود آیا، آیا بود، آیا شود، چه بودی، مگر و تا بو که همه جملۀ عاطفی می

 :میل گوینده هستندآرزوی تحقق امری، مطابق 

 (443همان،. )«!خواهم که خداوندگار را بدیدمیمی»

 (35همان،. )«!کاشکی تهی بودندی، از آن هذیانات»

 (131همان،. )«!یا لَیتَ که به عکس این بودی»

« .تگوید که کاشکی پیغامبر نبودمی و به این عالم نیامدی که نسبت به آن وصال مطلق، آن همه بار و عذاب و رنج اس»

 (393همان،)

 :ـ دعا0

معموالً مضارع التزامی که ماقبل آخر )ای است که با افعال دعایی دعا یک معنای عام دارد که واضح است امّا معنای خاص آن جمله

ب به کار باشد؛ یعنی به ایجاب و سل( نفرین)یا منفی( آفرین)دعا ممکن است مثبت . باد، مبیناد و کناد: بیاید، از قبیل( آن الف باشد

 : رود

-:4931زمانی،)« .اند و ظالم نیستند، ایشان را از رزق خویشتن با نصیب گردان و از ایشان دری  مدارآنها که ایمان آورده! خداوندا»

196 ) 

 (196همان،)« .باطن را از وسواس و مشاغل نفسانی خالی گردان و از سوداها و فکرهای فاسد و باطل پاک کن! خداوندا»

 (196همان،)« .تو نیز پاسبانان عنایت خود را بر درون ما گماشته گردان! اخداوند»

 (161همان،. )«کنی، من نیز آرزویی دارم، میسّر گردانچون حاجت همه روا می! خداوندا: زکریا گفت»

 (165همان،)« .مرا غیر این سیر و گردش، گردشی دیگر، روحانی میسّر گردان! خداوندا»
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 (313همان،. )«!عاقبت، محمود باد. اقبت استفی الجمله، اصل، ع»

 :کندعالوه بر مواردی که شرح داده شد، سوگند نیز جمله را انشایی می

 :جمله خبری برای بیان قسم

 (56همان،)« .دانمواهلل من تازی نمی»

 (413همان،)« .ای واهلل هم از حقّ است»

 (432همان،)« .رومنکه سوی روز میکسی در شب تاری نشسته است، بیدار به عزم آ! ای واهلل»

 (246همان،)« .واهلل که من از شعر بیزارم»

 (221همان،)« .امید باید داشتن و ایمان، همین خوف و رجاست! ای واهلل»

 (231همان،)« .ایشان را باالیی و بزرگی هست امّا بی چون و چگونه! ای واهلل»

 (312همان،)« .اممعتقدم و عاشق! ای واهلل»

شود، تنها ای که در تجربه حاصل میبرد، محدود نیست و معنی تازهعرفانی، مانند هر زبان دیگر، به الفاظی که به کار می زبان»

با زبان عرفانی نه تنها اصطالحات، بلکه عالوه بر آنها، . استحالۀ همان الفاظ که ارادة جدیدی در آنها دمیده شده باشد نیست

عارف، بدون توسّل . آید که سرنوشت آنها لزوماً بسته به سرنوشت اصطالحات نیستی به وجود میتمثیالت جدید و نمادهای جدید

تواند، جهانی از تمثیالت و نمادها بیافریند که به اندازة واژگان به این اصطالحات، ولی در عین حال بدون طرد قطعی آنها می

 (4969:266نویا،)« .اصطالحات قادر به بیان تجربۀ اوست

 ریة تمثیلینظ

های به باور آکویناس، گزاره. های توماس آکویناس، متکلم مسیحی قرن سیزدهم میالدی استوار استنظریۀ تمثیلی بر پایۀ دیدگاه»

گردند که از حوزة تجربۀ مستقیم بیرونند و ما برای حکایت از این امور، ضرورتاً واژگانی را مورد استفاده قرار دینی به اموری باز می

شان گرفت زیارا در توان این واژگان را به معنایای کامالً مغایار با معناای حقیقیاز این رو، نه می. ایمدهیم که در این حوزه یافتهمی

شان گرفت، چاون در این صورت، مشکل تشبیه آید و نه باید چنین واژگانی را به معنای حقیقیاین صورت، مشکل تعطیل پیش می

 (4953:443فوالدی،)« .انه این است که آنها را مبتنی بر تمثیل بدانیمراه می. آیدپیش می

 زبان تمثیلی

گوید امّا مقصودش شاود که گوینده به وسیله آن چیزی میدر علم بالغت تمثیل، تصویر، بیان غیار مستقیم، یا مجازی تلقی می» 

 . چیز دیگری است

کوتاه یا بلند، پیامی اخالقی، دینی، عرفانی و یا اجتماعی و جز آن را با شرح یا بنابراین تمثیل نیز چون استعاره، در قالب حکایت 

ها آن است که در پرتو ذهن گونه داستاننکتۀ مهم در این. های تمثیالت رمزی هستندنماید، همه از نمونهمکتوم و رازآلود بیاان می

این . اندبه طور مجازی شخصیت پیدا کرده. ..قل، عشق، حسن و حزنپرور گوینده، اشیا، حیوانات، بلکه مفاهیم انتزاعی چون عخیال

های معنوی، عرفانی و یا اجتماعی آنها کند و اساساً واقعیتی ورای پیامزبان رمزی و تمثیلی به طور مستقیم از واقعیت حکایت نمی

ها باید در جستجوی دانۀ معنا بود؛ چرا که قصهاز این رو، در پیمانۀ این . نیست؛ هر چند ممکن است، واقعیتی مبنای آن پیام باشد

 (94ا4953:92سعیدی روشن،)« .شویماگر به دنبال مفاد لفظی آنها باشیم، با مشکل مواجه می

ترین و بلندترین معانی، در قالب تمثیالت، عارف را برای بیان تجربیات فیه ما فیه از جمله متون تعلیمی و عرفانی است که  دقیق

 :مانند. دهدها یاری میتعلیم اندیشه عرفانی و

ما را غرض این جا مثال است امّا آن جا نه جمل است و نه : گفت. آخر در زمستان نیز همان آفتاب هست: سائلی سؤال کرد که»

 (424ا4931:422زمانی،)« .مثل دیگر است و مثال، دیگر. حمل

حق تعالی نور خویشتن را به مصباح تشبیه کرده است، جهت . ل، دیگرمثال دیگر است و مث. هر چه گویم، مثال است، مِثل نیست»

 (114همان،)« .مثال و وجود اولیا را به زجاجه

 های فیه ما فیهتأویل رموز قصه
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در . نماید، داللت داردرمز عبارت از هر عالمت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی ورای آنچه ظاهر آن می»

یعنی آنچه ظاهر یک عالمت . لمۀ رمز، در تمام معانی یک صفت مشترک وجود دارد و آن عبارت از پوشیدگی و عدم صراحت استک

کند، مقصود نیست بلکه منظور معنی و مفهومی دهد و داللت مینشان می( به اعتبار مدلول آن)یا شیء یا کالم یا شکل یا کلمه 

 (1ا4953:6پورنامداریان،)« .رداست که در ورای ظاهر آنها قرار دا

جاست که کاربرد آن در زبان عرفان با گیرد؛ یعنی هیچ رمزی نیست که زمینۀ تمثیلی نداشته باشد و اینرمز از تمثیل مایه می»

 (196ا4953:195فوالدی،)« .انسجام معانی عرفانی سازگاری بیشتری دارد

 :مانند. رسدکند که با رمزگشائی عارفانه به پایان میایت تمثیلی را مطرح میموالنا در تبیین عمل خالص و عمل ریاکارانه حک

اش این است که افالک را برای خود آفریدم، این اَنَا الحَق است، معنی. تُ االَفالکَ، هم اَنَا الحَقّ استلَوالکَ لَما خَلَقْ: فرمایدحق می»

 (413ا4931:416زمانی،)« .به زبان دیگر و رمز دیگر

تأویل به . تأویل این متون از این رهگذر، گریزناپذیر است. در متون دینی معنا مبهم است اما مؤمنان ناگزیرند که معنا را دریابند»

چشم بُک و شالیرماخر پلی بود، میان معنای راستین و نهایی متن و شرایط کنونی تأویل کننده؛ پلی میان افق آشنای امروز با افق 

بُک به جای اینکه . آیدشد که به کار شناخت متن میفق گذشته، خود نه موضوع شناخت بل ابزاری دانسته میاما ا. معنای متن

 (4934:323احمدی،)« .معنای متن را خوانا با شرایط امروز فرض کند، به ضرورت بررسی تاریخی متن تأکید گذاشت

توان این تمایز را مورد ای پیشرفته از تجرید میکه تناها در پله گادامر میان تأویل متان و شناخت متن تمایزی قائل نشد و نوشت»

به نظر گادامر اساساً تأویلی درست و قطعی « .هایی از تأویل هستندتمامی اشکال شناخت، گونه»: او بارها تکرار کرد. بحث قرار داد

 (369همان،)« .وجود ندارد

 :آوردرآنی و احادیث نبوی را با تأویالتی لطیف به گفت اندر میگرا دارد و نوعاً آیات قموالنا ذهن و زبانی تأویل

اش این نیست که معنی. نشاید که عالم به زیارت امیر آید، تا از شرور عالمان نباشد: اند کهخلقان، صورت این سخن را گرفته»

« .د و صالح و سداد او به واسطۀ امرا باشدشر عالمان آن کس باشد که او مدد از امرا گیر: اش این است کهاند، بلکه معنیپنداشته

 (29ا 4931:21زمانی،)

دهاد که او نشان می. دهد، الفاظ و اصطالحات عرفانی در آغاز تکامل عرفان، همگی مدلول محور هستندنویا به درستی نشان می»

ن است و سپس اندک اندک به صورت یابد؛ تأویلی که نخست، شامل تفسیر متن قرآچگونه واژگان دینی از طاریق تأویل بسط می

همان طور که نویا یادآور شده . آیدتفسیر تجربۀ خاص صوفیان با استفاده از کلمات مأخوذ از قرآن، ولی حامل معنایی تازه در می

های عرفانی یلشوند، بعد از آن این الفاظ در تأواست، الفاظ قرآنی در آغاز با همان معنای عام در تفسیرهای معمول به کار بسته می

. شودای به این الفاظ الحاق میای که در تفسیرهای خاص صوفیه، معانی تازهگیرند؛ به گونهاندک اندک از مدلول عام خود فاصله می

 . این حرکت از نظر زبان شناختی، یعنی بسط کارکرد ارجاعی به سمت و سوی کارکرد عاطفی و شعری زبان

ارتباط مستقیم . ظ و اصطالحاتی مواجهیم که عموماً برخاسته از اصطالحاات رسمی و قرآنی هستنددر آثار کالسیک عرفانی با الفا

کند؛ ای را در زبان عرفانی قطعی میهای اخالقی آن در عرفان نخستین، ظهور چنین حادثهعرفان اسالمی با قرآن و تأثیر آموزه

 (99ا4953:91میرباقری فرد و آلگونه،)« .رودمییعنی زبان عرفانی در این دوره تعلیمی ا اخالقی به شمار 

اقتباس از . از مختصّات دیگر نثر فیه ما فیه اقتباس از آیات و حلّ آیات قرآنی در نثر، همراه با تعبیرات، اصطالحات و احادیث است

-تأیید و تأکید معنی قبل آورده میآیات قرآنی و احادیث نبوی به اقتضای معنی با اتّصال کامل در دنبال عبارت فارسی یا به عنوان 

 : مانند .شود

تره فروش یا بقّال اگرچه اسطرالب دارد امّا از آن چه فایده گیرد و . آدمی اسطرالب حقّ است امّا منجّمی باید که اسطرالب را بداند»

؟ پس اسطرالب در حقّ منجّم به آن اسطرالب چه داند، احوال افالک را و دوران و برجها و تأثیرات و انقالب را الی غیر ذلک

نَا بَنی کَرَّمْ عَرَفَ رَبَّهُ همچنان که این اسطرالب مِسین آینۀ افالک است، وجود آدمی که وَلَقَدْ سَهُ فَقَدْعَرَفَ نَفْ سودمندست که مَنْ

 (32ا4931:39زمانی،)« .آدَمَ اسطرالب حقّ است

 ارتباط لفظ و معنا
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و بیانگر ( آفاقی و انفسی)های بیرونی های کالمی، مرتبط با واقعیتعالئم و نشانه. لفۀ لفظ و معنازبان انسان ترکیبی است از دو مؤ»

شنویم، ذهن ما ای را میاین ارتباط چنان وثیق است که در فضای تعامل خویش با دیگران، هنگامی که سخن گوینده. معانی است

شود، چندان که زشتی و زیبایی معنا باعث محبوبیت یا ر با معانی روبه رو میکند، یکسبدون التفات به صورت الفاظی که او ابراز می

گونه ارتباط ذاتی میان لفظ و معنا برقرار نیست و پیدایش معانی جدید و اشتراک و واضح است که هیچ. شودمنفوریت الفاظ می

 (46ا4953:46سعیدی روشن،) «.تحول پذیری رابطۀ لفظ و معنا، گواه اعتباری بودن این ارتباط و سببیت است

صوفیان، نوعاً، آن را به معنی حقیقت باطنی و غیبی یک شیء، در برابر . معنا در کالم، تصوف و ادبیات، اصطالحی کلیدی است»

 (4931:443چیتیک،)« .واقعیت برونی و ظاهری آن شیء: دهند که عبارت است ازصورت قرار می

 : داند؛ به مظروف اشاره دارد نه ظرفجام و باده میموالنا صورت و معنی را به منزلۀ 

اند، بر تو گفتند که از لیلی خوبترانمجنون را می. امّا محبوب مجنون نبودند! تر؟نه در زمان مجنون، خوبان بودند از لیلی خوب»

من . دست من همچون جامی استلیلی به ! دارم و لیلی صورت نیستآخر من لیلی را به صورت، دوست نمی: گفت کهاو می! بیاریم

-:4931زمانی،. )«!از شراب آگاه نیستید. نوشم و شما را نظر بر قدح استنوشم، پس من عاشق شرابم که از او میاز جام، شراب می

213) 

و گویندة  معنا به عنوان محصول فرآیند اظهار زبانی، مقام و مرتبتی دیگر از معناست که برخالف مرتبه نخست معنا، از سوی مؤلف»

از زبان و مناسبات واقعی و موجود میان لفظ و معنا در « فاعل ارتباطی»متکلم و مؤلف به عنوان . شودکالم مدیریت و کنترل می

-کنار دیگر عوامل دخیل در ارتباط معنایی و انتقال پیام، سود جسته و پیام و مراد و معنای ذهنی خویش را به مخاطب منتقل می

های زبانی و ساختارهای متنوع جمالت سر و کار دارد و از طرف دیگر، با از معنا از یک طرف، با الفاظ، عبارات، قالباین جنبه . سازد

« .متکلم و کاری که او قصد انجامش را با عبارات دارد و شرایط و موقعیتی که متکلم و مخاطب را احاطه کرده است، درگیر است

 (4931:66واعظی،)

از نظر موالنا معنی بر صورت رجحان دارد، هر چند که صورت نیز تا وقتی حافظ . گریزی داردگرایی و معنیرتمولوی نقدی بر صو

های سطحی جهان اعم از آفاقی و انفسی و ها و الیهشود، بر پدیدهصورت در نزد موالنا اطالق می. معنی است، امری الزم است

یکی وجه پنهان که حقیقت هستی است و دیگر وجه آشکار که : دو وجه دارد معنی. بر حقیقت راستین جهان اطالق شود« معنی»

 :صورت جهان است

اوّل، نغز نماید اال هرچند : تر نماید، به خالف صورتروی به معنی آوردن اگرچه اوّل چندان نغز ننماید، اال هرچند که رود شیرین»

 ( 4931:213زمانی،)« .که با وی بیشتر نشینی، سرد شوی

وی برخالف دورة متقدم فلسفۀ خود . یتگنشتاین در دورة متأخر حیات فلسفی خود، توجۀ خاصی به کارکردهای زبان نشان دادو»

کرد، بر آن شد که در زبان آنچه اصل است، کاری است که گوینده و مستعمِل، با زبان که زبان را ابزار حکایت از واقع تفسیر می

 (4931:61واعظی،)« .در زندگی مردم دارد اساس و پایۀ معنا است دهد و کارکردی که زبانانجام می

 همواره کند وای که مخاطبان با آن آشنا هستند، اشاره میموالنا با زبانی تمثیلی، کوتاه و پر محتوا خالی از پیرایه و آرایه به تجربه

 یبرا برد که امکان گذر از دال و رسیدن به مدلولمیای به کار زبان را به اندازة فهم و درک مخاطب به گونه. است شیاندیمعن

 :نگردد ممتنع مخاطبان

-داند و در میان واقعه بوده است، از رمزی آن همه را فهم میشنوند امّا یکی آن احوال را تمام میاند و حکایتی میجماعتی نشسته»

. شنیدند، فهم کردند، چون واقف نبودند، بر کلّی احوال آنگردد و دگران آن قدر که شود و از حال به حال میکند و زرد و سرخ می

 (4931:416زمانی،)« .امّا آن که واقف بود از آن قدر، بسیار فهم کرد

و آن کس هنوز مبتدی است، از آن لفظ همان . چون آن شرح خوانده باشد، از رمزی بسیار فهم کند. نهایت استشرح دل، بی»

 (943همان،. )«!های باشد؟ا چه خبر و هایکند، او رمعنی آن لفظ فهم می

شود بلکه زبان به طور مطلق گویند، منحصر نمیشناساان از آن سخان میاز نظر ماوالنا زبان فقط به زباان ملفوظ وضعی که زباان»

ا گفتاری نیست بلکه برای موالنا متن فقط یک اثر نوشتاری ی. ها که بر مقصودی داللت کندها و نشانهای است، از عالمتمجموعه
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به بیان دیگر، همۀ موجودات جهان آفرینش از خدا و جهان . کل عالم هستی یک متن است که باید به تفسیر و فهم آن نائل شد

 (4931:932نصری،)« .گرفته تا حیات انسان به عنوان یک متن برای موالنا قابل مطالعه و تفسیر و تأویل است

 :تواند مقصودی را بیان کند، سخن ملفوظ تنها راه تبادل مقصود نیستداند که مین میموالنا حتی سکوت را نوعی زبا

دانست که ما را به حق کرد، امّا اجماالً میآن امیر که از پیش ما بیرون رفت اگر چه سخن ما را به تفصیل فهم نمی: فرمود که»

-آید بانگ نماز میآخر، این روستایی که در شهر می. ی فهم گیریمآن نیاز و سر جنبانیدن و مهر و عشق او را به جا. کنیمدعوت می

 (4931:216زمانی،)« .کندداند، امّا مقصود را فهم میشنود، اگرچه معنی بانگ نماز را به تفصیل نمی

ای شنونده و لفظ، در ارتباط با بافت به معنای وسیع کلمه بر. مولوی معتقد است که الفاظ تعلق حقیقی به معانی خود ندارند

کلمۀ معنا که مولوی، بارها آن را . تواند، منظور و مراد گوینده را نشان بدهدبه زعم مولوی، گاه لفظ نمی. کندخواننده معنا پیدا می

ظ گذرد، در قالب الفاخواهد، مطالبی را که به ذهن و اندیشۀ او میگوینده می. برد، چیزی جز ما فی الضمیر گوینده نیستبه کار می

های گوینده محدودیت دارد و از طرف دیگر وی بنا دارد تا مطالب خود درآورد امّا چون از یک طرف ظرفیت الفاظ برای بیان اندیشه

ها و حاالت درونی توانند، اندیشهقطعاً در این گونه موارد الفاظ نمی. را بیان کند لذا ناگزیر است تا از الفاظ موجود استفاده کند

 (65ا61همان،.)گویداز همین جاست که مولوی از محدودیت لفظ در نشان دادن معنا سخن می. ان کنندگوینده را بی

-حال که الفاظ نمی: گوید، حقایق بلند آسمانی را به الفاظ نتوان دریافتن و در پاسخ یکی از مجلسیان خود که گفته بودموالنا می

گوید الفاظ این خاصیت را دارند که آدمی را به سوی صید حقیقت د؟ میخورنتوانند، حقیقت را نشان دهند پس به چه درد می

 :بیانگیزند، واال صرف الفاظ، صیاد حقیقت نتواند شد

سخن را فایده آن است که تو را در طلب آرد و تهیّج کند، نه آنکه : پس عبارت و الفاظ را فایده چیست؟ فرمود که: سؤال کرد که»

سخن همچنان است که از دور . گر چنین بودی، به چندین مجاهده و فنای خود حاجت نبودیو ا. مطلوب به سخن حاصل شود

ناطقۀ آدمی نیز در باطن همچنین . نه آنکه به واسطۀ تحرّک او، او را ببینی. دوی تا او را ببینیبینی جنبنده، در پی آن میچیزی می

 (349ا4931:341زمانی،)« .بینی به حقیقتمهیّج است، تو را بر طلب آن معنی و اگرچه او را نمی. است

گوید؛ همه ظاهراً نفی لفظ و های هشیاری و آن جا که سخن از اعتقاد و باورهای رسمی در حیطۀ معنا، میسخنان مولوی در لحظه»

 (466: 4955محبّتی،)« .صورت است و اثبات معنویت و معنا

 :مانند. به جوهر معنی استیکی از تعالیم بنیادین موالنا عبور از صورت و رسیدن 

امّا اگر پادشاهی دام نهد تا . گویند« مکر»شخصی که دام نهد و مرغکان را به مکر در دام اندازد تا ایشان را بخورد و بفروشد، آن را »

دد، این را قیمت را که از گوهر خود خبر ندارد بگیرد و دست آموز ساعد خود گرداند تا مشرّف و معلّم و مؤدّب گرباز اعجمی بی

 (4931:36زمانی،)« .نگویند، اگرچه صورت مکر است« مکر»

ها و کردند و اساساً رساندن برخی از مطالب جز در پوشش کنایهاهل عرفان مقصود خویش را با نمادها و واژگان رازآلود بیان می»

. باید اصطالحات و ادبیات ویژة آنان را نیک شناختهای عرفانی، از این رو برای شناخت زیر و بم گفته. های ادبی، شدنی نیستآرایه

-های دیگر نیز به همین گونه است ولی در عرفان از اهمیت و ناگزیری بیشتری برخوردار میاین ویژگی گرچه در بسیاری از دانش

 (4953:21فعالی،)« .باشد

هایشان ها و ژرف نگرییان و در میان نهادن تجربهکنند، این است که زبان را برای بیکی از موضوعات مشهوری که عرفا عنوان می»

از زبان استفاده . یابند، ناگفتنی یا بیان ناپذیر استگویند، آنچه به تجربه مییابند و میفایده میبا دیگران، نارسا، یا حتی به کلی بی

آیند و بدینسان همۀ کلمات، ذاتاً ناتوان از رنمیخواهند بگویند باند، از عهدة آنچه میگویند کلماتی که به کار بردهکنند ولی میمی

« .اندهای مشترک عرفان در هر مکتب و فرهنگی شمردهرا یکی از ویژگی« بیان ناپذیری»جمیز و دیگران . اندابالغ پیام ایشان

 (253ا 4955:231استیس،)

برای اینکه . ایجاد ارتباط میان لفظ و معنا است در مورد تجارب عرفانی، مشکل ما، نداشتن لفظ و واژه نیست بلکه اصل مشکل در»

زبان تنها در مورد معانی و مفاهیمی . گیرد و تجارب عرفانی قابل تبدیل به معانی و مفاهیم ذهنی نیستندزبان از ذهن فرمان می

هماهنگی ضعیف و ناکارآمدی بنابراین زبان عرفا با تجارب عرفانی آنان رابطه و . کارآیی دارد که برای ذهن ما قابل تصوّر باشند
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ای، بر استعاره، کنایه و مجاز استوار است؛ یعنی عارف الفاظ و تعبیرات معمولی را این رابطۀ ضعیف، یعنی رابطۀ اشاره. خواهد داشت

 (93ا4956:11یثربی،)« .گیردبه صورت مجازی، استعاره و کنایه به کار می

. ای که پیام استوار به آن استشود، زمینهملی دارد، تأکید بیشتر، بر زمینۀ واقعیت میهای عدر زبان هر روزه که کارآیی و وظیفه»

شود امّا در هنر کالمی و شعر، تأکید بر ها و رمزگان زبان میرود، تأکید بر نشانهآنجا که احتمال بدفهمی از سوی گیرندة پیام می

های نکتۀ عمده اینجا ساختار پیام است، و نه شرایط و موقعیت. اطخود پیام است، چونان هدفی در خود و نه ابزاری جهت ارتب

 (4934:66احمدی،)« .خارجی

کند، این است که معنا و زبان همراه یکدیگر نیستند و نیروی خاص خود ای که تاریخ ادبی روشن میترین نکتهبه نظر هارتمن مهم»

 :یابندرا در همین انزوا می

 (161همان،)« .ای هست و تمایزیفاصله... میان استعاره و واژه، میان متن و تفسیرهمواره میان صدا و معنا، 

 :گیرینتیجه

اصطالحات در زبان عرفانی، نقشی . یکی از موضوعات مهمی که در تحقیقات عرفانی باید بدان توجه شود، زبان عرفانی است

د اصطالح در زبان عرفانی، با کاربرد آن در زبان دیگر علوم متفاوت کاربر. تر از اصطالحات در زبان دیگر علوم بر عهده دارندپیچیده

نقش عمیق اصطالحات در زبان عرفانی از جمله عواملی است که در کنار عوامل دیگر موجب شده است، زبان عرفانی ساختار و . است

 .توان بررسی و نقد و تحلیل کردبنابراین، بر اساس علوم ادبی زبان متون عرفانی را می. ای داشته باشدکاربرد پیچیده

اربرد ک و یمعان علم از استفاده با دهد، مولوییم نشان گرفته است که بررسی قرار مورد دگاه علم معانیید از در این مقاله فیه ما فیه

-یم شینماا به فنون نیا تمام در را خود ییه تواناکآن بر عالوه متفاوت یهاصورت به ،یپرسش و ینه امر، جمالت موقع به و جا به

 یپرسش یاصل یمعن یدارا گاهی جماالت پرسشی. آموزدیم او به را درست اقیطر و نادکیم آگاه ییباایز به ازین را مخاطب گذارد،

آیند هم چنین جمالت پرسشی برای جلب هستند، جمالت پرسشی در فیه ما فیه بیشتر برای خبر دادن به مخاطب و آگاهی او می

مطالب فیه ما فیه به مناسبت سؤاالت و . آید و معلوم نیست، سؤال کننده کیستی و گذشتن از صورت ملفوظ کلمه میتوجه به معن

 یدرصد فراوان بیترت به هک است رفته ارک به یثانو یمعن در پرسش موارد، یباق در. آمده بیان شده استوقایعی که دفعتاً پیش می

 .یریتقر استفهام ، توبیخ و مالمت،یارکان ماستفها تنبه و عبرت،: است شرح نیا به

-که در این جمله رفته است ارک به موارد ریسا از شیو تشویق ب عبرت، ارشاد، ترغیب یثانو یامری در معن یهافیه ما فیه جمله در

 .است مخاطب یبرا هاامیپ یساز ها، هدف برجسته

م چون اغراء، تحسر و توجع، تذکر و یادآوری، استغاثه و فریادخواهی، هم چنین در فیه ما فیه ندا، برای مقاصد و اغراض خاصی ه

 .شودرود که گاهی با زبان ساده و عامیانه بیان میتعجب و شگفتی، تحقیر و خوارداشت به کار می

 :منابع
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 بررسی رئالیسم جادویی در صد سال تنهایی مارکز
 وجیهه ترکمانی باراندوزی     

 ارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوساستادیار زبان و ادبیات ف

 عقیل زروک 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی                       

 چکیده

در آرژانتین به چاپ رسیده، روایت  4366که در سال ( نویسنده کلمبیایی)رمان صد سال تنهایی، شاهکار گابریل گارسیا مارکز 

شوند و همه آنها ماجراهایی ساکن می "ماکوندو"ای به نام های اولشان در دهکدهت؛ که نسلزندگی شش نسل از خانوادة بوئندیاهاس

توصیفی،  -در این تحقیق، نگارندگان سعی دارند با استفاده از روش تحلیلی .کنندآور را در طول داستان سپری می عجیب و شگفت

در جهان، خصوصاً در آمریکای التین را به طور خالصه تشریح نویسی رئالیسم جادویی گیری و بالندگی سبک داستاندالیل شکل

مند به های آن را  به شکلی کامالً مختصر در رمان صد سال تنهایی مورد بررسی قرار دهند تا خواننده عالقهسپس مؤلف و نمایند

 .ای از این سبک و شگردهای آن نایل آیددرک تازه

 .لیسم جادوییرمان، صد سال تنهایی، رئا :هاکلیدواژه

 :   مقدمه

انسان امروز، . جهان مدرن همواره درپی گریز به سوی راهی بوده است تا  بتواند خودرااز دست قواعددست و پاگیر روزمره برهاند

دهند، دنبال دستاوردی ادبی بود که بتواند  می که معموالً بزرگ ترین خوانندگان رمان را تشکیل، خصوصاً از نوع اروپایی

رئالیسم جادویی و نوع آمریکای التینی آن که به شدت با عناصری مانند . ارهای حاکم بر فضای کالسیک ادبیات را بشکندبودهنج

فراوان آن برای به نقد کشیدن های  با توجه به قابلیّیت ،ترکیب شدهای  هقبیل –قومی های  باورهای  سنت، اساطیر، خرافات، جادو

 .این امکان را به خوبی فراهم آورده است ،مسایل سیاسی و اجتماعی کشورشان

به اسم بومی شدن به گوش مردم جهان برسانند و با توجه به ای  هتوانستند صدای خود را با مؤلف، آمریکای جنوبیة نویسندگان قار

 . در این راه به توفیق رسیدند، و فرهنگ بومی ها هدغدغۀ فوق العاده شان برای ارایهای  ظرفیت

 تعریف  ویپدایش آن  ،رمان - 4   

. شود که تنها ویژگی مشترک بین آنها بلند ومنثوروداستانی  بودن آنهاست می ی بسیار گوناگونی اطالقها هاصطالح رمان بر نوشت

حضور ، طوالنی و مبسوط بودن رمان. شود می رمان ازین جهت که روایتی طوالنی است از داستان کوتاه ونیز داستان بلند مشخص

عالوه بر این در رمان مجال بیشتری . آورد می سازد وپیرنگ متنوع تر وفضای وسیع تر ی را فراهم می بیشتر را ممکنی ها شخصیت

 (265 -263: 4956جفری، ، ث و گالت هرفم.ایبرامز،ام.)ی آن ها وجود داردها هبرای بررسی شخصیت ها وانگیز

قرون وسطی ( Romance)شود که مشتق از رمانس  می استفاده(  Roman)اروپایی از اصطالح رمان های  امروزه در بیشتر زبان»

، ایتالیایی به معنی مطلب کوچک وتازه است( Novella)را که برگرفته از نوواالNovel البته در انگلیسی به جای رمان واژه ، است

 (439:4969انواع ادبی،، شمیسا)« .شده است می اطالق

ابتدا "دانیل دفو"بدین ترتیب که در انگلستان ؛ت که از قرن هجدهم در اروپا رواج گرفتبه طور کلی رمان نوع ادبی جدیدی اس

فر م رمان در قرن نوزدهم وبیستم میالدی به اوج خود رسید ( 439:همان.)را نوشت"مول فالندرز"رابینسون کروزوئه وپس از آن 

انسان به خاطر ». باشد می فت رمان یک پدیده تمدنی جدیدبنا براین باید گ. شود می واینک  انواع گوناگون رمان درجهان نوشته

وی با نوع زندگی پیچیده وتقابل انسان در عصر صنعتی وافزایش های  جبران بیگانگی با محیط خویش وچیزی که ناشی از در گیری

های  ه قهرمانان وشخصیتاز اینرو انسان در صدد برمی آید به جای آن که ب. رمان را پدید آورده است، باشد می و رشد فناوری

 (5:4952، شانزل)« .زمانه خود سیر کند وبا او هم عصر باشدهای  مایل است که در احوال واطوار شخصیت، گذشته بیندیشد
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فکری های  اما بی شک مهم ترین عامل پیدایی رمان تغییر در بنیاد؛با آن که علل واسباب پیدایش رمان گوناگون وفراوان است

در جوامع صنعتی تا قبل از دوره ».ادبی استای ه هر واقع تحوّل در نگرش فرد به خود وجامعه منشأ تحول در گوند. وفرهنگی است

ی اجتماعی بود واراده ها هفرد از خود شناخت وهویتی نداشت ووابسته به تشکیالت مذهبی ئاقتصادی ومؤسس(رنسانس)نوزایی

 ، میر صادقی) «.قتی از این جمع وگروه جدا شد هویت خودرا پیدا کرداو و.وسرنوشت اش در دست جمع یا صنف وگروه خود بود

933:4966  ) 

 به تعبیر دیگر. بنابر این نوع ادبی رمان پاسخ نا خودآگاه فرهنگی جوامع صنعتی به لزوم توجه به ندای درون واحساست فردی بود

خلق شده برای دنیای در شرف فروپاشی ونابودی های  زاده یک بحران است بحرانی که بین شکل»توان گفت گونه جدید رمان  می

 (416:4966باالیی،)« .آید می که برای پاسخ گویی به یک وضع جدید در جست وجوی خویش است پدیدای  هتازهای  وشکل

یات دنیا رویکردی تازه در ادب، گوناگون ومتناقض در رمانهای  درون فرد وکاویدن روح وانعکاس واقعیتای این شیوه نگرش به دنی

خلق داستانی با تأکیدی بر »در واقع ظهور نوع جدید ادبی رمان یعنی .نداشتای  هبود والبته در طول ادبیات فارسی نیز پیشین

اسنامه وهویت خود در حقیقت وقتی آدمی شن.کند نمی وزسال تجا231هرگز از ، تخیالت فردی وشخصی، اصالت،تجربیات، واقعیت

پس باید گفت با آن که نوع ادبیات داستانی از دیر باز رواج داشته وبا تاریخ ( 426:4969مسکوب،)« .لد یافترمان نیز تو، را پیدا کرد

بینیم ره آورد چند صد سال اخیراست که بویژه در  می زندگی بشر بر روی خاک پیوند دارد؛ اما شکل وروال تازه آن که ما در رمان

جذّاب وجالبی دست های  وافق ها هانواع ادبی دیگر پیش افتاد ونویسندگان به شیو نیمه دوم قرن نوزدهم از همه)چند دهه اخیر 

به ویژه گابریل گارسیا مارکز کلمبیایی به کار گرفته شد ، بی شک رئالیسم جادویی که توسط نویسندگان آمریکای التین. یافتند

 ی داستان نویسی به اثباتها هدید را در عرصجهای  ی سخت جذاب وبکر است که موفقیّت به کار گیری روشها هیکی از شیو

 .رساند می

 انواع رمان  - 1 

. سازد می که رسیدن به یک تقسم بندی منسجم را دشوار، در مورد انواع رمان بین پژوهشگران گوناگون آرای مختلفی وجود دارد

 ازاینرو.دانند می اخت وفرم رمان ونمایشس«پایه ذاتی»اشخاص وموضوع داستان را ، اغلب در کتا بهای مشهور شیوه رمان نویسی

های  نویسنده کتا ب قالب. به چند طبقه بندی از انواع رمان دست زد، تعدد اشخاص داستان(2موضوع ( 4:شود از چند زاویه می

ای  همکا تب -1(شبانی)روستایی -9رمان جنگی  -2رمان تاریخی  -4:کند می ی زیر تقسیمها هدسته بندی انواع رمان را به گون، رمان

روانشناختی نو  -44پلیسی  -41عاشقانه  -3قهرمانی وشخصیتی  -5رند بیکاره  -6ای  هحادث -6رشد وکمال  -3(نامه گونه)

 (413-431: 4952شانزل،:ک.ر)

 .در کتاب فرهنگ توصیفی اصطالحا ت ادبی ایبرامز، انواع رمان براساس محتوا وساختار محتوایی وموضوع طبقه بندی شده است

 (256-256: 4965، ایبرامزوجفری گالت:ک.ر)

سلیمانی در کتاب رمان چیست ؟ ازتالش هایی که برای طبقه بندی انواع رمان صورت گرفته است برای ارایه یک تقسیم بندی 

م بندی شود یک رمان را هم زمان به چند شکل تقسی می اگر چه گاهی»:گوید می او.نوع رمان را برشمرده است 23جامع سود برده و

حاصلش ، در آن ها تقسیم بندی کنیمای  هنوع شیوه فنی نگارش ویا عمده بودن جنب، ها هکرد به هر حال اگر رمان ها را به لحاظ مای

رشد وکمال  -6تجربی  -6تادیخی -3پیکارسک -1پلیسی -9رمان احساساتی  -2رمان اجتماعی  -4:شود می زیرهای  انواع کلی رمان

رمان  -23رمان نو  -21...رمان رفتار ورسوم اجتماعی -44رمان روانی  -41وانکاوانه یا جریان سیال ذهن رمان ر -3حادثه  -5

 ( 6-5: 4956، سلیمانی)«.جادویی مرئالیس

ازاین رو از پردا ختن به تشریح و ؛رمان رئالیسم جادویی در صد سال تنهایی مارکز استای ه همؤلف، از آنجه که موضوع این تحقیق

 .پردازیم می آنهای  کنیم و به تعریف این نوع رمان و ویژگی می سایر انواع رمان صرف نظرتوصیف 

 رئالیسم جادویی - 9 

به معنای واقع  Realismبه معنای جادو ونیز  Magicبه معنای جادویی از ریشه  Magicalاصطالح رئالیسم جادویی از دو واژه  

 (4336، فرهنگ وبستر.)گرایی گرفته شده است
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 توسط هنر شناس آلمانی به نام فرانس رو. م4323این اصطالح اولین بار در سال

Franz   Roh) )اصطالح  4313عالوه بر این در سال .وی از این اصطالح برای نقد آثار نقاشان عینی گرا بهره برد .مطرح گشت

مورد نوع جدید ادبیات داستانی کشورهای در (Alejo carpentier)رئالیسم جادویی به صورت جدّی از سوی آلیجو کار پینتیر 

ی آمریکای التین  دارد وتجربیات کهن ها هباورها وافسان، وی مدعی شد رئالیسم جادویی ریشه در فرهنگ. آمریکایی به کار رفت

ت به عقیده البته الزم به ذکر اس( 66:3-66،ش4954، پارسی نژاد). کشورهای آمریکای التین در این قالب داستانی ارایه شده است

تواند  نمی صائب  برخی محققان گرچه تأثیر گذاری ادبیات التین در این زمینه وسیع وغیر قابل انکار است، ولی این جریان ادبی

هم چنین باید یادآور شویم رئالیسم جادویی فقط یک روش وشیوه . مختص آمریکای التین محسوب شود و منشأ آن تلقی گردد

شود وبه تعبیر سید حسینی به این دلیل  نمی ازاینرو مکتب ادبی محسوب؛تحوّل بخشیدن به آن استجدید برای خلق داستان و

بنابر این در تعریف  (131 :4954، سید حسینی)« .چون ضوابط واصولی عام بر آن حاکم نیست»:شود نمی مکتب ادبی شمرده

بویژه جهان سوم وآمریکای التین از سوی ، ه در جهانی خلق داستان است که امروزها هرئالیسم جادویی باید گفت یکی از شیو

های  ی قومی سرزمین خود را با واقعیتها هی بومی واسطورها هدر این شیوه نویسنده افسان. گیرد می نویسندگان مورد استفاده قرار

در بستری از  ها هحتی خراف وباور ها و ها هدنیایی که درآن اسطور»؛آفریند می آمیزد ودنیایی خاص می روزمره زندگی خود در هم

، الج) «.پذیرد می رئالیستی و باور پذیر صورتای  هروایت آن ها به گون، پذیرد و علیرغم معجزه وار بودن رویدا دها می واقعیت جریان

ر از این چه اگر غی، رسد که تفوق باجنبه رئالیسی بوده است می این نام گذاری نیز به نظر»در واقع در خود  (219 – 211 :4955

« شدند و دلیلی برای درست کردن ترکیبی متضاد از رئالیسم وجادو نبود می بود چه بسا داستان از نوع سوررئالیستی قلمداد می هم

 .(21: 4956، سناپور)

 خودتخیّلی را به های  داستانهای  شود اما ویژگی می گفتنی است با آن که داستان رئالیسم جادویی در شکل خیال و وهم روایت

: 4956، بی نیاز)«.ودر تمام مدت زمان داستان باشد ها همنکر آن در تمام عرص»گیرد که  نمی وآن قدر از واقعیت فاصله، گیرد نمی

رود که  می جدید مانند رمان نو که ساختگی وهنری بودن اثر تا آن جا پیشهای  بر خالف رمان»در واقع در رئالیسم جادویی (239

کشد که در خواننده  می شود وبه جایی می در این نوع رمان کار وارونه؛گردد می ی وجعلی وهنری بودن اثرخواننده متوجه ساختگ

  «.کند می منتها واقعیت هایی از جنس جادویی ایجاد، توهّم واقعیت

  (4934:261ادبی،های  مکتب، شمیسا)

ه خیالی ترین وقایع جلوهای طبیعی و واقعی پیدامی کند خورند ک می رؤیا و واقعیت در داستان چنان در هم جوش»در این نوع آثار 

توان به عوامل  می در اشاره به دالیل پیدایش شیوه رئالیسم جادویی (4966:966، صادقیمیر)«.پذیرد می و خواننده ماجراهای آن را

، که مانع از ها هدر مستعمر استعماریهای  حاکمیت جوّ خفقان وتداوم اختناق دیکتاتوری وحکومت: زیر اشاره کرد،عواملی نظیر

ونیز مطا لعات مردم شناسی غربی در باب فرهنگ ، شده است می تجربه آزادانه در حوزه رئالیسم توسط این اقوام وملّت ها

قومی سرخ پوستان آمریکای التین که سبب بیداری وخودآگاهی این اقوام نسبت به فرهنگ خود و کشف درباره آنها ای ه هوافسان

م چنین میل شدید مردمان این سرزمین ها به روایت حوادث تاریخی که  به سبب استعمار، برآن ها گذشته است در گردید وه

 (  235 :4952داد،). تالقی با غنای بکر افسانه پردازی وناممکن بودن بیان آزادانه واقعیت

درآن ها  یشود که حضور اسپانیایی هاو پرتغال می گفته به مناطقی از قاره آمریکا، الزم است اشاره کنیم آمریکای التین به طور سنّتی

اما در عمل اکثر نیمکره غربی به جز آمریکا و کانادا و کشورهای غیر . جاتأثیرات دیرپایی بر فرهنگ آنها به جا گذاشته است

شود در  می نامیده «ی التینآمریکا»آن چه . اسپانیایی زبانِ حوزه دریای کارائیب زیر عنوان آمریکای التین دسته بندی شده اند

ای  هسرخپوستی و اسطورهای  میراثی از دست رفته و فراموش شده از آیین، از کشورها هستند که به لحاظ قومیای  هواقع مجموع

 کامالً، مدرنهای  گردیده است وحضور غربی(پرتغالی، فرانسوی، اسپانیایی)دارند که غالباً لگدکوب حضور پر رنگ مهاجرین اروپایی 

البّته با اقتصادهایی غالباً ضعیف و مردمانی تا حدودی رمانتیک و  –فرهنگی آن ها را به نحوی مدرنیته غرب زده  –قامت تاریخی 

بعضاً ، گذشتهای  هحضور گنگ میراث اسطور. دگرگون کرده است –دیکتاتوری های  سیاسی و رژیمهای  دیرین از خشونتای  هسابق
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امّا صفات و آثار وجودی ایشان . شود می هنوز تا حدودی حس، ی درونی ناخودآگاه قومی این مردمانها هو الی ها هدر برخی یادوار

  (433: 4956، زرشناس). کامالً مدرنیستی و غرب زده است

ه ب، در این کشور علیرغم اختالط نژادها و حضور استعماری اسپانیا. کلمبیا در در این میانه وضعیتی ویزه دارد، گفتنی است

در ای  هاسطور -شاعرانه بینش سرخ پوستیهای  خاطررمانتیسم ذاتی نهفته درادبیات وزندگی اسپانیایی ها؛ برخی از حس وحال

 (433همان،. )وبرخی زوایای زندگی مردم امروز کلمبیا گردیده است ها هگوش

 مختصری پیرامون زندگی وآثار گارسیا مارکز  -1

واقع در بخش ماگدالنای )« آرکاتاکای کلمبیا»در  4325مارس  6جهان سوم در ة نویسندگابریل گارسیا مارکز، شاخص ترین 

مارکز سرانجام به سال (21:4951گلشیری،. )داد،به دنیا آمد می که روزگاری بخشی از کشتزارهای موز راتشکیل (کلمیبا

 .چشم از جهان فرو بست (ش.4939)م.2141

، گابریل. آرکاتاکا تعلق داشتة ود ومادرش سانتیاگو مارکز، به سرشناس ترین خانوادتلگرافچی ب، پدرش گابریل الیخیو گارسیا

های  اولیه کودکی او درخانه پدر بزرگ ومادربزرگش سپری شدکه  بعضی از شخصیتهای  سال. نخستین فرزند خانواده بود

تحصیالت گابریل  به خاطر جابه ( 69:44ش،، زرشناس:رک). مارکز به شدّت تحت تأثیر این دوره از زندگی اوستهای  داستان

م دبیرستان را به پایان بردودر .4316او سرانجام درسال  (3: 63،ش،4952سماکار،.)شد می مدام خانواده، قطع ووصلهای  جایی

لی در ساحای  هدانشگاه تعطیل شد وگابریل به منطق، وارد دانشکده حقوق شد؛امابا باال گرفتن خشونت وترور سیاسی درکشور 4316

مارکز،اوّلین 4315به سال  (3:همان)« .زیبا ترین شغلی که در جهان وجود دارد»:به قول خودش.کارائیب رفت تا روز نامه نگار شود

اوبااتمام یادداشت . یش به موفقیّت رسیدها همنتشر کردو آرام آرام با انتشار نوشت«ال یونیور سال»مقاله خود رادر روزنامه 

این نویسنده کلمبیایی اروپا نشین، با چاپ . کوتاهش را چاپ کرد و بعد از آن تصمیم گرفت به اروپا برودی ها هایش،اولین رمان

 . رمانهای خود خیلی سریع به شهرت سریع وفراگیر رسید

خلق و . کهنه سربازی با سبیل کلفت». رود می که یکی از تأثیرگذارترین افراد زندگی اش به شمار، گفتنی است پدر بزرگ مارکز

کشاند و از طرفی دیگر با  می که از یک سو ترس را به دل مارکز، پر قدرت و حاکمی در سرزمین خانه بود، خویی غیر قابل تصوّر

  (45: 4951گلشیری، )« .کرد می محبّتی بی بدیل پشتیبانی اش

رفت و در عین حال عضو آزادیخواه و  می ارکه در اواخر قرن روی داده بود به شم، نیکالس مارکز یکی از جنگجویان نبرد هزار روزه

در واقع او . گفت می ها هقصّ، ترانکیلینا، بر بستر او از موجودات و وقایع افسانه ای، مادر بزرگش. مشاور اقتصادی شهردارآرکاتاکا بود

مقدمه صد سال ، فرزانه) «.رسید می بود از جهانی دور دست که از ماورای او به گوشای  هصدایش گویی زمزم. قصه گوی بزرگی بود»

های  گفت یا داستان می او برایش قصه»؛گابریل بیشترین تأثیر را بر شگرد داستان نویسی اش داشتمادر بزرگ  (4934:5، تنهایی

، خاطرات مادر بزرگ آکنده از سحر و جادو. دید می گفت که در خواب هایش می کرد و به خصوص از چیزهایی می خانوادگی تعریف

 آورد که مو بر تن گابریل سیخ می مرده و جهان دیگر بر زبانهای  یی از آدمها هت و چیزهای خارق العاده بود و شب ها قصّخرافا

وحس وحال ای  هاسطورهای  پل ارتباطی او بابازمانده منسوخ حکایت، در واقع مادر بزرگ گابریل (4951:22، گلشیری) «.شد می

 .جادویی آن هابود

این جهان برای گابریل . کرد،نبود می بوئندیا نیز بی شباهت به داستان هایی نیست که مادر بزرگ برای او تعریفداستان خانواده 

  (5:همان). هم چنان جهان کودکی او باقی مانده است، گارسیا مارکز

که در ای  هبه گون ؛وده استبی تردید جهان داستانی مارکز به شدت متأثر از رفتار و گفتار پدر بزرگ و مادر بزرگ و اطرافیانش ب

، «صد سال تنهایی»او در . با این گروه نزدیک استای  هآفریند به طرز قابل مالحظ می بسیاری از داستان هایش شخصیت هایی که

خصوصاً ، به شکلی غیر مستقیم از زندگی و شخصیت افراد خانواده اش «وباهای  عشق سال»و  «نویسد نمی کسی به سرهنگ نامه»

 . گیرد می پدر و مادرش وام، مادر بزرگ، زرگپدر ب
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ی ترسناک ووهم ها هداستانی با مای، البته پیش از آن.منتشر کرد« طوفان برگ»با نام .م4313مارکز نخستین رمان خود را به سال 

منتشر 4364به سال «ساعت نحس را»و «نویسد نمی کسی به سرهنگ نامه»دو کتاب معروف .نوشته بود«تسلیم سوم»آلودبه نام 

 . دهند می معروف ترین آثار مارکز را تشکیل «وباهای  عشق سال»و«پاییز پدر ساالر»،«صد سال تنهایی»های  گفتنی است رمان.کرد

 ی رئالیسم جادویی در صد سال تنهایی مارکزها هبررسی مشخص.0

بهمن "براساس ترجمه "صد سال تنهایی"ان ی این شیوه از داستان نویسی دررمها هدراین بخش ازمقاله  سعی بر آن است تامشخص 

 .بیان شود،تا خواننده به دریافت جدیدی از اثر نایل آید "فرزانه

 اتفاقات و حوادث فرامنطقی وشگفت انگیز .4.0

ازجمله این .تحقّق اتّفاقات وحوادث شگفت انگیزودوراز منطق وعقل است، ی رئالیسم جادوییها هیکی از مشخص

 : مواردزیر اشاره کردتوان به  می اتفاقات

 :حضور اشباح در خانه.4.4.0

وقتی ». کند که خانه را باز سازی نماید می سعی، گردد می از سفر بر، مطرح داستانهای  از شخصیت، «آمارانتا اورسوال»زمانی که 

او . که از خود به جای گذاشته اند یافتن گنجی است، یکی از بنّاها به او گفت که خانه پر از اشباح است و تنها راه بیرون کردن آن ها

  (4939:925گارسیامارکز،) «.خنده سر داد و در جواب گفت که خوب نیست مردها آن قدر خرافاتی باشند

 : وجودمردگان دلیل عدم ترک ماکوندو. 1.4.0

 هایی درآن رخکه اتّفاقات داستان صد سال تن "ماکوندو"پیش از پرداختن به این بحث الزم است اشاره کنیم سرزمین 

نام یک باغستان موزاست که میان روستاهای گواکامایال و سویال و در نزدیکی آرکاتاکا زادگاه گارسیا مارکز ، در واقعیتدهد؛  می

 . قرار دارد

ۀ سیلمنتشر شدد اظهار عقیده کرد که این اسم احتماالً ریشه بانتویی دارد و به و 4364که در سال ای  هدر مقال «خرمان دگراندا»

.. [ ..]. کردند به کلمبیا آورده شده است می مستعمراتی در کشتزارهای ساحل اقیانوس اطلس کارة بردگان بانتو زبانی که در دور

 استاد زبان دانشگاه نیو یورک، "جان کلی ". در کوبا ضبط شده است Makondoکند که شکلی از  می خرمان دگراندا، ذکر

که بنا بر ای  همنطق –بانتو و عمدتاً در بخش غربی بانتو های  در شماری از زبان  makondoآن  و جمع  kondoگوید که واژه  می

به معنای   kondo، makondoواژه . شود می یافته –ی اوّلیه جغرافیایی جمعیت برده کارائیب ها هاطالعات منطبق است بر  جایگا

جادویی و های  این میوه حامل یک رشته ارتباط، یای فرهنگی بانتوشود که در درون دن می است و خرمان دگراندا یادآور "موز"

 (4956:216، مینتا). شیطان هم هستۀ غذای مورد عالق، و در عین حال، سخت را درمان کندهای  تواند بیماری می :مذهبی است

اورسوال ، پروراند می گر رادر سرمهم داستان نقشه جابه جایی دهکده ورفتن به مکانی دیهای  از شخصیت« خوزه آرکادیو»زمانی که

خواهد که با هم آن جا  می خوزه آرکادیو از اورسوال. کند تادردل شوهران شان بذر مخالفت رابپاشند می پنهانی زنان دهکده را بسیج

در خاک ای  هوقتی کسی مرد. در این جا نداریمای  هامّا هنوز مرد» :گفت[ شوهرش] او . کند می امّا زنش مخالفت ؛را ترک کنند

خواهم ، اگر قرار باشد من بمیرم تا بقیّه در این جا بمانند» :اورسوال با لحنی آرام و مصمّم گفت «.به آن خاک تعلّق ندارد، ندارد

  (4939:43، گارسیا مارکز) «.مُرد

تواند در مناطقی از کره  می صرفاً به علّت وجود مردگان شان تعبیری کامالً فرامنطقی است که فقط، وابستگی داشتن به سرزمینی

 . پذیرفتنی باشد، زمین مانند کلمبیا، با آن فرهنگ دیر پا و اعتقادات خاص

 : گریه کودک در شکم مادر.9.4.0

  :از زمان به دنیا آمدن جالب و شنیدنی و در عین حال فرامنطقی است"آئورلیانو"شخصیت ، متعدد رمانهای  در این بین شخصیّت

در شکم مادرش گریه . ساکت و جدی بود. شد می شش ساله، در ماه مارس، بشری که در ماکوندو به دنیا آمده بوداولین ، آئورلیانو»

 (21:همان ) «.کرده و با چشمان باز به دنیا آمده بود

 . رسد می یخود از اتّفاقات فرا منطقی است که به نوعی به آشنایی زدای، گریستن نوزاددرشکم مادر و به دنیا آمدن با چشمان باز
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 :نامریی شدن.1.4.0

لیوانی ». شد می کرد که انسان با نوشیدنش نامریی می شربتی را تبلی ، به زبان اسپانیولی، یک کولی ارمنی :خوانیم می در ادامه رمان

وانست ازاو سؤال از آن مایع عنبر رنگ را الجرعه سر کشیده بود که خوزه آرکادیو به زور آرنجهای خود جمعیّت ناظر را کنار زد و ت

قیر بخار آلود و متعفن تبدیل شد که انعکاس جوابش ای  همرد کولی او را در پرتو نگاه وحشتناک خود پیچید و سپس به تود. کند

 (22:همان) «.ملکیادس مرده است: شد می هنوز در آن شنیده
 . که باز هم از همان دست حوادث فرامنطقی و گنجانده در متن داستان است

 :پرواز رمدیوس خوشگله.0.4.0

  :رود می او که انگار به زمین تعلّق ندارد به آسمان. سرنوشت رمدیوس خوشگله نیز بسار جالب است

همسایه کمک های  ی هلندی خود را در باغ تا کند و از زنها هخواست مالف می فرناندا، بعد از ظهر روزی از روزهای ماه مارس.. ..»

پرداخته بودند که آمارانتا متوجه شد سراپای رمدیوس خوشگله را رنگ پریدگی عجیبی فرا گرفته  ها هفتازه به تا کردن مال. خواست

 . است

  «حالت خوب نیست ؟» :از او پرسید

هرگز حالم این قدر خوب ، برعکس» :لبخند ترحّم آمیزی زد و گفت، رمدیوس خوشگله که سر مالفه را از طرف دیگر گرفته بود

  (4939:421، رسیامارکزگا) «.نبوده است

  :کشد می کند و به آسمان پر می و این جاست که رمدیوس خوشگله زمین را ترک

جایی که حتّی بلندترین پرندگان ، در هواهای باال ها ههمراه مالف، رسید می بعد از ظهر به انتها 1و همان طور که ساعت .. ..»

  (241:همان) «.برای ابد ناپدید شد، رسیدند نمی خاطرات نیز به او

 ی سیاسی ها هزمین.1.0

، شمیسا). اجتماعی دارد –تخیّل صرف برای مشغول کردن خواننده نیست و معموالً کارکردهای سیاسی ، داستان رئالیسم جادویی

 :ه استگفت، کلمبیا، با تاریخ کشورش، صد سال تنهایی، ارتباط رمان بزرگشة گارسیا مارکز دربار ( 232 :4934ادبی، های  مکتب

امّا قطعاً بسیاری از رویدادهای رمان ، کسی که با تاریخ کشور من آشنا نباشد ممکن است از مطالعه صد سال تنهایی لذّت ببرد»

  (4951:93، مقدمه، گلشیری)« .برایش عاری از معنی خواهد بود

 :توان به مواردزیر اشاره کرد می از جمله اشارات سیاسی دراین اثر

 :خوابی طاعون بی.4.1.0

تداوم و . از بین رفته استها  یاروپایۀ سرخ پوستی وجود دارد که عمالً در نتیجه غلبۀ فرهنگ هزارن سال، ماکوندوة در پس دنیای تاز

تاریخ ، زیرا که آن نیز مانند تاریخ ماکوندو ؛استمرار سنّت فرهنگی از هم پاشیده و تاریخ آن ها به مقدار زیادی باز نیافتنی است

  (261: 4956، مینتا). زیرا به دنیایی تعلّق دارد که دیر زمانی است که هویّت خود را از دست داده است ؛خوردگان استشکست 

  :در این جا برای کنکاش در مورد طاعون بی خوابی ناگزیریم نقبی به تاریخ کلمبیا بزنیم

این .. [ ..]. میان جمعیت سرخ پوستان کلمبیا وجود دارد دوواحد مهمّ فرهنگی در، در آخرین دوران پیش از تاریخی و دوره تاریخی

که سرخ ، که نواحی کوهستانی اطراف بوگوتا را اشغال کردند و تا دیروز سییرا نواداد سانتا مارتا، چیبچا :دو دسته عبارتند از

از سطح فرهنگی ، کلمبیا رسیدندبه  46در قرن ها  یهنگامی که اسپانیای. کوگی کلمبیای معاصر از احالف آن ها هستندهای  پوست

 ... [..]آن ها حیرت کردند ة ی سنگفرش شدها هآبیاری و راهای  زمین، کشت و کار شدههای  باغ، معماری، تایرونا

استعمار ۀ امّاجمعیت سرخپوست به علت تحریک هاو درنتیج؛به نسبت دوستانه بودها  یدر آغاز ارتباط میان تایرون ها و اسپانیای

 . عمالً به جنگی بی رحمانه گذشت 46سر به شورش برداشت و تمام قرن فزاینده 

شود؛ طاعونی که در ابتدااز سوی ساکنان ماکوندا  می اشاره، ی طاعون بی خوابیها هدر رمان صد سال تنهایی این گونه به اولین بارق

اگر قرار » :گوید می وقتی که ؛گیرد می ن را به شوخیآ، با عدم درک قضیه "خوزه آرکادیو بوئندیا"شود، تا آن جا که  نمی جدّی تلّقی

 (4939:19، گارسیا مارکز) «.توانیم از زندگی بهره بیشتری ببریم می آن وقت! چه بهتر ، است نخوابیم
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  :کند می آن ها را از عواقب خطرناک بی خوابی مطلع، واین جاست که ویستا سیون

سپس اسم و مورد . برد می کم کم خاطرات دوران طفولیت را از یاد، ابی عادت کردمریض وقتی به بی خو. از دست دادن حافظه...»

 «.رود می کند؛ تا آن که عاقبت در نوعی گنگی و فراموشی فرو می استفاده اشیاء و بعد هویّت اشخاص و حتّی خود را فراموش

 ( 19 – 11:همان)

کر فرمان خوآن گوییرال ولون در ابتدای قرن هفدهم که خبر از پایان به ذ[ در کتابی با عنوان کلمبیا]، دولماتوف –جراردوریچل »

روستاهای  ؛در آن هنگام تایرونا دیگر به عنوان یک واحد فرهنگی وجود نداشت. پردازد می ،دهد می عملی مقاومت سرخ پوست ها

 (4956:262، مینتا)«.دشان ویران شده بود و رؤسای قبایل شان را به زندان انداخته بودنهای  شان غارت و زمین

شوند و  می در این میان سران قبایل سرخ پوست و رهبران شورشیان و خود جنگجویان و مردم عادی به فجیع ترین وضعی کشته

 . شود می سیاست نابودی با شدّت هرچه بیشتر در پیش گرفته

حاضر در کشورهایی چون گوآتماال که در آن که سیاست انهدام است، که تا زمان ، این سیاست نه سیاست استیال و پیروزی صرف

 (262:همان). هم چنان ادامه دارد، جمعیت سرخپوست به نسبت زیاد است

کامالً در موضعی قرار دارد که اهمیت طاعون بی خوابی و   فراموشی ای را که دو سرخ ، خواننده صد سال تنهایی، به این ترتیب

، فهمد که چرا و چگونه  دو سرخ پوستی که خون شاهانه در رگ هایشان جاری است می کند و می درک، آورند می پوست به ماکوندو

  (4956:269، مینتا). شوند می بوئندیاة خدمتکار خانواد

گرفت و فقط از طریق کلمات محفوظ مانده  می کردند که هر لحظه بیشتر از ایشان فاصله می در حقیقتی زندگی، و بدین ترتیب»

 (16 – 4939:16، ارکزگارسیا م) «....بود

 بزرگ نیست که بر روی محوریۀ در واقع این دستگاه عجیب چیزی جز یک لغتنام. شود می و این جاست که دستگاه حافظه اختراع

که برای عالج بیماری ، شود می این لغتنامه با همکاری ملکیادس کولی تنظیم. توانند کلمات را ببینند و بخوانند می چرخد و افراد می

بگوید که بشر ای  هخواهد از گذشت می ،در واقع مارکز که خود یکی از کلسیونرهای لغتنامه است. خوابی به آن جا آمده استبی 

بایستی از ، تاریخی را که در طی زمان، به عبارتی،او برای تداوم زندگی آدمی. کند و باید مکتوب شود تا باقی بماند می فراموشش

  (4966:411، صادقی وند). کشد می به تصویرای  هد معنارا نیزنگه دارد،در لغتنامطریق کلمات حفظ شود،تا بتوان

منجر به چنین  ، استعمارگران استهای  به زعم نگارندگان مقاله،این بی خوابی که واکنشی هراسناک در برابر  هجوم و بی رحمی

آن ها را ، سرکوبی وحشتناک. وامی ریشه دار وقدیمی استگردد که همان از یاد بردن رسوم دیرپا و عقاید و باورهای اق می فراموشی

فراموشی، شاید واکنشی است به دنیایی که فاتحین . ی موروثی شان بیگانه استها هکند که یکسره با اندوخت می در فضایی تازه غرق

ارند و در این میان کلمات جز پذیرفتن آن ندای  هاجباری که چار. آن را بر این مردم شکست خورده و ناگزیر تحمیل کرده اند

 . آید می هستند که برای زنده نگاه داشتن آن عقاید و باورها و تاریخ به کمک شان

 : شرکت موز یونایتد فرویت.1.1.0

 ؛اتّفاق افتاد، در ارتباط با  صنعت موز در ساحل اقیانوس اطلس کلمبیاای  هقرن بیستم با پیشرفت و توسعه فزایندهای  نخستین سال

همراه .. ..نفت و، پنبه، قهوه، خارجی از گستره وسیع محصوالتی چون نیشکرهای  پیشرفت با سوء استفاده وبهره برداری شرکتاین 

 (4956:263، مینتا). دیگر آمریکای التین و در سراسر جهان نیز روی دادهای  بودو در بسیاری از مکان

آموزش  ، ترقّی خواهانه از قبیل تأمین مسکن بهترهای  ی واقعی یا اقدامنسبت به نوساز، خارجیهای  کامالً طبیعی است که شرکت  

خارجی هم در سطح های  شرکت.کارکنان محلی کمتر عالقه نشان دهند –بیشتر از حداقل ضروری  –بهداشت و آموزش ، و پرورش

می رشوه دهی و چه از طریق چه از طریق نظام غیر رس، محلی و هم در سطح ملّی در کار تضمین نیازها و منافع خاص خود

 (251:همان). از قدیم مهارت داشته اند، رسمی و تصویب قوانین محکمهای  روش

ساختن راه آهن سانتامارتا در ، شرایط چنین توسعه ای. آغاز شد 4551دهه های  صنعت موز در کلمبیا،ازاواخر سالۀ رشد و توسع

،که شاهد "خوزه آرکادیوی دوم"مطرح به نامهای  نهایی یکی از شخصیّتدر صد سال ت. بود 4556و  4552های  میان سالۀ فاصل

گوید،زن با نگاه رقّت باری  می وقتی که به زنی این را. قتل وعام فجیع وکشتار مخالفان بود؛ هرگز نتوانست کشتاررا به اثبات برساند
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در ماکوندو هیچ اتّفاقی نیفتاده ، سرهنگ، و بزرگتاز زمان عم. در این جا کسی کشته نشده است»: او را وراندازمی کند ومی گوید

 (4939:263، گارسیا مارکز) «.است

یشان بازگشته اند و رهبران اتّحادیه نیز فقط به بهبود خدمات ها هدولت هم اعالم کرده بود که مردم در آن شب به طرز آرامی به خان

 . ی کارگران اکتفا کرده بودندها هپزشکی و ساختن مستراح در خان

رسمی که هزاران بار تکرار شده و با انواع وسایل ارتباطی که در اختیار دولت بود در سراسر کشور اصلیّت خود را از ۀ تصویب نام»

شرکت موز هرگونه . خود برگشته بودندة راضی به نزد خانواد، هیچ کس کشته نشده بود؛کارگران :عاقبت قبول شد، دست داده بود

 ( 261:همان ) «.....باران متوقّف ساخته بودفعّالیّت را تا پایان 

خوزه آرکادیوی دوم هم . پردازد می البتّه در داستان علی رغم اصرار دولت بر آرام بودن اوضاع،دولت  در خفا به قلع و قمع مخالفین

 . شود نمی دیده، گردد می توسط افسری که دنبال او، که در اتاق ملکیادس پنهان شده است،با نوشیدن از معجون عجیب او

 

 در هم آمیختن جهان حقیقی وجهان فرا حسی .9.0

مارکز چنان با مهارت مرز . رمان صد سال تنهایی در هم آمیختن دو جهان تخیّلی وفراحسی استهای  از دیگر ویژگی

ن درهم ی ایها هدر ذیل به نمون.برد می آمیزد که خواننده رادرورطه شگفتی فرو می میان خیال وواقعیت را به هم

 :کنیم می آمیختگی اشاره

 :بامردگان ها هگفتگوی زند.4.9.0

 کند و با آن ها حرف می که مدام با خاطرات شوهر مرده اش  زندگی، جالب رمان استهای  از جمله شخصیّت«ربکای منزوی» 

 : زند می

عاقبت آرامش را در ، غوش طوفانی شوهرشو در آ، ی معطّر پیتروکرسپیها هدر نال، پس از جستجوی فراوان و بیهوده در مزه خاک»

 (412:همان) «.گشتند می به صورت انسان ها، سوت و کورهای  جان گرفته بودند و در میان اتاق، یافته بود که خاطراتای  هخان

ه مراسم انگار ک، زند او بدون آن که در چشمانش سویی مانده باشد می حرفای  هنیز در بخشی از داستان با مرد مرد« اورسوال»

  :گوید می ،بیند می تشییع خرنیلدو را

 «.به سراغ شان خواهم رفت، سالم مرا به کسانم برسان و به آن ها بگو وقتی باران بند بیاید، فرزندم، خدا نگهدار خرنیلدو»

 (265:همان)

 :یک زنهای  جلوگیری از ورود دزدان دریایی کابوس. 1.9.0

ان، برای آن که همسرش، که بر اثر نشستن روی اجاقی روشن دچار سوختگی شده بود، در ایگوار، شوهر جدّه اورسوال 2در فصل 

های  سازد تا دزدان دریایی کابوس می کند واتاقی بدون پنجره می رادر میان کوه انتخابای  هبرای او دهکد، آرامش به سر ببرد

 :همسرش نتوانند به درون اتاق راه یابند

راهی برای دخول به اتاق نداشته ، همسرشهای  ی بدون پنجره ساخت تا دزدان دریایی کابوساتاق، در آن جا برای همسرش»

 (4939:29، گارسیامارکز) «.باشند

چرا که هرگز امکان ندارد در ، افتد می خورد که خواننده به تعجّب می در این پاره از داستان، چنان مرز میان خیال و واقعیّت برهم

 . فاق غریبی پیش بینی خاصی کردبرای چنین ات، عالم واقع

 : گفتگوی دائمی قاتل و مقتول.9.9.0

داستانی در نوع رئالیسم جادویی به راحتی قادرند در هردو جهان به زندگی خود ادامه دهند ودرهنگام های  شخصیّت

، 6نژاد،شپارسی .)گویی اصالًاتفّاق عجیبی نیفتاده است.دچار هیجان وشگفتی نگردنند، انتقال به جهان دیگر

 . در واقع در داستان رئالیسم جادویی حوادث فرا واقعی جزیی از اجزای حوادث طبیعی وعادی هستند:(4934
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آن جا که  ؛است« خوزه  آرکادیو»و  «پرودنسیو آگیالر»عجیب رمان،مربوط به مسابقه خروس جنگی بین  های  یکی از اتّفاق

  :گوید می  ، همسرش حاضر به نزدیکی با او نیستکه ، پرودنسیو پس از شکست در مسابقه به حریفش

 (23ص ، همان) «.شاید باالخره خروس تو بتواند به زنت خدمتی بکند. گویم می تبریک»

از آن پس است که روح پرودنسیو . رساند می کند و وی را به قتل می در گردن حریف اش فروای  هدر پی این طعنه،خوزه آکاردیو نیز

بنابراین  در ادامه داستان . شود نمی زندو علی رغم اصرار خوزه آرکادیو از حیاط خارج می زند و مدام باوی حرف یم در خانه او پرسه

در واقع دیگر . شود نمی زند و در این بین متوجّه حقیقت مرگ غمبار او به دست خودش می با پرودنسیو حرف، خوزه آرکادیو مدام

 .داردبرای او مرزی بین رؤیا و حقیقت وجود ن

 مبالغه .1.0

تالش گارسیا مارکز بر این است . شود می خصوصاً صد سال تنهایی، استفاده، رئالیسم جادوییهای  تکنیک مبالغه به شدّت در داستان

  . جوید می که جهانی شگفت خلق کند و برای این کار از اغراق در توصیفات و اعداد سود

 :مبالغه در مرگ پرندگان.4.1.0

شدند و  می که داشتند از خستگی هالک، مرده جارو کرده بودندة از بس پرند، ها هزن ها در خان. کردند طاعون است ابتدا تصور»

 (235ص ، همان) «.کردند می ارّابه ارّابه پرندگان مرده را در رودخانه خالی، مردها

 :پرخوریة شرح مسابق.1.1.0

 : جوید می از شیوه مبالغه سود« کاملیا ساکوستومه»با  «آئورلیانوی دوم»نویسنده برای توصیف مبارزه پرخوری 

با خوردن یک گوساله و سیب ، آئورلیانوی دوم، ساعت اول 21در طول . مبارزه آن ها تا سپیده دم روز سه شنبه به طول انجامید»

 (223ص ، انهم) «.به پیروزی خود ایمان کامل داشت، زمینی و موز سرخ شده و آشامیدن یک صندوق و نیم شامپانی

، همان). بلکه از روی آرامش مطلق روحی است، مصنوعی اشتهاهای  غذا خوردن نه به سبب محرّک، امّا شگرد حریف آئورلیانوی دوم

 (226ص 

 «.آب چهل دانه پرتقال و هشت لیتر قهوه و سی عدد تخم مرغ خام خوردند، هر کدام، وقتی بیدار شدند. چهار ساعت خوابیدند»

 (226ص ، همان)

 قرار گرفتن مضامین وعناصر متضاد درکنارهم.0.0

هم چنین شاهد حضور شرق و . امروزی هستیمهای  در این داستان مُدام متوجّه حضور عناصر  زندگی سنّتی و بومی  در کنار زندگی

 : یر اشاره کردتوان به موارد ز می در اشاره به این ویژگی. باشیم می در جوار هم. ..عشق و نفرت و، خوبی و بدی، غرب

 :روابط بین خوزه راکل مونکادا و سرهنگ بوئندیا.4.0.0

بسیار جالب و عجیب ، ی مطرح دو جبهه متخاصمها هبه عنوان چهر، روابط بین ژنرال خوزه راکل مونکادا و سرهنگ آئورلیانو بوئندیا

 . است

دو نامه ، قوای سرهنگ آئورلیانو بوئندیا واگذار کند نظامی را به دستۀ مجبور شده بود یک قلع، وقتی به اقتضای جنگ، یک بار»

نامه . کرد تا به او ملحق شود و جنگ را به صورت انسانی تر در آورد می از او دعوت، که طوالنی تر بود ها هیکی از نام، برای او گذاشت

، هر دو فرمانده، شدیدترین دوره جنگحتی در ، از آن به بعد. کرد می دیگر برای همسرش بود که در سرزمین آزادی خواهان زندگی

 (4939:492، گارسیامارکز)«.دادند می دستور متارکه موقّت جنگ، برای رد و بدل کردن زندانیان

 . رسند می در سیر داستان به عنوان دو نیروی خیر وشر، گاهی هر دو بر سر بعضی از موارد به تفاهم  نیز، حتّی این دوشخصیّت

 درهم ریختن زمان .0.0

. از حال به گذشته است، زمانیهای  خواننده  مدام شاهد رفت و برگشت. زمان در صد سال تنهایی به شدّت درهم و ذهنی است

شود که خواننده آگاهی دقیق تر و بهتری از پیشینه شخصیّت ها و اعمال و کردارشان در طی رمان داشته  می البّته این شیوه سبب

. زمانی وجود دارد؛و خط روایی داستان مُدام در حال شکستن استهای  و رفت و برگشتها  یوریادآ، در سرتاسر طول رمان. باشد
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در شروع فصل دوم به معرفی ، زند می اورسوال و پسرانش حرف، خوزه آرکادیو، برای نمونه وقتی نویسنده در فصل اول؛ از ماکوندو

 که بعداز  مردن از دنیای مردگان باز«ملکیادس»یا. دهد می قات قرارپردازد و خواننده را در جریان اتّفا می اجداداین  زن و شوهر

 . گردد، چرا که از تنهایی مرگ وحشت داشته است می

 شاعرانگی . 6.0

توصیفات و تعابیر . شاعرانگی یکی از خصوصیات صد سال تنهایی است. گارسیامارکز در جایی گفته که در رمان هایش شاعر است

 :از آن جمله اند موارد زیر. کند می پهلو به پهلوی شعر حرکت، داستانهای  قسمت نویسنده در بسیاری از

 :تعبیر بیرو ن آمدن خورشید. 4. 6.0

 چنین، مثالً نویسنده در توصیف بیرون آمدن خورشید از پس ابرها. خورد می تعبیرات سورئالیستی فراوانی در کتاب به چشم

  :نویسد می

ناله ، همچون صدای یک قایق کهنه، کرد که خورشید با چنان قدرتی از زیر ابر درآمد که نور می صلقالبی و، داشت به دُم ماهی»

 (266 :گارسیامارکز) «.کرد

  :شود،می خوانیم می وقتی که با سرهنگ آئورلیانو بوئندیا مواجه، ربکاة دربار: مواجهه ربکا و سرهنگ آئورلیانو بوئندیا.1.6.0

 (435ص ، همان) «.عات گنگ و مبهمی ازجنگ داشتاطال، قلب خاکستر شده اش»

 :تعبیر ی زیبااز ورود قطار.9. 6.0  

آن همه ، قطار زرد رنگ بی گناهی که به دنبال خود،آن همه شک و یقین... [ ..]. ورود اولین قطار را دیدند، ماه تأخیر 5پس از »

 (414:گارسیامارکز)«.و آوردآن همه تغییرات و آن همه فاجعه و دلتنگی به ماکوند، خوبی و بدی

 سکوت اختیاری. 1.0

 او. شود می بلکه به آسانی از کنار آن رد. پردازد نمی هرگز به توضیح حوادث جادویی و اتّفاقات شگفت و فرامنطقی داستان، نویسنده

توضیح »داند می چون، کند نمی اقعیبنابراین هیچ گونه قضاوتی در ارتباط با حوادث فرا و. کند می ها را خرابآن، داند شرحِ ماوقع می

 (4934:293ادبی،های  مکتب، شمیسا)«.کند می ها را خرابحوادث جادویی آن

کشیش  ؛کند می رمدیوس خوشگله به آسمان پرواز ؛بارد می تمام شب از آسمان گل، پس از مرگ خوزه آرکادیو بوئندیا، به طور مثال

 ؛آید می کودکی با دُم خوک به دنیا ؛میرند می خوزه آرکادیوی دوم درست در یک زمانآئورلیانوی دوم و  ؛شود می از جای خود بلند

امّا به خاطر فرار از تنهایی  ؛میرد می ملکیادس ؛شود می فلج، کند می به خاطر این که آن را روی مادرش بلندای  هدست صاحب مغاز

 .کند می ه بوئندیا را از طریق فال ورق پیش بینیپیالرترنرا تمام حوادث خانواد ؛آورد می مردگان به ماکوندو پناه

 اروتیسم . 3.0 

ی شهوانی ها هصحن، در صد سال تنهایی. رئالیسم جادویی بدل شده استهای  به امری معمول در داستان، ی جنسیها هتوصیف صحن

در واقع . گیرد می ت داستان قراردقیق کامالً در خدمهای  این اتّفاقات و تصویر سازی، شوند می یافتای  هبه طرز قابل مالحظ

دهد و با بهره  می داستانی خود ارایههای  نویسنده با استفاده از این عامل یاری رسان تصویری زمینی تر و باور پذیر تر از شخصیّت

 ایجاد، کند ودراو تشنگی بیشتری برای دنبال کردن داستان می گیر ی از این عنصر بیش از پیش خواننده را مفتون و مجذوب

 . کند می

وجود دارد که در این جا ما به دلیل ای  هبه طرز قابل مالحظ، خصوصاً صد سال تنهایی، رئالیسم جادوییهای  اروتیسم در داستان

 : کنیم می گذرا به آن هاای  همالحظات اخالقی فقط اشار

و  425صفحه )نهانی آئورلیانو خوزه و آمارانتا پهای  عشق بازی، (56و  53و  59صفحه )شرح ماجراهای عشقی خوزه آرکادیو و ربکا 

، (995صفحه )توصیف مدیر زن بد خانه ، (996صفحه )آئورلیانو و نیگرومانتا ، (221ۀ صفح)آئورلیانوی دوم و پتراکوتس ، (423

 . از این دست است...و (932و  912و  911صفحه )آئورلیانو و آمارانتا اورسوال 

 :گیرینتیجه
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 :  دهد می مارکزنشان« صد سال تنهایی»یق و غور در رمان نتیجه این تحق 

توان منظور نویسنده را  می ی زیرین متن،ها هکه با بررسی الی، تاریخ ملّتی در پشت داستان صدسال تنهایی پنهان شده است -

 . فهمید

 . را در داستان دارندای  هسهم قابل مالحظ، عناصری مانند مبالغه و شگفتی -

کشتار موز و رفتار سرهنگ آئورلیانو بوئندیا و جنگ بی پایان محافظه . به شدّت در داستان محسوس است، سیاسی یها هزمین -

   . رود می از همین دست به شمار، کاران و لیبرال ها

 . باشد می 4325در حمایت از شرکت یونایتد فروت در سال ، یادآور کشتار دولت، قتل عام موز -

شخصیت جک براون به عنوان فردی . ت به تمدّن جدید و فاتحین اروپایی به شدت واضح و آشکار استجهت گیری مارکز نسب-

سرنوشت ، شاید نشان از این داشته باشد که  نویسنده، بسیارهای  متقلّب و عامل خلوت گزینی آئورلیانو بوئندیا پس از جنگ

 . داند می آمریکای التین را محکوم به شکستهای  انقالب

کند و در عین حال  می ر فردی به نام گابریل در داستان و دوستی او با آئورلیانو که حرف هایش را مبنی بر کشتار موز باورحضو -

کشتار  . گوید می به خوبی از تعهد نویسنده برای ادای دین به پدر بزرگ سرهنگش وانقالبیون سخن، باشد می خرنیلدو  مارکزة نو

 . شود می موز معرفی

 . گذرد می بیند و به عمد از  کنار آن ها نمی مارکز خود را مقیّد به توضیح اتّفاقات غیر منطقی داستان گارسیا -

 . گردد نمی خواننده متوجه این خط باریک  ، مرز بین خیال و واقعیت چنان نا محسوس است که در بسیاری از اوقات -

. مختلف داستان استهای  طب دایم در حال رفت و برگشت به قسمتشکند که مخا می چنان خطوط زمان را درهم، گارسیا مارکز -

 . شود نمی گیرد که خواننده گیج می امّا با چنان قدرتی این کار صورت

فاحشی با های  دارای شباهت، باشند می داخلیهای  که از فرماندهان لیبرال ها در جنگ، سرهنگ آئورلیانو بوئندیا و خرینلدو مارکز -

 . باشند می نیکالس مارکز،، پدر بزرگ نویسنده ژنرال اوریب و

 . تمایالت آزادیخواهانه و طرفداری گارسیامارکز از این حزب آزادیخواه، به شدّت قابل توجه است -

حتی برای نزدیک ترین دوستش ، داند و این را در قالب شخصیّت آئورلیانو بوئندیا که در عین قساوت می او قدرت را فسادآور -

 . دهد می نشان، تقاضای دادگاه نظامی کند، مارکز خرنیلدو

در قالب فاضل اسپانیولی به ، ی بشرها هنویسنده تعهّد خود را به ادبیات و نقش عظیم آن برای زنده نگاه داشتن میراث سرمای -

 . دهد می خواننده نشان

دارد تا تصویری  می وایای روابط جنسی بین افراد برحتی پرده از عمیق ترین ز، گارسیامارکز، برای بیان عواطف و احساسات انسانی-

 . زمینی تر و قابل پذیرش خلق کند

 . گیرد و هرگز آن را تحت الشعاع قرارنمی دهد می در خدمت داستان قرار، ی جنسیها هاروتیسم و توصیف صحن -

 . هایی محصورندآن ها معموالً در حصاری از تن ؛داستان به شدّت قابل درک استهای  تنهایی شخصیّت -

اجتماعی و جغرافیایی آن ، چرا که قسمت اعظمی از خصوصیات انسانی ؛تواند تصویری جامع از آمریکای التین باشد می ،ماکوندو -

 . مناطق را دارد

سان دری  چرا که گذر زمان این گنجینه و فرصت را برای همیشه از ان، او اصرار فراوانی دارد که زندگی باید در لحظه زیسته آید -

 . خواهد کرد

 . امّا صرفاً برای درس گرفتن و نه باقی ماندن در آن ؛مبنایی برای قضاوت و تحلیل وقایع مختلف است، گذشته در صد سال تنهایی -

ای تواند بسیاری از زنگاره می با نگریستن در این آینه . از سرگذشت آمریکای التین دانستای  هتوان آیین می صد سال تنهایی را -

 . اندیشیدای  هآن را به وضوح دید و شاید هم برای آن چار

و ها  یاو تنها به نشان دادن کاست. دهد نمی ولیکن هرگز راهکاری ارائه، کند نمی اگرچه مارکز در طول اثر جانبداری خود را کتمان -

 . کند می تبعیض ها اکتفا
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 . گردد می یفاتی دقیق از آن ارائهشود و توص می جزییات در صد سال تنهایی به شدّت پر رنگ -

 . کند می زند و گاه ما را مسحور تعابیر و فضاهای وهم آلود و در عین حال هنرمندانه اش می شاعرانگی در سرتاسر پیکره کتاب موج -
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 .تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، بهمن فرزانه :مترجم، صد سال تنهایی، (4939)، گابریل، گارسیا مارکز-49
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 ر شش رمان معاصر ایرانتحلیل و بررسی تشبیهات زنانه د

 منوچهر تشکری

 استادیار دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 مرضیه شیروانی

 دانشجوی دکترای ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 :چکیده

است که همواره ذهن محققان و  جزو مباحثی. ..های دنیای زنان و مردان، از لحاظ مباحث روانی، اجتماعی وتفاوت بحث دربارة

ادبیات و خلق ۀ در دنیای معاصر و همزمان با حضور قابل توجه زنان در عرص. ها را به خود مشغول کرده استپژوهشگران این عرصه

طرح یکی از مباحث م. ها و تشابهات آثار هنری این دو نیز مورد توجه قرار گرفته استتفاوتة آثار هنری توسط آنان، بحث دربار

پرسشی که در این . های به کار گرفته شده در آثار زنان و مردان استزبان جنسی و صورخیالة شده در این زمینه، بحث دربار

های متناسب با فضای فیزیکی اند از صورخیالپژوهش مورد توجه قرار گرفته این است که آیا زنان در نوشتن رمان و داستان توانسته

اند فردیت مستقل اند و نتوانستههای مردان قرار داشتهاده کنند؟ یا آنان نیز تحت تأثیر افکار و نوشتهو فضای ذهنی خویش استف

گیری های ادبی است و نقش مهمی در شکلترین صورخیالتوجه به اینکه تشبیه یکی از اساسی با خود را به تصویر بکشند؟

های پس از انقالب اسالمی صر، به بررسی تشبهات زنان در تعدادی از رمانتوصیفات ادبی دارد، در این مقاله با تأکید بر این عن

شده توسط  نویس معاصر، دیگر مانند گذشته، تحت تأثیر آثار نوشتهایم که بسیاری از زنان رمانو به این نتیجه دست یافته پرداخته

های را تحت تأثیر جنسیت، ذهنیات و تجربیات و دغدغه های خودبهمردان قرار ندارند و هنگام توصیف و به کارگیری تشبیه، مشبه

 . آن را تشخیص دادة توان جنسیت نویسندهای آنان به سادگی میکه با خواندن رمانطوریکنند، بهزندگی خویش انتخاب می

 رمان، جنسیت، تشبیه، گفتار زنانه: هاکلیدواژه

 :مقدمه

ها زندگی اجتماعی و سیاسی ایرانیان شد؛ یکی از این دگرگونیۀ ی در عرصها و تحوالت بسیارجنبش مشروطه، باعث دگرگونی

زیرا تا قبل از انقالب مشروطه، به دلیل . تعلیم و تربیت زنان و در نتیجه؛ فراهم آمدن امکان تحصیل برای زنان بودۀ مسئلتوجه به 

اجتماع ۀ شد تا در عرصدانی برای زنان فراهم نمیها و بسترهای الزم، فرصت و مجال چناجتماعی و عدم حضور زمینهۀ فضای بست

های اصلی شعر این مایهشود و یکی از درونزن و تعلیم و تربیت او، با مشروطه شروع میۀ مسئل»حضور یابند یا به تحصیل بپردازند 

رایط تازه و تحوالت رخ ش( 93: 4956شفیعی کدکنی، )« دهد و در ادبیات قبل انعکاس آن اصالً وجود ندارددوره را تشکیل می

 . رفت شرکت کنندهایی که پیش از این مردانه به شمار میداد که در اجتماع حضور یابند و در فعالیتداده، این اجازه را به زنان می

ای ونهبه گ. هایی که امروزه زنان زیادی را به سوی خود جذب کرده، خواندن و نوشتن داستان به ویژه قالب رمان استیکی از عرصه

های فراوانی که زنان در خانه بر عهده دارند، دلیل روی آوردن گردد، با مشغولیتنویس افزوده میکه روز به روز بر تعداد زنان رمان

نامه یا شعر تر از نمایشرمان راحت. طلبدهای هنری کمترین میزان تمرکز را میرمان در میان شکل». به رمان تا حدی روشن است

عالوه بر این؛ امروزه زنان نویسنده رمان را محملی امن برای بیان ( 22: 4952وولف، )« .ست گرفت یا زمین گذاشتتوان دمی

 .اندآنچه مربوط به خودشان است تشخیص دادهۀ درونیات خویش و هم

بیات مؤثر بود، ظهور جنبش اجتماع و ادۀ ها در عرصیکی از عوامل بسیار مهمی که در اثبات حقوق زنان و حضور روزافزون آن      

آموزش و ۀ های خود توانستند در زمینها با تالشفمینیست». های آنان در احقاق حقوق زنان بودها و بیانیهفمینیستی و تالش

ه حتی به این نتیج. پرورش، ورود به مشاغل متعدد، پرداخت دستمزد برابر با مردان و بسیاری موارد دیگر برای خود حقی قائل شوند

(. 4965:92آبوت، )« ها کافی نیست، بلکه باید زنان را از دست مردان نجات دهندرسیدند که صرف رهایی زنان از نابرابری

در ایران نیز همراه »ها و کشورها را هم تحت تأثیر قرار دهند، خود به تدریج توانستند دیگر فرهنگة ها با تبلیغات گستردفمینیست

همزمان با انقالب مشروطه و تأسیس مجلس و نهادهای مختلف، مسائل مربوط به زنان مرکز توجه قرار با جهانی شدن فمینیسم و 
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تحوالتی که در این زمینه در ایران ایجاد شد، بر اندیشۀ زنان . گرفت و جنبش زنان ایران با هدف دگرگونی موقعیت زنان آغاز شد

روحانی و ملک، )« .شد که در پی شناخت هویت زنانۀ خود بر آمدندبسیار تأثیر گذاشت و موجب ظهور شاعران و نویسندگانی 

های ادبی شدند و این روند با وقوع انقالب اسالمی، امتداد پس از انقالب مشروطه در ایران، زنان بطور جدی وارد عرصه( 5-3: 4932

به خصوص با آغاز . شودسط زنان منتشر میداستان توة شعر و چه در حوزة که امروزه آثار بسیاری چه در حوز پیدا کرد به طوری

موضوعاتی که وارد نوشتار ادبی ساخت، ۀ فارسی به تدریج راه خود را از ادبیات مردانه جدا کرد و به واسطۀ نوشتار زنان»شصت ۀ ده

اجتماع، ۀ ر عرصشرایط اجتماعی و حضور زنان د( 122: 4934فتوحی، . )اجتماعی قرار داد –های فرهنگی زن را در کانون فعالیت

زنان که طی »های گذشته را از جلوی پای زنان برداشته و فرصتی فراهم کرده تا تا آنان به منویات درونی خود بپردازند محدودیت

ها را با ایجاد و تردید در اند، محدودیتحوادث انقالب از چهاردیواری خانه و سنت به درآمده و در پهنه اجتماع هویتی تازه یافته

گونه و زندگینامه وارند در هایی که اغلب حدیث نفسآنان با خواندن و نوشتن رمان. دهندزن پاسخ میة رهای پذیرفته شده دربارباو

 (.4444: 4966میرعابدینی، . )آیندپی کسب نوعی رهایی درونی برمی

 پژوهشة دامن

مروارید : تصادفی برگزیده شده است که عبارتند ازدر این پژوهش شش رمان از نویسندگان زن بعد از انقالب اسالمی به صورت 
سرخی تو از ، (4963)، ناهید طباطبایی چهل سالگی( 4965)پور ، منیرو روانیکولی کنار آتش، (4963)فرشته ساری ۀ نوشت خاتون
 (.4934)، فرشته نوبخت سیب تُرش، (4954)، فریبا وفی منة پرند، (4953)، سپیده شاملو من

 تحقیقة پیشین

یحیی مدرسی ۀ نوشت 4965)« شناسی زباندرآمدی بر جامعه»هایی چون تأثیر جنسیت بر کاربرد زبان در کتابة دربار        

( 4966)و زبانشناسی اجتماعی، پیتر ترادگیل( 4959)کیت گرین و جیل لبیهان ۀ ، درسنامه نظریه و نقد ادبی نوشت(4965)

زبان و نوشتار زنانه؛ واقعیت »: های معاصر چندین پژوهش از جملهشتار زنانه در رمانجنسیت و نوة دربار. مباحثی مطرح شده است

تجلی نوشتار »و ( 4956)وحید ولی زاده، « جنسیت در آثار رمان نویسان زن ایرانی»؛ (4955)اله طاهری، قدرتۀ نوشت« یا توهم؟

راجع به تشبیه زنانه در رمان، تاکنون هیچ پژوهش  .انجام شده است( 4932منش و دیگران، مهدی نیک)« زنانه در کتاب دا

بررسی تأثیر جنسیت بر کاربرد تشبیه و استعاره در شعر »شعر معاصر، پژوهشی با عنوان ۀ مستقلی انجام نشده است اما در حیط

 .نگاشته شده است( 4932، مسعود روحانی و سروناز ملک)ۀ نوشت« زنان معاصر

 تحلیل بحث

های است که بطور جدی در روزگار معاصر نظرات محققان را به خود جلب ان جنسی و جنسیت زبانی از مقولهزبة بحث دربار     

های خالقیت و هنر، های گذشته به دلیل حاکمیت تفکرات مردساالرانه و عدم حضور زنان در عرصهکرده است چرا که در زمان

-شمار نیز نمیایی داشتند؛ عالوه بر این؛ همین تعداد کم و انگشتتعداد بسیار کمی از شاعران و نویسندگان زن فرصت خود نم

اکنون بخش بزرگی از ادبیات داستانی »اما . خویش را ابراز کنندۀ توانستند آنچنان که باید و شاید، احساسات و عواطف درونی و زنان

ی جنبش زنان پی برد و جهان زنانه را در این هاتوان به روشنی از خالل آن به آرمانفارسی کامالً بیانگر روح زنان است و می

تنوع و کیفیت آثار پدید آمده به حدی رسیده است که بتوان از شروع یک ادبیات (. 12: فتوحی)« نوشتارها بررسی و تحلیل کرد

 (   4444: میرعابدینی. )زنانه سخن گفت

اصطالح . شناسی متون ادبی مطرح استسی و هم در سبکاعتقاد به زبان زنانه و مردانه، موضوعی است که هم در زبانشنا      

پذیر تمایز زبان بین جنس مؤنث و مذکر است، با اینکه زبان در اصل خود جنسیتة در زبانشناسی، تداعی کنند« گویش جنسیتی»

گیری زبان متفاوت  لسزایی در شکتواند نقش بههای مختلف از جمله جایگاه اجتماعی و رویکردهای فرهنگی، مینیست، اما مؤلفه

همراه با »، ها قرار داشتکار فمینیستۀ پژوهش و بررسی زبان زنانه یکی از مباحثی بود که در سرلوح. در زنان و مردان داشته باشد

های زنان و مردان در به کارگیری زبان های مختلف، بررسی تفاوتهای فمینیستی در عرصهگسترش فمینیسم و وارد شدن نگرش

آنان معتقدند در . شناسی اجتماعی قرار گرفتشناسی زبان و زبانهای جامعهجه پژوهشگران، مخصوصاً پژوهشگران رشتهمورد تو

ها به خود زبان و برخی نیز به عوامل غیرزبانی گیری گروههای زبانی، عوامل و مسائل بسیاری تأثیرگذارند که برخی از آنشکل
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منطقۀ جغرافیایی، : اند عبارتند ازغیرزبانی که در پیدایش گروههای زبانی مؤثر شناخته شده ترین عواملبرخی از مهم»گردند، برمی

وجود یا ة زبان زنانه و مردانه و بحث دربارۀ در زمین(. 411: 4965مدرسی، )« ...طبقۀ اجتماعی، جنسیت، قومیت، سن، تحصیالت و

اند و برخی نیز به طوری که برخی قائل به تمایز این دو شده عدم آن تاکنون مباحث بسیاری از طرف محققان بیان شده است؛

زنانه سخن گفت ۀ توان از موسیقی زنانه یا فلسفاعتقاد دارند که ادبیات زنانه به معنی دقیق کلمه وجود ندارد، همان گونه که نمی

 .(:4961ساروت،)

های ما مؤید همان چیزی یافته»مردان با همدیگر متفاوت،  تردید کمتری وجود دارد که دنیای زنان و مسئلهاما به هر حال در این 

اند و مردم عامی مدتهاست معتقدند و آن این است که مردها نه تنها رفتاری نویسان غالباً ادعا کردهاست که شاعران و داستان

هایشان یعتا این تفاوت باید در نوشتهو طب(. 49: ،ج دوم4952دوبووار، ). «اندیشندمتفاوت با زنان دارند بلکه به صورتی متفاوت می

این حقیقت هنوز به قوت خود باقی است که زنان »ای نیست و اما انعکاس این تفاوت در آثار زنان هم کار ساده. نیز منعکس شود

چیزی  -نی استهای فدر قدم اول دشواری. های فراوان پیش رو دارندخواهند، دشواریبرای آن که بتوانند همانی را بنویسند که می

جمله را مرد ساخته است؛ . یعنی همین که شکل جمله برای منظور زن مناسب نیست -آوربه ظاهر ساده، و لی در عمل سرگیجه

ای چنان گسترده را حال آن که در رمان، که زمینه. تر از آن است که به کار زنان بیایدبس غیردقیق، بس سنگین و بس پرطمطراق

یی با شکل عادی و معمولی یافت که خواننده را راحت و طبیعی از آغاز کتاب تا پایان پیش ببرد و این جمله گیرد، بایددر برمی

او را ۀ یی برسد که شکل طبیعی اندیشهای موجود را آن قدر جرح و تعدیل کند تا به جملهجمله را زن باید برای خود بسازد، جمله

در ادبیات داستانی ایران نیز، زنان تالش (. 23: وولف)« رساند یا آن را کژدیسه سازد به خود بگیرد بی آن که به ساختار آن آسیب

در این پژوهش بر آنیم تا با فرض تفاوت نوشتار زنانه و مردانه به بررسی . کنند تا به زبان مخصوص خود دست بیابندزیادی می

 .ا در ساختمان تشبیهات این نویسندگان نشان دهیمتشبیهات شش رمان از نویسندگان زن پرداخته و میزان تأثیر جنسیت ر

 تشبیه

گیرد و شاید تشبیه میگمان در رأس این اسالیب قرار های مختلف است و تشبیه بیشیوة ادای موضوع و معنی به اسلوب»علم بیان 

 (4962:16کدکنی،)« ...داشته باشدترین و آشکارترین این مباحث باشد و از همه، در تمام ادوار، بیشتر استعمال و کاربرد روشن

بینی، محیط زندگی، ذهنیات و تجربیات شخصی و احساسات درونی خویش قرار دارند نویسندگان در خلق تشبیه تحت تأثیر جهان

-یبا دقت علمی م»های زنان، معرف مسائلی است که نویسنده با آنها در ارتباط است و از این رو، بررسی ساختمان تشبیه در نوشته

ی  او کشف کرد، چنان که بعضی از ناقدان معاصر در باب شکسپیر این کار (ایماژها)توان بسیاری از خصایص روحی او را از خیال ها 

 (. 22:همان)« ...اندهای خاصی در زندگی او دست یافتهاند و از دقت در تصاویر آثار او به نکتهرا کرده

آورده است که در آن به بیان حال خویش و هم نوعان خود بپردازند، واضح است تشبیهاتی از آنجا که رمان بستری برای زنان فراهم 

شود سبک نوشتار زنان به گفته می. شان باشدهای روحی و مختصات دنیای شخصیگیرند برگرفته از ویژگیرا که نیز به کار می

اغلب (. 116: کدکنی)رود تشبیه است فی به کار میو بیشترین صور خیالی که در متون توصی( 935:فتوحی)توصیف متمایل است 

در جدول زیر بسامد کاربرد تشبیه به صورت . گیرندکنند اما به نسبت متفاوتی از آن بهره مینویسندگان زن از تشبیه استفاده می

 .کلی و همچنین تشبیهات زنانه در آثار نویسندگان مذکور نشان داده شده است

 تعداد صفحات تعداد تشبیهات زنانه اتتعداد کل تشبیه هارمان

 226 43 13 مروارید خاتون

 246 42 95 کولی کنار آتش

 31 1 3 چهل سالگی

 263 6 44 سرخی تو از من

 414 49 31 منة پرند

 463 41 32 سیب تُرش
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برند؛ بیهات مشابهی را نیز به کار میکنند از این رو، تشایران مسائل تقریباً مشابهی را در زندگی تجربه میۀ از آنجا که زنان جامع

بررسی . شودشبه، تفاوت بارزی در تشبیهات زنان دیده میبه است و در مشبه و وجهالبته غرض از تشابه، همسانی در برگزیدن مشبه

یرا برای عینی به بیشتر تحت تأثیر جنسیت خویش قرار دارند؛ زدهد که زنان در برگزیدن مشبهها نشان میتشبیهات در این رمان

کند و این طبیعی شناسد و آنها را حس میآورد، اموری که میکردن تجربه و عاطفه از راه تشبیه، نویسنده به امور آشنا روی می

توجه »از این رو . به تحت تأثیر محیط زندگی و مسائلی باشد که با آنها سرورکار داردزن نیز در برگزیدن مشبهة است که نویسند

بینی و به، جهاندرک دقیق مشبه. شودبه اخذ میبه باشد، چون وجه شبه از مشبهدر فهم تشبیه باید بر روی مشبهاصلی ما 

« توان به دنیای درونی و روحی نویسنده و شاعر راه یافتکند و از آن میشخصیت و محیط هنرمند را برای ما ترسیم می

 (.62 :4962شمیسا،)

-اند و آن را زنانه میای برچسب زنانه خوردهتشبیهاتی که به گونه: از دو منظر بررسی شده است الفتشبیهات زنانه در این پژوهش 

های تشبیهاتی که خصوصیات اخالقی و ویژگی: ب. دانند و اموری هستند که مربوط به دنیای زنان و تجربیات خاص زنانه هستند

 . نویسینگری و سادهو گرایش به جزئی نوشتاری زنان در آنها منعکس شده است، مانند عاطفی بودن

 تشبیهات زنانه: الف

ها زنان و در کنند اما در برخی از این زمینههای اجتماعی همانند مردان شرکت میبا اینکه در جوامع امروزی زنان نیز در فعالیت

برای مثال، . گرددیان این دو گروه میهای زبانی معینی مکنند، این امر سبب پیدایش تفاوتبرخی دیگر مردان بیشتر فعالیت می

هایی مانند امور نظامی، مکانیکی و اغلب هایی مانند خیاطی، بافندگی، آشپزی و آرایش تجربۀ بیشتری دارند و فعالیتزنان در زمینه

هایی بهشبهتشبیهاتی که در این بخش آورده شده است دارای م(. 464-461:مدرسی،)آیند کارهای سنگین، مردانه به حساب می

هستند مربوط به مسائلی که زنان با آنها بیشتر سروکار دارند و یا اموری هستند که فقط مخصوص زنان هستند و در چهار گروه 

 : اندداری، به دنیا آوردن و پرورش کودک و اندام زنانه بررسی شدهپوشش و لوازم زینتی زنانه، امور مربوط به خانه

 نهپوشش و لوازم زینتی زنا  -4

قدمهایش را تندتر کرد، . انگار از خوابی بیدار شده و خود را در عالم تنها یافته باشد، تنهاتر از روز نخست آفرینش انسان» .4-4

 (. 49: 4963ساری، )« بستپیچید و راه را بر او میاوهام چون چادرش به دور پاهایش می

های کوچک زرد و سپید بسان سنجاق سرهای ریزی بر گل. هنوز خورشید به تمامی خود را پشت کوه پنهان نکرده بود» .4-2

 (.46: ساری)گیسوان مخملین صحرا بود 

 (.4939:5طباطبایی، )« هایش پیچیدآهنگ آمد و مثل شالی نرم و لطیف دور شانه» .4-9

 روند تا به خاطرات بیست سال پیش بپیوندند، درست عین و باز هم خاطراتی که می... » .4-1

 (12: طباطبایی)شود و بعد دیگر نخ جا ندارد و گردنبند کامل شده بند که یکی یکی به نخ کشیده میهای مروارید یک گردندانه

 (.56 :4939پور،روانی)پیچد هایی که مثل ململ، ململی که نسیم به بازیش گرفته باشد، در کوچه میصدای آهنگ» .4-3

دای خلخالهای زنی کولی همه جا منعکس پیچید و مثل صصدای تق تق کفش پاشنه بلندش در خیابان خلوت سپه می» .4-6

 (.211: پورروانی)« شدمی

 داریامور مربوط به خانه  -2

پردازند داری مانند آشپزی، نظافت، و هنرهایی چون خیاطی و بافتنی میاز آنجا که زنان بیشتر وقت خود را در خانه و به امور خانه

 .ها و مسئولیت زنان در زندگی نیز هستندو از طرفی نمایانگر دغدغهاین گروه از تشبیهات حجم بیشتری نسبت به بقیه دارند 

« ...پیچید دور خودشکن ماشین لباسشویی میرفت و دلم مثل خشکمثل وقتی که دستش به طرف جیب شلوارش می» .4-4

 (.45: 4934نوبخت، )

امیر . تر از هر چیزی استتار مقاوم این. رومتنم و میان تارم راه میتارم را مثل عنکبوتی تند و تند به دور خودم می» .4-2

« دهمای را ببافد، کارم را ادامه میتواند جلیقهکند و من دارم تند تند و فرز مثل زنی که چشم بسته هم میشروع به حرف زدن می

 (.493: 4932وفی، )
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دانم ال بریزم ولی میکنم رویای من معیوب است، مثل آن بلور ترک برداشته است که حیفم آمد توی سطل آشغفکر می» .4-9

 (.416: وفی)« خوردکه دیگر به درد نمی

کنی حاالست تر است، انگار ظرف چینی، فکر مینمای آپارتمان سنگ مرمر است که انگار از سنگ مرمرهای قدیم نازک» .4-1

 (.412 :4956شاملو،)« که بشکند

تر، چین و چروک صورتش کمی صاف. شده بودرنگ و رویش بازتر . بعد از دو هفته روز جمعه به دیدن عبداهلل رفتند» .4-3

 (.59: ساری)« ای کشیده باشندخیلی چروک و مچالهۀ انگار اتوی نیمه داغی را روی پارچ

: ساری)« ظرفی را بشوید و شیئی را جا به جا کند. رسید که مثالً سماوری را بساید و تمیز کندگونه به بچه میهمان» .4-6

443.) 

 دکبه دنیا آوردن و پرورش کو -9

عواطف مادری، آغاز حاملگی، ۀ نگارش تجرب... »آید و وقت برای زنان به حساب میای تمامبه دنیا آوردن و پرورش کودک، مشغله

نگارش لذت بارداری و کشیدن بار ة تنها زنان از عهد. ترین رازهای زنان استاحساس مادر شدن و سقط جنین در شمار شخصی

مبنای تشبیهاتی که در این قسمت آورده شده بر اساس (. 112: فتوحی)« آیندا جنین برمیسنگین جنین و گذراندن اوقات ب

 .زنان با کودکان خویش استۀ و رابط تجربیات مادرانه

ای که سر ها مثل بچهکرد و این جور وقتداشت باز هم به آمدن هرمز فکر می. یک دفعه دلش فروریخت. تلفن زنگ زد...» .4-4

 (.11: طباطبایی)« لرزیدشده باشد، دلش میمربا غافلگیر ۀ شیش

مثل جنینی . بلندتر از تمام صداها. شوداین ساختمان و دف؟ صدا بلندتر می. زندیک نفر دارد دف می. صدای دف است» .4-2

 (.42: وفی)« شومشوم و از صندلی کنده میبزرگ می. کنمکه در دور تند دوربین کامل شود، به سرعت رشد می

 ای است که به زور از سر سفره بلندش نیمه گرسنهۀ مثل بچ. شودبلند می از کنار ضبط» .4-9

 (.63: همان)« اندکرده

 (33: ساری)« های کبود در زیر پوست لطیف و سپید کودکی پیدا بودهای الژورد در سپیدی مالفه، چون مویرگرگه» .4-1

شود، دلش تی از همه جا مانده و رانده میرفته بودم دیدن هرمینه، یک چیزی توی وجود این دختر هست که آدم وق» .4-3

خوابی و خستگی و گرسنگی و هر اش را تماشا کند مثل نوزادی که وقت بیخواهد فقط بنشیند روبه رویش و صورت مهتابیمی

 (.22: نوبخت)« چسبدتواند بکند، پستان مادرش را میدردی، جای هر کاری که نمی

 اندام زنانه  -1

دهد که زنان در تشبیه، به های ظاهری مخصوص زنان است، این تشبیهات نشان میها مربوط به ویژگیهدر این تشبیهات مشبه ب

    . کنندترین امور به خود، یعنی ظاهر زنانه توجه مینزدیک

 کشید، مانند زنی آواره و بلند باال دور خودش باریک زبانه میة گردبادی در دوردست جاد» .4-4

 (.24: روانی پور)« گردیدمی

در این تشبیه، آینه، شخصیت دختر (. 21: روانی پور)« جلوش را گرفته باشد 4خواهد برود و مثل زنی است که می 3» .4-2

 را به شکل تشبیهی که ذکر شده به خاطر  43رمان، عدد 

 . سپاردمی

انده امیدهایشان، بزک کنند رمق و زندانی، انگار زنانی مستأصل و درمانده که خود را با ته مها، نورهای بیدر قاب پنجره» .4-9

 (.431: پورروانی)« و در انتظار بنشینند

: شاملو)« های قرمز مثل پیراهنی شده تنشتر شده، شبیه اندام زنی است که باد توی موهاش پیچیده و لکهسایه بزرگ» .4-1

466.) 

آرایش دائمی گیسوانش را  انگار که زنی. دیگری به صبح داده بودة خیس، چهرۀ های ریختزمین باران خورده و برگ» .4-3

 (.412: ساری)« عوض کرده باشد
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-ذهنیات و تجربیات و دغدغه، به تحت تأثیر جنسیتبررسی این تشبیهات حاکی از آن است که زنان هنگام تشبیه و برگزیدن مشبه

به ارتباط ن و برگزیدن مشبههای زناالبته این نکته قابل ذکر است که بین تغییر تجربیات و مشغله. های زندگی خویش قرار دارند

برای نمونه، اگر جوزف کنراد نتوانسته بود دریانورد . تأثیر عظیم تجربه بر ادبیات داستانی انکارناپذیر است». مستقیمی وجود دارد

-تجربهشود که زنان تأثیر تجربه بر نویسندگی زنان وقتی آشکار می(. 29-22: وولف)« .شدهایش خراب میشود بهترین بخش رمان

های پس از انقالب برای مثال فریبا وفی در سال. هایشان هستیمها در رمانکنند و شاهد حضور آن تجربههای جدیدی کسب می

بازگویی شده است و عالوه بر آن ( 4952)و این تجربه به طور روشن در رمان ترالن ( 146:فتوحی)آموزش نظامی گذرانده ة یک دور

 :تشبیهات او نیز هستیمشاهد حضور این تجربه در 

نور سرد و سفید تلویزیون مثل نورافکنی از خط دشمن به رویمان افتاده و دنبال شناسایی ماست که مثل دو غریبه روی قالی »

 (.35: وفی)« ایمافتاده

 : شودهای دیگر شاهد تشبیهاتی هستیم که اغلب مربوط به دنیای مردان پنداشته میعالوه بر این، در رمان

مثل صدای سوختن توتون وقتی در تاریکی و سکوت مطلق ... توان شنیدبارد، صدایی دارد که فقط در سکوت مطلق میرف که میب»

 (.24:نوبخت)« زنیبه سیگار پک می

 های نوشتاریخصوصیات اخالقی و ویژگی: ب

های دیگری نیز برای زنان تعریف شده ویژگیعالوه بر تشبیهاتی که در قسمت پیشین ذکر شد و مربوط به زندگی زنانه بود،       

-ترین خصوصیتی که از نظر رفتاری برای زنان برمیترین و معروفروشن. نوشتن آنان مربوط استة رفتار و نحوة است که به شیو

-نسبت می نگری را به زناننویسی و جزئیهایی چون سادهنوشتن نیز زبانشناسان، ویژگیة شمارند، عاطفی بودن است و در شیو

ها در ساختار تشبیه آنان قابل روئیت است یا نه، بررسی در این قسمت تشبیهات زنان را از این نقطه نظر که آیا این ویژگی. دهند

    . کنیممی

 عاطفی بودن -4

ی معتقدند که زیادة عد. گیری از منطق و احساس استتعقل و بهرهة شود، شیوهایی که بین زن و مرد مطرح مییکی از تفاوت      

زن اگر نیاز وادارش کند، به »: گویداستاندال می. گیرندکنند و کمتر از منطق بهره میزنان در برخورد با مسائل، عاطفی رفتار می

قیاس . شودای است که موقعیت به کار بردن آن چندان نصیب زن نمیاما منطق وسیله. تواند این منطق را به کار بردخوبی مرد می

ای از آن های مردانه با واقعیتی که زن تجربهکودک، استداللۀ آید و نه به کار جلوگیری از گرینه به کار ساختن مایونز می منطقی

-شود زنان عاطفی رفتار کنند، هیجانطبق مطالعات روانشناسی، یکی از دالیلی که سبب می (.49: دوبووار)«کنددارد تطبیق نمی

بیشتر در آنان است و همچنین بروز حاالتی چون ترس، نفرت، خشم، اندوه بی دلیل، نگرانی، نیاز به پذیری، مالیمت و عالئق حسی 

 . (51-4964:59پیره، )شود تغییر و ترحم افراطی در زنان بیشتر دیده می

اند؛ را نشان دادههای عاطفی زنان های خود ویژگیدهد که نویسندگان زن نه تنها در رمانهای مورد پژوهش نشان میبررسی رمان

خواهند احساس خود راجع کنند که میها در تشبیهات نیز نمایان است چرا که زنان اغلب وقتی از تشبیه استفاده میبلکه این حالت

 .به موضوعی را به خواننده منتقل کنند

تا او را بفروشد، دچار پریشانی شده  روستا دادهۀ که پسر مروارید خاتون را به قابل« ننه نرجس»، شخصیت مروارید خاتوندر رمان  

 : است و این پریشانی به شکل مشخص و محرضی در تشبیهی که از رفتار او آورده شده است، نمایان است

در اتاق . انگار چیزی گم کرده بود. خواب بودپریشان و بی. را به کناری پرت کرد( مروارید خاتون)ننه نرجس پایش را تکان داد و او »

 (.21: ساری)« کردچرخید و راه آرامش را پیدا نمیای راه گم کرده به دور خود میرگشته چون پرندهکوچک، س

 :شوداین پریشانی در رفتارهای خود مروارید خاتون نیز دیده می

تندتر کرد، اوهام هایش را قدم. انگار از خوابی بیدار شده و خود را در عالم تنها یافته باشد، تنهاتر از روز نخست آفرینش انسان»

 (. 49: 4963ساری، )« بستپیچید و راه را بر او میچون چادرش به دور پاهایش می
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رود باال، واقعاً شنیده بود؟ ها مینگار از پله»: نیز حالت ناآرامی نگار با تشبیه نشان داده شده است سرخی من از تودر رمان      

 (.56: شاملو)« کشیدگار به نخی نازک آویزان شده باشد، بلند نفس میزد و انیعنی با او کار داشت؟ قلبش تند می

فهمم که ام میحاال که به خودم رو داده»: نیز با تشبیه نشان داده شده است منة پرندخستگی از یکنواختی در شخصیت زن رمان 

 (35: وفی)« مالل مثل بادکنکی توی دلم باد کرده است. چقدر دلتنگم

ة پرنددر رمان . شوداعضای خانواده نیز رفتاری عاطفی است که در زنان به خصوص برای فرزندانشان بسیار دیده می نگرانی برای    
 : شوداین نگرانی در شخصیت زن اصلی رمان دیده می من

ست زودتر از آور اگذرد و فکر مرگ تنها بچه مثل بادبادک سرگردانی توی هوا است و مادری که روزها برایش ماللچند سال می»

اگر »کند دهد به صدای زنی که به سن و سال دنیاست و مدام زیر گوشش پچ پچه میآن وقت گوش می. بیندهر کسی آن را می

 (.66: وفی)«« ات بمیرد چه؟بچه

محبت مادری مروارید خاتون که از داشتن فرزند محروم است . شودمادری با حس محبت وافر به کودکان نیز نمایان میۀ عاطف      

 : کندخود را با بوسیدن دخترکان همسایه ابراز می

احساس کرد قدحی عرق نسترن و بیدمشک در عطشنای . های او را بوسیدلب. هایش را ورچیدبزرگه لب. پیشانی کوچیکه را بوسید»

 (.39: ساری)« تابستان خورده است

-طلبتر و صلحدختران اغلب از نوعی رفتار مطیع»: کندنمود پیدا می هایی است که در زنان اغلب به شکل کالمیخشم از حالت     

پرخاشگری آنان بیشتر از طریق غیرمستقیم، از قبیل شانه از زیر کار خالی کردن یا به صورت کامالً کالمی توجیه . تر برخوردارند

 : ه استدر قالب تشبیه نشان داده شد منة پرندو این حالت در رمان (. 39: پیره)« شودمی

برای اینکه به حرف بیاید مثل نیشتری که به دملی نزدیک ... ای که به مهین نوشته بودم خواندهامیر نامه. کنمدوباره دادو بیداد می»

 (.492: وفی)« زنمبکنند سرش جی  می

های دوستش از حرف ترش سیبالدن در رمان : تشبیه نشان داده شده استۀ هایی است که به وسیلنگرانی و اضطراب نیز از حالت

 : گونه تشبیه شده استدچار نگرانی و اضطراب شده است و این حالت این

و ماهرخ در این رمان، با (. 95: نوبخت)« کند که حاال من دارماسید بترکد، احتماالً همین حالی را پیدا میۀ اگر تو قلب آدم شیش»

 : شودخواهد با او ارتباطی داشته باشد، دچار اضطراب میگر نمیشناخته و دیترها او را میمردی که پیشة دیدن شمار

خواهم بینم انگار سوسک تو رختخوابم افتاده و به جای اینکه دنبال لنگه کفش بگردم، فقط میاش را میاحمقم که وقتی شماره»

 (.31: نوبخت)« فرار کنم

 : شبیه بیان شده استنگرانی ماهرخ برای دوستش که در بیمارستان بستری است نیز با ت

 (.69: نوبخت)« این قدر ادا و اصول در نیاور تا من مجبور نباشم تمام شب را بیدار بمانم و مثل سگ پاسوخته دور خودم بچرخم»

الدن از . با تشبیه بیان شده است ترش سیبدهند و این حالت در رمان احساس ترس را نیز زنان بیشتر از مردان از خود نشان می

 گونه تشبیه ترسد و این ترس را اینطی که برای خودش پیش آورده میشرای

 : کندمی

که روی پل ریخت و مثل اینای چیزی در دلم فرو میای شده بود و تا مدت ها بعد همه جا دنبالم بود که با هر نشانهترس سایه»

-م به حرکت، در حالی که نه ماندن امنیتم را تضمین میای، ایستاده باشم و ناگزیر باشای، باالی رودخانهچوبی شکسته و پوسیده

که تحمل رویارویی با آن همه طبیعت را نداشتم، »: و یا ترس ماهرخ از رویارویی با دنیای اطرافش(. 36: نوبخت)« کند و نه حرکت

ة هرۀ های سرد و شکستی سنگکه جای خواب گرم و نرمش را رها کند و دوباره پا روای که دلش بخواهد و بترسد از اینمثل گربه

 (.63: نوبخت)« شیروانی بگذارد

داشته را متوجه آینه وقتی رفتن مردی که دوستش می. هایی است که در قالب تشبیه بیان شده استناامیدی نیز یکی از احساس

« لرزندریک خیزران در باد میباۀ ای، پاهایت همچون دو ساقپرتگاهی ایستادهۀ انگار بر لب»: آیدشود ناامیدی به سراغش میمی

 (.93: روانی پور)
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عشق در زندگی زنان از اهمیت زیادی برخوردار است و اغلب آنان برای یک بارهم . عاطفی بودن ارتباط مستقیمی نیز با عشق دارد

( 411: پیره)ست جنسی آن مطرح اۀ عاطفی و احساسی عشق بیشتر از جنبۀ برای زنان جنب. اندکه شده، به جستجوی عشق برآمده

مروارید خاتون به عبداله دل بسته است و این محبت با تشبیه نشان داده شده . کندو نبود عشق، زندگی را برای آنان یکنواخت می

 : است

 . (31: ساری)« مانند نیاز نیلوفری آبی به آب، خواهان مهر عبداله بود. کرد کسی تا این اندازه مهربان باشدهرگز باور نمی»

شود با عشق مثل برگ عبوری کنم میفکر می»: داند، شخصیت زن برای زندگی در هر جایی، عشق را الزم میمنة پرنددر رمان و 

 (. 64: وفی)« به همه جا رفت و در هر جایی زندگی کرد

 :سیب ترشو یا نگاه ساره به عشق در رمان 

شود و مثل کند و ساکن نمیدر یک وجود واحد تجلی پیدا نمی گوید که هیچ عشقیساره تنها کسی که با شهامت و بی پروا می»

 (.34:نوبخت)« شودای باز زاده میمیرد و به هیئت تازهشود و میای که نتوان دو بار پای در آن نهاد، زاده میآب رودخانه

 نگریجزئی  -1

-زنان عموماً جزئیات را می»اده شده است، یی است که به زنان نسبت داهمیت، ویژگینگری یعنی توجه به امور خرد و کمجزئی

-ها در آنِ واحد در یک فضای کوچک، چیزهای خردهبه این صورت که آن. کندجمله را کوچک میة این نگاه ریزبین، محدود. بینند

نتیجه جمله، هم  طبیعتاً زمان تمرکز روی شئی کوتاه است و در. دهندآنها گزارش میۀ درنگ از همکنند و بیریز زیادی را رصد می

 کوتاه و خبری 

-نگری در تشبیهات زنان نیز قابل مشاهده است و در این بخش چند نمونه را برای مثال ذکر میاین جزئی(. 116: فتوحی)« شودمی

 :کنیم

ۀ ایبعد عقب رفت و س. اولی را با تن خود پوشاند؛ مثل توده ابر انبوهی که یک دفعه آسمان را بگیردۀ بزرگ، سایۀ سای» .2-4

ة خوردند و حاال یک بازو از تودها تکان میسایه. ای شد که سری باالی آن روییده باشدگندهتر در یک لحظه مثل آدم شکمکوچک

سیاهی از دیوار ة دفعه مثل پردها دراز شدند و نصف آنها از باالی دیوار باال رفت و بعد یکسایه. شان جدا شده بوددر هم گره خورده

 (32: وفی)« فرو ریخت

-زد و الی انگشتعطرهایش را سر چوب سیگارِ بلندش میگاهی وقتی که خیلی حالش خراب بود، یکی از آن خوش...» .2-2

شد ردش را گرفت، خیره ای که نمیای و به نقطهنشست روی صندلی گهوارهطور میوقتی آن... کردسفیدش دود میة های کشید

با اندکی غبار روی سطح . ساحل به دوردست خیره شدهۀ رنگِ روغن زنی که از حاشیة رترشبیه پ. خیلی زیبا. زیبا بود... شدمی

 . (96-96: نوبخت)« .زرد. ایقهوه. نارنجی. هارنگ

توان شنید، مثل وقتی نوک انگشتت را روی سیم سل فشار بارد، صدایی دارد که فقط در سکوت مطلق میبرف که می» .2-9

« زنیمثل صدای سوختن توتون وقتی در تاریکی و سکوت مطلق به سیگار پک می. کیف کنیدهی تا از ارتعاش نامحسوسش می

 (24:نوبخت)

رنگ زرد و رخسار کوچک مروارید خاتون او را به تصویر ۀ چشمان سیاه و مورب، ابروهای پیوسته و بلند در زمین» .2-1

 (.62: ساری)« بود چینی یادگار مادرش حک شدهة همان که روی کوز. مینیاتوری مانند کرده بود

یک ماه تمام دائم به خودش تلقین کرده بود که آمدن هرمز هم مثل آمدن خیلی از دوستانش یک ماجرای ساده خواهد » .2-3

روند تا به خاطرات بیست سال پیش بپیوندند، درست بود، یک استقبال، کمی گفتگو و بعد خداحافظی و باز هم خاطراتی که می

: طباطبایی)شود و بعد دیگر نخ جا ندارد و گردنبند کامل شده گردنبند که یکی یکی به نخ کشیده میهای مروارید یک عین دانه

12) 

کنند و در وقت نگاشتن، این جزئیات را ترین مسائل توجه میدهند که زنان در هنگام مشاهده به جزئیاین تشبیهات نشان می

 .کنندمنعکس می

 ساده نویسی -9
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های ساده را با تسلط بیشتری بیان دهد که اغلب زنان به ساده نویسی گرایش دارند و جملهان نشان میهای زنبررسی نوشته     

دهند زیرا برای زنان چه های پیچیده و تو درتو عالقه نشان نمیو چندان به نوشتن جمله( 65: 4959گرین و لبیهان، )کنند می

. تشبیهات زنان نیز قابل تشخیص استۀ های چهارگانادگی در رکناین س(. 141:فتوحی)تر از چگونه گفتن است گفتن مهم

-ای هستند و اغلب تمامی ارکان تشبیه ذکر شدهاند دارای ساختمان سادهها به کار بردهتشبیهاتی که نویسندگان زنان در این رمان

 : کنیماده را در زیر مشاهده میهایی از این تشبیهات سنمونه. شوداند و برای یافتن وجه شبه ذهن خواننده درگیر نمی

 (6:وفی)« شودخانه است؛ همه چیز در آن پیدا میشما مثل صندوقۀ گوید محلمامان می» . 9-4

یی که به سال نکشیده برج های خاکیرفت سر زمینپوشید و باهاش مینامه را گذاشتم تو جیب شلواری که هر روز می». 9-2

 (.45: نوبخت)« رفتشان و باال میاز وسطکرد سیاهی مثل قارچ سمی رشد می

« گشتزد اما پشه وزوز کنان دگر باره گرد همان جراحت میای سمج از روی زخم روحش کنار میاحساس گناه را چون پشه». 9-9

 (13: ساری)

نبیدند و از خود سر و صدا جهای متحرکی بودند که مدام میهای زنان و سرهای سیاه و سفید مردان از باال شبیه نقطهمقنعه». 9-1

 (25: طباطبایی)« آوردنددر می

 (36: شاملو)« کند، مثل خمیر شیرینی که باید صاف باشد و نرمرژ را صاف میۀ کشد روی رژلب و مایدست می». 9-3

 (.426: روانی پور)« ای که در گلویی گیر کرده باشد، میان در گاراژ مانده استاتوبوسی روشن مانند لقمه». 9-6

قابل ذکر است که مقصود از سادگی، فقط در ارکان تشبیه است چراکه توجه به هر کدام از این تشبیهات، تازگی و زیبایی وجه      

برگزیدن ۀ دهد که تأثیر جنسیت در به کارگیری تشبیه نه تنها در حیطبررسی این تشبیهات نشان می. نمایاندشبه و مشبه به را می

های نوشتاری شوند که خصوصیات اخالقی و همچنین ویژگیهای دیگری نیز در تشبیهات زنان نمایان میویژگیمشبه به است بلکه 

 .شمارند، از این جمله هستندکه برای زنان برمی

 گیرینتیجه

ر بکشند و طور که ذکر شد، در دنیای معاصر به تدریج شرایطی فراهم شد تا نویسندگان زن، فردیت مستقل خویش را به تصویهمان

هایی که آنان در آثار خود به در صورخیال مسئلهیکی از نمودهای این . های کلی و مردساالرانه، رهایی بخشندنگاهة خود را از سیطر

در این مقاله با تمرکز بر عنصر بسیار مهم تشبیه نشان دادیم که نویسندگان زن در خلق تشبیهات خود، . شودبرند، ظاهر میکار می

موردی برخی از ۀ با مطالع. بینی، محیط زندگی، ذهنیات و تجربیات شخصی و احساسات درونی خویش قرار دارندثیر جهانتحت تأ

اند و ای برچسب زنانه خوردهتشبیهاتی که به گونه: های مهم پس از انقالب، تشبیهات آنان از دو منظر بررسی شده است الفرمان

پوشش : ها عبارتند ازترین آند که مربوط به دنیای زنان و تجربیات خاص زنانه هستند که عمدهدانند و اموری هستنآن را زنانه می

های نوشتاری تشبیهاتی که خصوصیات اخالقی و ویژگی: داری، پرورش کودک، اندام زنانه بو لوازم زینتی زنانه، امور مربوط به خانه

دهد که بررسی این تشبیهات نشان می. نویسینگری و سادهرایش به جزئیعاطفی بودن و گ: زنان در آنها منعکس شده است، مانند

 .های زندگی خویش قرار دارندبه تحت تأثیر جنسیت، ذهنیات و تجربیات و دغدغهزنان هنگام تشبیه و برگزیدن مشبه

 منابع

 .نشر نی: ، تهران، ترجمه منیژه نجم عراقی، چاپ پنجمشناسی زنانجامعه، (4956)آبوت، پامال و کلر واالس 

 .انتشارات جانزاده: محمدحسین سروری، تهرانۀ ، ترجمروانشناسی اختالفی زن و مرد، (4966)پیره، رژه 

 .نشر توس: ، ترجمه قاسم صنعوی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهرانجنس دوم، (4952)دوبووار، سیمون 

 .ر مرکزنش: ، چاپ یازدهم، تهرانکولی کنار آتش، (4939)روانی پور، منیرو 

زبان و ادبیات ، «بررسی تأثیر جنسیت بر کاربرد تشبیه و استعاره در شعر زنان معاصر»، (4932)روحانی، مسعود و سروناز ملک 

 .25-6، ص61، شماره 24فارسی، سال 

 .چاپ بهمن: ، تهرانمروارید خاتون، (4963)ساری، فرشته 

 .، اسماعیل سعادت، کتاب پرواز تهرانرمانة رعصر بدگمانی، گفتاری چند دربا، (4961)ساروت، ناتالی 
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 .نشر مرکز: ، چاپ چهارم، تهرانسرخی تو از من، (4956)شاملو، سپیده 

 . انتشارات آگاه: ، چاپ پنجم، تهرانصور خیال در شعر فارسی، (4962)محمدرضا، شفیعی کدکنی

 .سخن: ، چاپ چهارم، تهرانوط سلطنتادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سق، (4956)ااااااااااااااااااااااااا 

 . انتشارات فردوس: ، چاپ سوم، تهرانبیان، (4962)شمیسا، سیروس 

 .نشر چشمه: ، چاپ یازدهم، تهرانچهل سالگی، (4939)طباطبایی، ناهید 

 .سخن: ها، تهرانرویکردها و روش ها،شناسی نظریهسبک، (4931)فتوحی رودمعجنی، محمود 

 .نشر روزگار: ، ترجمه لیال بهرانی محمدی و دیگران، تهراندرسنامه نظریه و نقد ادبی، (4959)یهان گرین، کیت و جیل لب

 .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: ، تهرانشناسی زباندرآمدی بر جامعه، (4965)مدرسی، یحیی 

 .نشر چشمه: ، جلد سوم، تهراننویسی ایرانصد سال داستان، (4966)میرعابدینی، حسن 

 .نشر به نگار: ، تهرانسیب تُرش، (4934)نوبخت، فرشته 

 .نشر مرکز: ، چاپ پانزدهم، تهرانمنة پرند، (4932)وفی، فریبا 

 .نشر مرکز: چاپ هفتم، تهران ترالن،، (4934)اااااااااا 

 .نشر چشمه: پور، نسترن موسوی، تهران، ترجمه منیژه نجم عراقی، مرسده صالحزن و ادبیات، (4952)وولف، ویرجینیا 
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 شعرکودک و نوجوان در ایران و موضوعات اصلی یبررسی انواع ادب

 شوازی طاهره تقوی                                                                                          

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده 

های  ازاین رو نقش مایه. اندنایی، تعلیمی و حماسی توجّه کردهاع ادبی، بیشتر به ادبیّات غشاعران کودک و نوجوان ایران از میان انو

حماسی نیز برای کودک و نوجوان ۀ چندین منظوم. ، در شعر کودک و نوجوان فراوان است...مادر، پدر، معلّم و: عاطفی همچون

به دلیل اهمّیت . پور ظهر روز دهم از قیصر امینۀ ی و منظومگیر از سیاووش کسرای آرش کمانۀ منظوم: سروده شده است؛ از جمله

ویژه در دوران مشروطه که عصر توجّه به تعلیم  به ؛تعلیم و تربیت، اشعار تعلیمی فراوانی  برای کودکان سروده شده استۀ مسئلزیاد 

تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان  مشروطه بیش از شاعران دیگر بهة نسیم شمال و ایرج میرزا در دور. و تربیت کودکان است

ترین موضوعات شعر کودک و مهم. اندوجّه کردهت ،مسئلهکنونی بیشتر شاعران کودک به این ة دراشعارشان پرداخته اند، امّا در دور

ر تعلیمی، های اشعا مایه شامل مسایل اخالقی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و پایداری و اصلی ترین درون، معاصرة نوجوان در دور

انواع ادبی و موضوعات اصلی شعر  در این جستار. است. ..احترام به پدر و مادر، تأکید بر دوستی و علم آموزی و آموزش خداشناسی،

 . شود می کودک و نوجوان با واکاوی و بررسی مهم ترین اشعار کودکانه، از دوره مشروطه تا امروز، بررسی

 پایداری، اخالقی، علمی، فرهنگی، مسائل اجتماعی، ک و نوجوانانواع ادبی، شعر کود :هاکلیدواژه

 :مقدمه

رود و  می به شمار( Theory of Literature)از ادبیات نظریای  هیکی از مسائل  بسیار مهم ادبیات، انواع ادبی است که خود شعب

 ( 23: 4961سا، یشم.)شود می وبکنونی محسة ادبی در دورهای  از علمی ترین دانش یکی، یو نقد ادب یشناس کهمچون سب

غرب، عبارت  یدر نزد قدما یادبة انواع عمد: توان گفت ی، میلّکبه طور  یند، ولک یبحث نم (Lyric) ییهر چند ارسطو از ادب غنا

 (، ب(Tragedy) یا تراژدیسوگنامه ( الف: ه خود دو گونه استک (Darmatic) یشینوع نما -2، (Epic) ینوع حماس -4: بود از

نام برده  یت انواع اصلیه به اهمّکمطرح بود  (Satire)ل طنز یهم از قب یگریالبتّه انواع د. (Comodey) یمدکا ینامه  یشاد

 .ستین

 :م کرده اندیاصلی تقسۀ ران را به پنج دستیدر ا یمحققان کنونی انواع ادب

 یمیتعل -3و  (Narrative)و توصیفی  ییروا -1،(Irony)و طنز  (Satiric) ییهجا -9، (Epci) یحماس -2، (Lyric) ییغنا -4

((Didodic. 

 یو حماس یمی، تعلییات غنای، بیشتر از انواع ادب-شود می مشروطه به طور جدی آغازة که از دور-در اشعار کودک و نوجوان ایران 

  .شود می استفاده

 (.413: همان)« ندکرا مطرح  یصه احساسات و عواطف شخکاست  یدر اصل، اشعار ییادب غنا»: ادب غنایی -الف

ن یا. اند گفته (Lyric) یکرین اشعار لین رو، به ایاز ا. خواندند یر میبه نام ل ین نوع اشعار را همراه با سازیونان باستان، ای: ندیگو یم

« ییالشّعرالغنا» یانه و عاطفه به شعر عاشقکها  از عرب یروید به پیاند؛ شا ردهکترجمه  ییوتاه ا بود، در عصر ما به غناکه کاشعار ا 

 ی، رباعیغزل، مثنو یها ه، تغزّل در قالبی، گالیوکالشّ ه، مناجات، بثیبه صورت داستان، مرث یی، ادب غنایدر شعر فارس. ندیگو یم

 .ن قالب آن، غزل استیمهم تر یشود، ول یده مطرح میقص یو حتّ

، یا مسائل اخالقیند کح یخواننده تشر یرا برا( یو چه نظر یملچه ع) یه دانشکاست  ی، اثریمیاثر تعل»: ادب تعلیمی -ب

در . ت استی، آموزش و تربیمین، هدف خالق آثار تعلیبنابرا(. 253: سا، همانیشم)« عرضه دارد یل ادبکرا به ش یو فلسف یمذهب

ۀ از شاهنام یادیز یها بتّه، در بخشاست و ال یه پدر شاعر فارسک کیدار است و در آثار رود شهیات رین نوع ادبی، ایات فارسیادب

 . خورد یبه چشم م یفردوس

ی شعر کودک و نوجوان معاصر و با بهره جستن از پژوهش ها و نقدهای صورت ها هدر این جستار،با تجزیه،تحلیل مهم ترین نمون   
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 . دشو می ها پرداختهی آنها مایه درونترین موضوعات و ته، به بررسی انواع ادبی و  اصلیگرف

 بحث

 بررسی انواع ادبی در شعر کودکان و نوجوانان -4

 ادب غنایی -الف 

. قرار دارند یبعدۀ گردر آن ها  در مرتبید ینیباآفری، بر محور عاطفه استوارند و عناصر زیلّکاز آن جا که این گونه اشعار به طور 

 کودکدر شعر  یعاطف یها هیما ن نقشیتر یاز قو یکی.ه اندداشتای  هشاعران کودک ونوجوان از جمله شاعران ایرانی به آن توجه ویژ

ها،  اند و از رنج ه متفاوت ستود یها را به گونه یارکن سمبل عشق و فدایو نوجوان، ا کودکه شاعران کاست « مادر»و نوجوان، 

 .اند جانش گفتهة ویاو در پرورش م یها یها و سخت مرارت

 :اا مادر سمبل عشق

حساب ما چه آسان / ، دو، سه، ده یک: نوشتم/ ار مادر جان یتو را بس/ دوستت دارم : نوشتم/ آب بابا نان : نوشتم /دم یمدادم را تراش

/ نم یب یمن امشب خواب م/ ست یده و ده شد ب: نوشتم/ ابر، مه، باران : نوشتم/ گل لبخند مهمان است / صورت مادر  یبه رو/ است 

سبد از دست او افتاد / د یدو دست مادرم لرز/ باد  ینیب سیس: نوشتم/ سبد دارم  من: نوشتم/ ست یه حال مادرم خوش نک

 (.49: 4953رحماندوست، )

 :ای

 کیموج زد اش/ مثل گل در باغ قلبم باز شد / مهربان مادرم  یها چشم/ نار چشم من آغاز شد کشب / د یشکاز نگاهم پر  یروز وقت

باز هم در / حلقه زد در آسمان چشم من / مان کن یرنگ یکش مثل یها خنده/  ان چشم منیمثل باران در م/ ان چشم او یم

مهرپرور، )مان هفت رنگ کن یرنگ یکبود / س من یخ یها چشم یصبح تو/ د آرام و قشنگ یاو به من خند/ ره شد یم خیها چشم

4966 :2.) 

 :و

دلم / مامان مهربونم / دونم  یم یخسته شد/ تو دوست ندارم قد / ا یدن یس رو توکچ یه/ نارم کا بخواب یب/ الال الال، مامان جون 

ا، ین قاسم)مامان خوشگل من / شه  یدلم برات تنگ م/ ن گُل من کالال ب/  ییبگم الال الال/ برات الال بخونم / خواد من امشب  یم

4953 :93.) 

 :اا عشق به پدر

دستامو / دوستت دارم  یلیه خک/  یخواد بدون یدلم م/  ییها مثل فرشته/  یه مهربونکاز بس /  یین بابایتو بهتر/  ییالال، الال، الال

ا، ین قاسم) یواش بخندیواش ی/  ینیخوب بب یها خواب/  یتا چشماتو ببند/ خونم  یبرات الال م/ ذارم  یر سرت میز/ مثل بالش 

4953 :93.) 

 (:هیمرث ینوع)اا اندوه از دست دادن پدر 

با ابر / شب پر  یها ستاره/ پر  کگنجش/ الغ پر ک/ من اشاره  یبه سو/ ند ک یاز آسمان م/ م شده ستاره بابا/ ن به آنجا کنگاه ب

/ پر  کگنجش/ الغ پر ک/ بهتر  یهوا یکبه / ن هوا یپر زده از ا/ بوتر کبابام شده / ن به آنجا کنگاه ب/ بابام شده همسفر / پاره  پاره

ق یسوار قا/ ه بابام شده کن یبب/ به آن دور و به آن دور / ن به آنجا کنگاه ب/ نجا پدر یرفته از ا/  ه به سر ندارمیسا/ بوتر از قفس پر ک

بابام تو / نم من ک یه نمیگر/ ن گل پرپر ماست یا/ ن به آنجا کنگاه ب/ بوسه فرستد پدر / م یاز آسمان برا/ پر  کگنجش/ الغ پر ک/ نور 

سالجقه، : ا، به نقل ازین قاسم)بهتر  یهوا یکبه / نجا یبابام رفته از ا/ ها از دلم پر  غصّه/ پر  کگنجش/ الغ پر ک/ هاست  آسمان

4956 :254.) 

 یها از مضمون یکیبه  یلیو جنگ تحم یژه بعد از انقالب اسالمیو ران، بهیا کودکم در شعر یتی کودکبا  یو همدل« م بودنیتی»

ی ها هوشاعران بسیاری این مضامین را به گون(.251: 4965سالجقه، )است  ل شدهیو نوجوان تبد کودکات یادب یو جدّ یاصل

 .مختلف در اشعارشان ذکر کرده اند

 :از جنگ یاا اندوه ناش
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چرا دشمن تو / ت یها تو با آن چشم/  ییبگو یخواه یچه م/ ا یان آب دریم/ تو  یا چرا افتاده/ تو تنها  یچرا هست/ جا رفت کما یهواپ

ت در بهشت یه جاک/ تو امّا خوش به حالت / ا چه زشت است ین دنیبب/ است  ین دشمن چه وحشیبب/ ت یرم من برایبم/ شت؟ کرا 

: 4965سالجقه، : ن عالء، به نقل ازیافش)و؟ کبگو پس مادرت / جا رفت؟ کما یهواپ/ و؟ کسرت  یگل رو/ و کات  لباس تازه/ است 

253.) 

 (:خداوند) یقیبه معشوق حق کودکاا توجّه دادن مخاطب 

ن یهم/ ؟ بگو آخر یجا هستک. ..ییبایرنگ و ز خوش یگل/  ییوه و صحراک، یریوک/  ییایل موج درکبه ش/ ال من یدر خ یتو گاه

 (.25: 4966شاورز، ک) یندارد طاقت دور/ گر ین من دیدل غمگ/  یا دوری یکنزد

 :بر مرگ بستگان یا هیاا مرث

شه یت همک یکپدربزرگ،  یک/ ن بهار را شمرده است یدرخت، آخر یک/ رسد به انتها  یمه ک یا وچهک/ عصا  یکپدربزرگ،  یک

اتاق  یک یجستجو/  کینینگاه ع یکپدربزرگ  یک/ پرنده بال را به آسمان سپرده است  یک/ زرد انتظار  یدار، روزها وصله

/ قاب  یعالمت سؤال تو یکپدربزرگ،  یکالس صبح خورده است، کن یزنگ آخر/ درد  یها لحظه کتا یکت/ سرد  یها سرفه

 (.46: 4966، ینظرآهاد)نار صبح مرده است ک/ پنجره  یستاره رو یک/ تاب ک یکسرگذشت 

فوت ة ها دربار هیمرث یبعض. شود یده مید( کیوان رودید) یوان شعر فارسین دیهن دارد و در نخستک یا ، سابقهیه در ادب فارسیمرث

ن نوع شعر را در یا. است( ع)ن یژه امام حسیو ، به(ع)مربوط به شهادت ائمّه  یمراث یر شد و بعضکذ هک یمانند مثال. بستگان است

گروه  یاست و برا یحماس یا ه البتّه منظومهکپور  نیصر امیظهر روز دهم، اثر قۀ منظوم. دیوفور د توان به یو نوجوان م کودکات یادب

 :ردیگ یم یجاز ین بخش نینوجوان سروده شده است، در ا یسنّ

 یدر هجوم بادها/ د یبار یآتش سوز و عطش بر دشت م! / عشق تنها بود/ ربال آن روز غوغا بود ک/ ربال غوغاست ک/ روز عاشوراست 

ها را  هیسا/ شد  یتر م وتاهکها  هیسا/ داغ  یها گیدم به دم بر ر/ شد  ید، تر میخورش یشانیاز عرق پ/ د یلرز یخار م یها بوته/ سرخ 

ان، در کودک/ دشت، غرق خنجر و دشنه / د یجوش یآهن و فوالد م/ د یر سوز آتش خورشیز/ د ینوش یتشنه م یها گیر/  کاند کندا

پور،  نیام... )نیزه و زوبین/ ن یز یو ب یزخم یها اسب: / دانیهر طرف افتاده در م/ ن ین خونین، زمیآسمان غمگ/ ها تشنه  مهیخ

 (.44-6: 4956، ظهر روز دهم

 :گرید یدر شعر شاعر( ع)ت یاا محرّم و اندوه شهادت اهل ب

وچه پر ک/ دست ماست  یتو/ اه یپرچم س/ ربالست کدشت / شهر  یجاکهر / نار آب کدر /  یماه تشنگ/ ماه آفتاب / د یباز هم رس

 (.96: 4953طلب،  یکن)ا یعمو، ب یا/ م یا تشنه مانده/ ما  یاز صدا/ شده 

 یمیتعل -ب

، ی، اخالقینار مسائل عاطفکمشروطه تا به امروز هم در  یه شاعران نوگراکت تا آن اندازه مهم است یم و تربیتعلۀ مسئلل، به هر حا

اغذ کاند و بر دل  ردهکن باره زمزمه یدر ا یاند و اشعار ان توجّه نشان دادهکودکم یآموزش و تعلۀ مسئلشه به یهم یو سرگرم یباز

 :اند نوشته

م درست و یرده است، از مفاهکن، همواره در اشعارش تالش یبنابرا. ، آموزگار بودکودکن شاعران یاز اوّل یکیف، یشر ینیمیعبّاس 

 .دهد یان آموزش مکودکز با استفاده از زبان شعر به یرا ن ین درسیمضام یگاه یحتّ. دیمخاطبانش بگو یوهش موارد نادرست براکن

 یرد، گاه براک یط القاء میآمد و مح یش میموضوع شعر، گاه خود پ»: دیگو یم« انکودکم قرن در باغ شعر ین»ۀ او خود در مقدّم

ن بوده است یمن ا یارهاکاز جمله  یمعلّم و مربّ یکۀ فیالمثل بنا به وظ یف. شد یمن انتخاب م یها خاص، موضوع یان منظورهایب

 یر روانیو تأث یتیو ترب یاز نظر اجتماع یر شده است، ولیگ یه از سابق وجود داشته و در اذهان جاک یه گاه در برابر موضوع شعرک

ن آن یگزیجا یه روزکن ید ایردم به امک یساختم و منتشر م یاز نو م یدم، شعرید یآورش م انیدادم و ز یص میتشخ یبیدر آن، ع

 (.61: 4951ف، یشر ینیمی)« شود

 :ن دو شعر از اوستیا

/ پدرم  یهست راض/ است  یمادر از من راض/ شمرم  یمثل خود م/ ر دبستان همه را د/ پسرم من پسرم / ه از گل بهترم کمن 
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ف، آواز یشر نییمی)رم کن به مثل شیریش/ ش پدرم یه پک یوقت/ ماهرم  یدار در خانه/ نوبرم  یدر خوشزبان/ ها من دخترم  بچّه

 (.63: 4951فرشتگان، 

 :سروده است« الفبا»با عنوان  یان شعرکودکبه  اد دادن الفباءی ی، برا«آواز فرشتگان»تاب کاو در 

 صبح شد چه وقت خوابه  آ اوّل آفتابه

 هم بو داده، هم خامه  با اوّل بادامه

 ...وتاهکه دست و پاش ک  ر اوّل روباهه

 (66: همان)

 .ان استکودک یبرا یمیعلن اشعار سروده شده تیگر از اوّلید یا رزا، نیز، نمونهیم رجیاز ا« یخان پسر یداشت عبّاسقل»شعر 

 یهنر یادب و ب یپسر ب  یخان پسر یداشت عبّاسقل

 ...لفت خانه ز دستش به امانک  مردان خان یاسم او بود عل

 (433: 4936رزا، یم رجیا)

 :ن شعر از اویا ای

 از بهر من حرام بود یباز  درس و مشقم چو ناتمام بود... 

 ش تلفیخو چ، وقتینم هکن  مصرف یب یارهاکدر سر 

 (432: 4939رزا، یم رجیا)

 او تنها برای سرگرمی آنان شعر نگفت بلکه بیش از هر چیز به آموزش آنها ؛رج  موفق شدبرای کودکان شعر هایی هدفمند بگویدیا

 .دید در آثار او  دیبه صورت جدید را با ین  اشعار  آموزشیاوّل: شود گفت یدر واقع م.اندیشید می

 :دو گونه است یزشالبتّه شعر آمو»

دهد و آنان را  یترها را خطاب قرار م کوچک یفرد بزرگسال ییه گوک اند؛ چنان م سروده شدهیه با صراحت و زبان مستقک یاشعار( الف

 .ندک یم ینه یارکار امر و از کبه 

ه و پند و اندرز یتر به توص میرمستقیان غیبا ب یاوّل را ندارد، ولۀ ان در آنها صراحت زبان اشعار دستیبة ویه شک یاشعار( ب

 .پردازد یم

 (.436-436: 4952گر مارودی،)« اند معروف شده ین شعرها، با عنوان شعر آموزشیاۀ هر دو گون

شتر شاعران یرزا و پس از او، بیم رجیچون ا یتوان سراغ گرفت و نوع دوم را در اشعار یم... ن ویمی ، ابنینوع اوّل را در اشعار نظام

 .کودک

 :ندک ینه را گوشزد مکیو نشاط و نداشتن  ییادّعا ی، بیم؛ مهربانیرمستقیر به صورت غیر در شعر زشاع

شد  یاش مک... / ها سبزه یم رویردک یرقص م/ شاد خود  ینرم با آوازها/ ادّعا  یمهربان و تازه و ب/ م یشد یشد مثل باران م یاش مک

، یملّامحمّد)م یشد یشد مثل باران م یاش مک/ ادّعا  یمهربان و تازه و ب/ م یشد یو خندان م کبا نشاط و پا/ در ما نبود  یا نهکی

4965 :9.) 

 :یاا آموزش خداشناس

 کسب یمیمثل نس/ آبشار ۀ قهقه/ باغ  یحلقه زده تو/ از گل و غنچه سراغ / باغ گرفته است باز / باز شده رو به باغ / آسمان ة پنجر

ن همه یا/ شانده به باغ کغنچه / خته یگل آو یبو/ پر چلچله  یرو/ خته یرنگ طال ر یا سر هر شاخهبر . / ../پرد از شاخسار  یم/ 

قدرت سبز خداست / از  ییباین همه زیا/ از غم و غصّه جداست / سبز بهار ۀ قصّ/ ها  پروانهة خند/ شده  یباز بهار/ پروانه را 

 (.4: 4966، یا حمزه)

 :یستگر و دویدیکد بر آموزش کیاا تأ

امّا : ه گفتکگنجش/ ش او یه اومد پکگنجش/ د یشه، بگ یدوست من م کی/ « بقو بقو»: داد زد و گفت/ خواست  یه دوست میبوتره ک

 (.25: 4931نژاد،  شعبان)شت اومدم یه پکحاال / ادم بده یبق بقو  بق/ بلدم  یکج یکو ج یکمن ج/ فقط 
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 :اا آموزش اعداد

 (.96: 4963انوش، کی! )کجا خشکنجا تا یاز ا/ ماند از آن هشت؟  یچه م/  کو هوا خش کخش نیزم/ دو تا بردار از ده   

 حماسی -ج 

باشد،  یا فردی یقوم یها یها و افتخارات و بزرگ یو مردانگ یف اعمال پهلوانیبر توص یه مبتنکاست  یاز اشعار وصف یحماسه نوع»

و شجاعت است و از  یدالور یدر لغت، به معن(. 23-21: 4956ا، صف)« آنان شود یه شامل مظاهر مختلف زندگک یبه نحو

 . است ین انواع ادبیتر جین و مهیتر یمیقد

م یتقس یعرفان یها و حماسه یا مذهبی ینید یها و حماسه یپهلوان یها ، حماسهیریاساط یها حماسهۀ ها به چهار دست حماسه

 ی، از زندگیپهلوان یها در حماسه. ردیگ یل مکر شیاساط یاست، بر مبنا ن نوع حماسهیتر میه قدک یریاساط یها حماسه. شوند یم

ات یه در ادبکهم  یعرفان یها در حماسه. است یاز رجال مذهب یکی، قهرمان آن ینید یها رود و در حماسه یپهلوانان سخن م

دن یه رسک یروزیتاً به پیقت، نهایطر ةز در جادّیآم مخاطره یسفر یو نفس و طیست دادن دکفراوان است، قهرمان بعد از ش یفارس

 . ابدی یاهلل است، دست م یق فنا فیاز طر یبه جاودانگ

پاسداشت فرهنگ ة زیبا انگ یه در آن جنگکران است یادگار زریده، یبه دست ما رس یپهلو یه از متون حماسک ین اثر حماسینخست

شت، یمهر. ران هستندیا یحماس یها ن خاستگاه داستانیتر ی، اصلها هم ها و گاتا شتیبازمانده از  یها افسانه.دهد یرخ م ینید

 .دیگو یاو سخن م یحماس یها یژگیترا و ویه از مکهاست  شتین بخش یتر هنک

نه نقل ینه به سی، سیشفاه یها و افسانه ها هن است و به صورت قصینخست یها دور از دوره ییها ها، خاطره ه حماسهکاز آن جا 

ها  ه پدران و پدربزرگکبودند  یا یحماس یها ن ثابت قصّهیمند بودند و اغلب مستمع دن آن عالقهیواره به شنان همکودک ؛شد یم

، در یخیمختلف تار یها ن در دورهیان بوده، بنابراکودکۀ شاهنامه، مورد عالق. بردند یدنش لذّت میگفتند و آنها از شن یشان میبرا

ا  یحماس یا ه منظومهک یحسام خوسف خاوران نامه ابن یخیتار یا در دوره یمه و حتّاز جمله شاهنا یها آثار حماس خانه تبکم

ر یم بر جامعه و احساس تحقکل جوّ حایان سروده شد، به دلکودک یانه براکودکن اشعار یه اوّلک یزمان. شد یس میاست، تدر یمذهب

ش جلب و یش از پیو افتخارات گذشتگان ب یپرست طنت، توجّه شعرا به ویبخش مشروط یداریگانگان و وجود نهضت بیاز جانب ب

نوجوانان سروده  یبرا یحماسۀ ن منظومیها بعد چند ان شد و سالکودکاز اشعار  یاریبسۀ یما ، درونین پدریستودن وطن و سرزم

و  یپهلوان یو نوجوان سرودند، از نمادها کودکقشر  یه براکو نوجوان، در اشعاری  کودکاز شاعران  یه برخکنیضمن ا. شد

صر یظهر روز دهم، از ق یا مذهب یحماسۀ ، و منظومییسراکاوش یر، از سیمانگکآرش  یحماسۀ منظوم. بهره جستند یا اسطوره

 . ن حوزه خلق شدیه در اکاست  یپور، از جمله آثار نیام

دن یان را به شنکودک یملّ یها ست؛ در حماسهیشان در قدرت نیهمتا یسکه ک یا اسطوره یها تیو، قهرمانان و شخصیحضور د

ان دشوار نبوده کودک یدن آن هم برایها، اصوالً ساده و روان است و فهم در ضمن، اشعار حماسه. رده استک یها مشتاق م حماسه

ان از کودکاق ی، با توجّه به اشتکودکان به صورت خاص شعر گفته شد، شاعران کودک یتوان گفت برا یه مکاز آن زمان . است

خود  یها دگاهیان دیب یبرا یو قوم یا اسطوره یها تیشان از شخصیها ردند در سرودهک یسع یمنظوم یها ن داستانیدن چنیشن

 .بهره ببرند

رده است، با استفاده از عناصر کدا یات نوجوان راه پیادبة خود به حوز ییل رواکشتر به اعتبار شیه بکر یمانگکآرش ۀ منظوم»

 (.153: 4956سالجقه، .)«جاودانه است یا ت حماسهیتثب، در صدد یو قوم یملّ یریاساط

ها  بچّه یبرا ییگو ن استفاده از سنّت داستانیچن ان است؛ همیپا یآغاز و ب یب یه بارشکف بارش برف در مقدّمه، ین منظومه، توصیدر ا

ر یبه اساط ییبایبه طرز زتش را یه شخصکرش یکپ ینشان یآرش و بة هن، مفاخرک یها چون نقل حماسه آتش همۀ نار شعلکدر 

 (.133-153: همان)اند  درآمده یبر احساسات ملّ یو مبن یحماس ییدهد، همه در خدمت فضا یوند میپ

 :ریماگکاز شعر آرش  یبخش کنیو ا

/ زنگ  یدابا ص یاروانکها چشم انتظار  راه/ ها دلتنگ؛  درّه/ ها خاموش،  وهک/ خار و خاراسنگ  یبارد به رو یبرف م/ بارد  یبرف م

ما چه / ها لغزان،  جاده یافتاد رو یردّ پاها گر نم/ آورد،  یمان نم یامیگر پ یچراغ یه سوسوکا ی/ ، یها دود لبهکشد گر ز بام  یبرنم
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د زو/ ها نمودندم  یمهربان/ در گشودندم / من  یتپّه، روبرو یرو/ روشن،  یا لبهک ک، آنکآن/ دمسرد؟ ۀ آشفت دلْ کوالکم در یردک یم

شعله  یزندگان». / ..:خود عمو نوروز یها بچّه ید برایگو یقصّه م/ آتش، ۀ نار شعلکدر / ه دور از داستان خشم برف و سوز، کدانستم 

او به جان خدمتگزار باغ / انم، داستان ما ز آرش بود کودک/ افروز  ید روشنیمه بایها را ه شعله/ ، صدا سرداد عمو نوروز، «خواهد یم

 (.36-31: 4959، ییسراک. )..آتش بود

 :یاا رستم، نماد پهلوان

پر / و یشوم د یم یباز یمن تو/ ن بار هم ترسانده بودم یا/  یچون خواهرم را وقت باز/ اتاقم مانده بودم  یتو/ تنها  یامروز من تنها

/ شوم امروز رستم  یمن م/ مد و گفت نارم آکبابا / است  یب یزندان او صندوق ب/ من  یشود زندان یاو م/ ست ین یسکزورتر از من 

قلب / د بابا یخند یه مکنیبا ا/ هوا چرخاند و چرخاند  یتو/ اشاره  یکبابا مرا با / من آمدم با تو بجنگم /  یو هستید یکه تو کحاال 

راد، )شجاع و مهربان است  رایز/ شوم رستم از امروز  یمن م/ مانند رستم پهلوان است / ه بابا کدم یامروز فهم/ مرا از ترس لرزاند 

4966 :45.) 

 موضوعات اصلی شعرکودک و نوجوان  -1

 یمسائل اخالق -الف 

اگر در اشعار  یحتّ. اند ت آنها غافل نبودهیاند، از اخالق و ترب ان سرودهکودکمناسب حال  ین روزگار، شعرا اگر شعریگمان از دورتر یب

را،  یرانیفرزندان اۀ ا همیاند  داده یه فرزند خود را خطاب قرار مکنداشتند، آنجا  ییروالمات دور از ادب، پکرات و یخود از آوردن تعب

ان یدر خمسه بن یده را نظامین سنّت پسندیظاهراً ا». اند دهیوشکآنان  یارشاد و پندآموز یاند و برا ادب و اخالق خارج نشدهة از جاد

 ینییو عبرت نا "دهیقص"با  یاشانک یخان صبا یو فتحعل "یمثنو"با  یمن جامو عبدالرّح "قطعه"ن با یمی چون ابن یگرانینهاده و د

 (.496: 4952، یگرمارود)اند  ردهک یرویبه آن پرداخته و از آن پ "چهارپاره"بهار با  یالشّعرا کو مل "غزل"با 

نگونه یهم اهمان زمان  یحتّ: دنیگو یم یاند؛ گرچه برخ انه سرودهکودکد بشود گفت شعر یه شاک است یسانکن یجزو اوّل ینظام

 .مربوط است کودکبه  یبه هر حال به نوعنبوده، منطق با زبان و حال او سروده نشده است، امّا  کودکة استفاد یاشعار برا

دارد  یه به سنّت سلف خود در ارشاد فرزندش اشعارکاست  یسانکمذهب قرن دوازدهم ا از جمله  یعیا شاعر ش یومدین فریمی ابن

 :دارد یبا بدان بازم ینینش ل، فرزندش را از همیذۀ در قالب قطعه است؛ مثالً در نمونه ک

 طلب ز خود بهتر ینینش هم  ین اگر خواهینش پسر هم یا

 ر و به شریدا شود به خینقش پ  ه در نفس همدم از همدمکزآن 

 سترکسرد گردد به وصل خا  یه با همه گرمکمثل اخگر 

 (915: 4911، یومدیفر)

 :آموزد می گاهی نیز قناعت و میانه روی را چنین به فرزندش

 د خوردنتیاین یست اندوهیتا ز هرچ آن ن  ینما یم یپسر در ضبط آنچت هست، جهد یا

 خون نام و ننگ تو زان پس بود در گردنت  ردنشک یخواه کن ار ضبط از ره امسایکل

 آوردنت ید به جاین بایمی سنّت ابن  م در معاشت راه راستیبشنو از من تا نما

 ردنتکد یق اقتصاد آهنگ بایبر طر  ط بودن محترزیاز در افراط و از تفر

 (923: همان)

 یاخالق یدارد و به او درس یبرحذر م« ارکان خامیصوف»وسف را از معاشرت با ی، فرزندش «خایوسف و زلی»ۀ در منظوم یجام

 :دهد یم

 یارکخامان خام ارکه باشد ک  یاریان خام ین با صوفکم

 ...وه از باغت فشانندیم یبه خام  را ندانند یارک ق پختهیطر

 (465: 4923، یجام)

 :دیگو یرزا به فرزندش میم رجیا ای
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 چند یحتیبشنو ز پدر نص  ز دلبندیپسر عز یهان ا

 میر هرچه گویاد بگیپس   مین گفته سعادت تو جویز

 زیهان بپرهوز خواب سحرگ  زیباش به عمر خود سحرخ یم

 دست و رو را یزه بشوکیپا  نار جو راکاب سحر یدر

 بر شستن دست و رو چه بهتر  سّریصابونت اگر بود م

 یو ابرو یپس شانه بزن به مو  ین روک کخش کپاۀ با حول

 ردنکار ضرورت است کن یاک  وش و گردنز گیو تم کن پاک

 دنیگل و گوش تو نب کچر  ندیت نشیه به پهلوکتا آن 

 (493-491: 4939رزا، یم رجیا)

ه در کند، بلک یب نمیو ادب داشتن ترغ یآموز دهد و به درس یز نمیبد پره ینینش گران، فقط از همیو د یو نظام یرج برخالف جامیا

 . گوید می ماً از بهداشت فردیی، مستقیشعر با اشاره به بهداشت روان

ه کر سالمت یاو در مسة ذهن اوست و نگاهدارندة روح اوست، گسترندة ورندده انتخاب شود، پری، اگر سنجکودکن شعر یمضام»

ن یات نویو نوجوان در ادب کودکن شاعر یرزا به عنوان اوّلیم رجیو ا( 411-419: 4933انوش، کی)« داشته است یعت او را ارزانیطب

 یان باقکودک یرزا برایم رجیه از اک یاتیاب. قدماستة ویشبه  ییگو رج، سادهیاصوال هنر ا.ارائه داده است کودکران، اندرز را در شعر  یا

 :یاخالق یاتکن یت شعر هم از اوست و حاوین بیا. برخوردار است یمانده، از سالمت درخور

 یز باشیس عزکش همه یپ  یز باشیچون با ادب و تم

 (496: 4939رزا، یم رجیا)

گر ید یم تا به امروز است؛ گرچه برخیاز قد یرانیاۀ انکودک یو اخالق یآموزش شعر یها ن قدمین اشعار ناصحانه، اوّلیه، اکن یجه اینت

ة ن مقدار، درباریم شمال است، امّا به همین آنها نسیه مهمترکاند  ان سرودهکودک یبرا یرج، اشعار آموزشیدوره با ا هم، خصوصاً هم

رات یی، تغکودکشعر  یزبانة ویه در شکم ییگو یم کودکاصر رده، از شاعران معکتفا کان در گذشته اکودکبه  یو آموزش یشعر اخالق

 .اند را به وجود آورده یبارز

، یاند، خداشناس د داشتهکیمشروطه بر آن تأة از دور کودکه شاعران ک ین اخالقیه از مضامکاست  یته ضرورکن نیر اکن جا ذیدر ا

رزا یم رجیا« مادر»شعر . ش مادر و وطن استیو ستا یدامنکپا ، احترام به استاد و آموزگار،ی، بلندهمّتییجو و دانش یهنرآموز

ة ه هرچه از دورکنیتوان جست؛ مخصوصاً ا یمختلف م یا را به گونه ین اخالقیامّا در شعر شاعران معاصر هم مضام. معروف است

نگاه ۀ چیدند از دریوشکو شاعران تر انتخاب شد  نانهیب م و موضوعات، واقعیان شعر سروده شد، مفاهکودک ین طرف برایمشروطه به ا

را  ین، موضوعات اخالقیبنابرا(. 36-34: 4952، یسنگر)« بهره بردند کودک یم آشنایاز واژگان و مفاه»به مسائل بنگرند و  کودک

 کودک، به مخاطب «یآباد ن دولتیپرو»ن شعر، یدر ا. ختندیر یا ش از دبستان و مدرسهیان پکودکر یام ذهن و ضمکهنرمندانه در 

 :ندکه حرف استاد را فراموش نکشود  یادآور می

 (.215: 4966، یآباد دولت)اد ما یرود ز  ینم/ الم اوستاد ما ک/ جان شاد ما  ینوا/ سرود بامداد ما 

 :ندک ی، اتّحاد و لزوم توجّه به خانواده را گوشزد م«انوشکیمحمود »ن شعر یو در ا

وسته یپ/ ار کوسته همیپ/ ر کف وسته همیپ/ ار ساده یبس/ ار باهوش یبس/ ار با مهر یبس/ اده خانو یک/ هستند با هم / ن پنج انگشت یا

همواره / دست  همواره هم/ دل  همواره هم/ مانند انگشت / م با هم یبود/ اش امروز ک یا/ در راه آگاه / ر، معصوم کدر ف/ همراه 

: 4961انوش، کی)وست یکسرمشق ن/ اخالق انگشت /  یدر زندگان/ ست دگر دویکبا / دگر خوب یکبا / دگر راست یکبا / پشت  هم

16-16.) 

 :دیگو یم ییگو دروغ یا از زشت کودکا ا شاعر معاصر ین وه قاسمکش

/ ار منه که کگم  یم/ دروغ بگم، نه زشته / بگم به مامان  یچ یوا/ ه شد کست و صد تکش/ دستم االن  یاز تو/ افتاد  ینیبشقاب چ

 (.42: 4966ا، ین قاسم)نه کش یقلب منم م/ نه کوام آخ اگه دع
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 :از زحمات او یش مادر و قدردانیاا ستا

/ اشت ک یدر هوا تا م/ ش را یها شعله گل/ ساخت  یشعله هم گل م/ پخت  یمادرم نان م/ صورتش گل انداخت / تنور  یمادرم پا

/ در نگاه مادر / سنبل  یمثل بو/ داد  یم یخوب یبو/ پر گل  یباغ مثل/ صورت مادر بود / داشت  یبرم یکبه  یک/ ها را  مادرم نان

 (.5: 4966، یاحمد)ا بود یدر یکمثل / چشمانش  یآب/ دا بود یآسمان پ

 :ایو 

/ ش یها بال یاز تو/ بال قشنگ آن را / ردم کنگاه  یوقت/ شه یبخار ش یرو/ دم یشک یا پروانه/ شه ینار شکرفتم / امروز در اطاقم 

از دور / مرا او ۀ پروان/ شست  یر برف میدر ز/ ما را  یها او ظرف/ شست  یدر حوض ظرف م/ ان سرما یمادر م/ اطمان را یح دمید

 (.926: 4956سالجقه، : شاورز، به نقل ازک)د یآن د یها در بال/ من را  یها چون چشم/ د ید و خندید

 :اا و احترام به پدر

ونس، ی یسپاه)شده است  یپرآواز قنار/ درخت  یبایز یر سرسبزیز/ شده است  یه بهارکرا  پدرم/ باغ ۀ نمش آن گوشیب یباز م

4963 :41.) 

 :یاا درس خداشناس

خدا / است یدر یخدا آب/ جنگل  یخدا سبز/ ماست ۀ نیدرون س/ ان قلب جنگل یم/ ن و باالست ییخدا پا/ خدا در آسمان است 

، ینانیمز)باست ین شعر زیخدا ا/ برگ  یخدا نقّاش/ داست یشاخه پ یبه رو/  یمثل انارخدا / اخم باباست  یو گاه/ لبخند مادر 

4966 :2.) 

 :ای

وقت نماز آمده / ها  از سر گلدسته/ رسد  یبانگ اذان م/ ند ک یاز تن شب م/ اه یصبح لباس س/ زند  یپنجه به در م/ سحر آمده  یکپ

 (.3: 4966آزاد،  دهقان)جز او  ییست خداین/ ر لب ین زکزمزمه / ا بگو ر خدا رکش/ ن کغنچه لب باز / سبز دعا ۀ لحظ/ 

 :ینیب اا خوش

/ ماست  کنیاز ع/ ابان ینه چون ب/ نه چون گلستان / نه چون بهشت است / نه چون جهنّم / نه زشت زشت است / باست یا نه زیدن

 (.414: 4965سالجقه، : رحماندوست، به نقل از)خوب و بد آن 

 :م به سالخوردگاناا احترا

رزن دعا یپ/ دونه به دونه / رزن یپ/ دونه  یخودش م/ رزن یپ/ ت خونه کبر/ رزن یپ/ چه مهربونه / رزن یپ/ ه دونه ی یکی/ رزن یپ

، سالجقه: ، به نقل ازیوجدان)زه یر یم ییچا/ رزن یپ/ سماور  یپا/ رزن یپ/ زه یعز یلیخ/ رزن یپ/ زه یو تم کپا/ رزن یپ/ خونه  یم

4956 :966.) 

 یمسائل اجتماع -ب  

ر ین تأثیشود، از ا یه خلق مک یدهد و بالطّبع آثار یر قرار میآن، نگرش ادبا و شعرا را تحت تأث یها یرات و دگرگونییجامعه و تغ

 :ردک یو نوجوان به دو صورت بررس کودکتوان در شعر  یر را مین تأثیماند، امّا ا ینار نمکبر

ن گونه یه البتّه اکدهند  یارائه م یکانه به صورت سمبلکودکخود را در قالب زبان نسبتاً  یاجتماع یها شهین، انده شاعراک یآثار -4

د یاند، شا دهین را هنر گنگ نامیه اکن هنر یه استفاده از اکست، بلینبوده و ن یاسیز از عقوبت سیهمواره به خاطر پره»سخن گفتن 

دن آن یدند تا مذاق مردمان ا از عوام و خواص ا به شنیشک یا قرض سخن تلخ میپسول ک یروه بر کبوده  ینیریلعاب شۀ به مثاب

 (.454: 4952، یگرمارود)« راغب شود

 .ل گرفته استکش( یانقالب مشروطه، انقالب اسالم)ران یها، در ا ر انقالبیاس تصاوکوند با انعیه در پک یآثار -2

گرچه . پردازند ینقش م یفایوانات به ایه در آن حکاست  یانکد زایاز عب« وش و گربهمۀ قصّ»، یمیمنظوم قد یها از داستان یکی

سخنش با بزرگساالن است و  ید، رویبگو یا ان قصّهکودک یخواهد برا یه مکنیشاعر به اسم ا»منظوم، ۀ ن قصّیمعتقدند در ا یبرخ

، امّا (452: همان)« دیهن نامکروزگار  کودکدر شعر  یاسید آن را شعر سیقت، بایدهد و در حق یخود را ارائه م یاسیات سینظر

چه . دندیفهم یترها م آن را، فقط بزرگ یاسیس یه معناکنیبردند ولو ا یخواندند و لذّت م ین اشعار را میآنچه مسلّم است، اطفال ا
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آمدند و  یاحبان قدرت به خود ممسائل ندارند، ص یدر گفتن برخ ییه اباکان کودک یاز سو یاسیگونه اشعار س نیبسا با خواندن ا

 .رفتندیپذ یاندرز هم م

ان یدر لفظ و ب ی، به همراه سادگ...آن، خوانا، جانا، دانا وۀ یقاف یژگیموش و گربه و وۀ شش بودن قصّکدهد پر یقرائن موجود نشان م

 .ان قرار گرفته استکودکدر آن عصر، سخت مورد توجّه 

 :موش و گربهة دیاا قص

 موش و گربه برخواناۀ قصّ  ل و داناخردمند عاق یا

 ن همچو درّ غلطاناکگوش   منظومۀ موش و گربۀ قصّ

* * * 

 رماناکبود چون اژدها به   گربه یکی کفل یاز قضا

 [ز دندانایهربا چشم و تک  ارکرشین و شیدورب یا گربه]

 [...ر مژگانایش قوس و تیابرو]  اش قاقم نهیمش طبل و سکش

 (961-933: 4951، یانکد زایوان عبید)

 :دارد یاسیس یانه سروده است و هدفکودکاق یبزرگساالن به س یه دهخدا براک ین هم شعریا

 ه سر دو گوش آمدهیبخواب ننه   به سرم بچّه به هوش آمده کخا -

 بره یرو م یاد بزبزی یگرگه م  خوره یاد می ین لولو مکه نیگر

 ...مه؟ک ین همه خوردیا کیبتر -  هننه ا آخر چته؟ گشنم. ..اِه. ..اِه -

 (1: 4964دهخدا، ) 

از « بارون»و « ایدر ننه یدختراۀ قصّ»، «ایپر»از فروغ فرّخزاد، « یگفت مادرش روز یبه عل»: یم شمال، شعرهایاز اشعار نس یبرخ

ان یب« لورکانه و فرهنگ فولیبان عاماز ز یریگ بهره»ل یاحمد شاملو به دل« بارون»ۀ منظوم.رندیگ یم ین دسته اشعار جایشاملو در ا

دهد  یل مکرا ش« ییچندصدا» یتیهنرمندانه، روا یا وهیه شکانه است کودکهنرمند در قالب زبان نسبتاً  یاجتماع یها شهیاند

 (.169: 4956سالجقه، )

ان و نوجوانان را با خود کودک گوناگون از جمله یرا از قشرها یسروده و مخاطبان« زندان قصر»در  4999ن شعر را در سال یشاملو ا

 .رده استکهمراه 

 :اا بارون

/ بفرست  یش بهشتیآت/ بفرست  یشتکخدا  یا/ اه و شوره یآبش س/ ساحل شب چه دوره / گم شده راه بندر / اد جرجر یبارون م

گم / ن کاش  نوس راه منفا/ ن کخدا روشنش  یا/ گرده  یا میاهیتو س/ چراغ زهره سرده / و کآسمون ة زهر/ و کشون کهکة جاد

 (.431-453: 4951احمد شاملو، ). ..اد جرجریبارون م/ شده راه بندر 

انقالب . ردیگ یل مکدر هر برهه از زمان ش یر تحوّالت اجتماعیه تحت تأثکاست  یو نوجوان، اشعار کودک ینوع دوم اشعار اجتماع

ات؛ از ی، ادبیلیو به دنبال آن جنگ تحم یانقالب اسالم یروزیاز آن پ شتریگذاشت و ب یر فراوانیات تأثیخود بر ادب ت خودبهیمشروط

 .ی پیش تغییر دادها هو ماهیت آن را نسبت به دور.الشّعاع قرار داد و نوجوان را تحت کودکات یجمله ادب

رامونش، یقالب و حوادث پبه عنوان نمونه، ان.ط مختلف زمانه قرار گرفته استیر شرایو نوجوان همواره تحت تأث کودکدرایران، شعر 

 .از موضوعات شعر نوجوان را به خود اختصاص داده است یا ژه در شعر نوجوان داردو بخش عمدهیو به یریحضور چشمگ

 :انقالب و بازتاب آن در شعر نوجوان یروزیش از پیانات پیاا جر

 (.94: 4961،یمیابراه... )الله یبایگل زصدها / پرپر شد از صدها گلوله / دان ژاله ید در میبار/ آن روز باران گلوله 

 :انقالب یروزیاا پ

/ ن یریش یا آب چشمه/ مثل آب بود آن روز / ده کیبر درخت خش/ ماه  بهمن یدر هوا/ ده یه روئک یا غنچه/ مثل غنچه بود آن روز 

روز / زار بود آن روز  الله/ ران ین ما ایسرزم/ چون بهار بود آن روز / گرچه در زمستان بود / ن یغمگۀ ند مرد تشنیب یه مک یا چشمه
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 (.449: 4931رحماندوست، )ودوم بهمن  ستیب/  یروزیروز خوب پ/ دشمن ۀ یروز گر/ ما بود ة خند

 :اا جنگ

 یتو/ بود  کودکر و یپر ز پ/ ها  ابانیها، خ خانه/ انتظار باران بود / در نگاه شهر آن روز / جشن نوبهاران بود / وهستان ک یدر هوا

/ دند یدوستانه خند/  یباز هم پس از باز/ دند یوچه جنگک یتو/ شهر آن روز  یها بچّه/ بود  کوچکتفنگ  یک/  کودکدست هر 

شاخه  یرو/ ز یها ن گل« حلبچه»در / د کیخنده بر لبش خش/ د یخند یه مک کیودک/ د یه شد خورشکت هکت/ د ین لرزیناگهان زم

 (.2: 4966، یشعبان)آسمان مردند  یتو/ ان کدسته گنجش دسته/ پژمردند 

 یو فرهنگ یعلم -ج  

ترها  ه به دنبال مسائل مربوط به بزرگک یزمان یشوند؛ حتّ یان غافل نمکودکه شاعران چون گذشته از حضور کدر عصر مشروطه است 

ان در دوران مشروطه، حاج یرانیا یدسوا یبار ب ت اسفیان وضعیدر ب. ندک یم دادیران بیدر ا یسواد یه بکاست  ین دورانیهستند و ا

از اختر  یگفتار یک، ینوآموزگارة ویاد گرفتن شیرون و یمرا به رفتن ب»: دیگو یهاست، م گزار دبستان انیبن هکه، یرزاحسن رشدیم

، از هزار تن، تنها ده رانیدر ا یسوادند، ول یدر اروپا از هزار تن، ده نفر ب: م نوشتهیدیم، دیخواند یبا پدرم آن را م یروز. ختیبرانگ

 (.14: 4969، یسروک)« باشند ینفر با سواد م

آن عصر و دوره است،  کودکه مناسب حال ک یو با زبان یگزنده و قو یبا طنز... رزا، بهار ویم رجیم شمال، ای، نسین روزگاریدر چن

 (.422: 4952، یل حسن)« ورزند یمخالفت م ینیردیغ ینند و هم با تجدّدهاک یمبارزه م یخرافات مذهب»هم با 

ان گاه یاو با ب. دوار بودیران امیاة ندیآ یتوان به آباد یه مکزه با دشمن جهل است یدر صورت ست: معتقد است ینین حسیالدّ اشرف

 .ندک یل علم و معرفت تشویق میب  و آنان  رابه مدرسه رفتن و تحصیدانش ترغ یریان را به فراگکودکزش، یو گاه طنزآم یجدّ

 ند امدادکشاهنشه جم جاه به ملّت   ران شود آبادیه از لطف حق اکد یام

 اطفال بخوانند همه صوت اعداد  جادیوچه شود مدرسه اکبا ذوق به هر 

 (263: 4953م شمال، یوان نسید)

خواند و در  یعلم م یریشد، به فراگ یه تا آن روز به آموزش آنان توجّه نمکان ا به خصوص دختران ا را کودکاو همواره در اشعارش، 

 :دیگو یم ییجا

 ار استکن موقع یار به خانه منشیکب  دختر من درس بخوان فصل بهار است یا

 نکاز عفّت و ناموس به سر  یچادر یک

 

 ن کل      هنر یآن گاه   برو  مدرسه     تحص 

 (941-913: همان)                              

او . ل غافل نشوندیه از تحصکند ک یحت میان نصکودک، به یدر گلزار ادب( ت بلبل و مورچهیاکح)وششم  ستیت بیاکشاعر در ح

 :ندک یشنهاد میل را پیاز چنگالش، مشق و تحص ییرها یترساند و برا یو فقر م یعلم یمن بیرا از اهر کودکمخاطب 

 بترس یریو فقر پ یعلم یز ب  ل و درسیمشو غافل از مشق و تحص

 دینباشد مف یدگر زندگان  دیت سپیت زرد و موچو شد عارض

 ن و بسیالدّ بود مونست اشرف  ادرسیست فریس نکبه جز علم 

 (592: همان)

دانند و  یم یشرفت و تعالیران به پیدن ایرسۀ را الزم یآموز ز علمیخواه ن گر شاعران مشروطهیبهار و د یالشّعرا کرزا، ملیم رجیا

 .ندیسرا یم یآموز علم در وصف دانش و لزوم ییشعرها

ا یآنان شعر،  یان، براکودکم یاز اجتماع به آموزش و تعلیا احساس نیشتر از قبل به سفارش ذهن خود یبه هر حال، شاعران هر روز ب

ا چه قبل  یفرهنگ یآموز، روزها چون روز معلّم، روز دانش هم یو فرهنگ یمختلف علم یها مناسبت یبرا. ساختند یا حتّیسرودند 

 :شود یآن اشاره م یها از نمونه ینجا به برخیه در اکو نوجوان گفتند،  کودکمخاطب  یبرا یاز انقالب و چه پس از آن ا اشعار

 :اا روز معلّم

/ روز دوازدهم از / مثل بهشت است / با یه شاد و زک یروز/ ما ۀ مدرس/ ه پر شد از گل ک یروز/ با یروز ز یک/ آمد دوباره 
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 (.96: 4953طلب،  یکن) کروزت مبار/ زم یمعلّم عز/  کوچکبزرگ و / م یا با هم بخوانیب /بهشت است یارد

 :مدارس ییاا بازگشا

ه خوب و مهربان ک/ سالم به آموزگار / به ابر و باد و آفتاب / هزار، هزار بار سالم / سالم به سبزه و آب / د یسالم به صبح و خورش

علم و  یبه سو/ رو  قدم، قدم، قدم/ ش یایروز دعا، ن/ روز خوب  یکسالم به / زبان است  خوششه یهم/ ه کدرود، درود به او / است 

 (.96: 4955ا، ین قاسم)دانش 

 :ای

ماه خوب / دفتر و مداد / ماه درس و مشق / د و شاد یپر ام/ رسد  یمهر م/ ماه مهربان / رسد  یباز م/ مژده دوستان / ها  مژده، بچّه

: 4953طلب،  یکن)مدرسه  یسو! / ها به صف مدرسه، بچّه یبو/  یتازگ یبو/ آشناست  یبو/ ها پر از  وچهک/ ت ار ماسکماه / مهر 

96.) 

 :به دبستان کودکاز رفتن  یریاا تصو

 /هست امروز قشنگ / مرا  یبایف زکی/ مادرم داده به من / نقش پروانه زده / راهن من یپ یرو/ مادرم شانه زده / مرا  یباز هم مو

خنده مهمان / همه  یها لب یرو/ دست پر مهرش را / شد بر سر من ک یم/ سپارد به خدا  یم/ پدرم باز مرا / ز و همه جا یهمه چ

 (.44: 4931نژاد،  شعبان)به دبستان شده است / موقع رفتن من / شده است 

 :آموز اا روز دانش

/ مان است یروز علم و ا/ وشش کروز تالش و / زده آبان آمد یس/ راه  گر ازیبار د یک/ د تابان آمد یخورش/ وه کشب رفت و از پشت 

آموز است  روز دانش/ زده آبان یروز س/ مثل نوروز است  یروز/ ز است ییه در پاکنیبا ا/ ران است یفرزندان ا/ ما  یروز خوشحال

 (.96: 4955طلب،  یکن)

 :ه مطالعهان بکودکردن کمند  تاب و عالقهکة دربار ییاا سرودن شعرها

/ هنرمند  یمن دوست/ ار پند دانم یمن / پندت دهم فراوان / زبانم  یه بکبا آن/ م سخن فراوان یگو/ زبانم  دانا و خوش/ ار مهربانم یمن 

 (.43: 4931ف، یشر ینیمی)ار مهربانم یمن / از من مباش غافل / انم یز یبا سود و ب

 :ای

تاب ک/ تازه داره  یها شعرها و قصّه/ د و ستاره یاز ابرو باد و خورش/ ده یتاب ندکن یا مثل یسکچ یه/ ده یتاب نو خرکمامان برام 

طلب،  یکن)دونه  یپرسم اون م یه من مک یهرچ/ ه دوست مهربونه یمن  یبرا/ رنگارنگه  یها پر از گل یباغ/ هاش قشنگه  یمن نقّاش

4953 :43.) 

 :ای

هر / نه مثل قنده یریش/ دونه به دونه شعرهاش / آره  یبرام م یشاد/ خندم  ینم و مخو یم/ خنده داره  یشعرها/ تاب شعرم ک یتو

 (.43: 4953، یعیشف)خنده  یشه، م یحال م خوش/ اونو بخونه  کی

 یحال و هوا... درس و مشق و مداد و یها ه شاعر با استفاده از واژهکو شاد  ییقایموس یشاورز است، شعرکر هم از ناصر یشعر ز

 :آورد یم کودکرا به ذهن مخاطب مدرسه 

 یها خط/ اغذ کخش  خش/ ز یدفترها رو م! / سیاتل متل، ه/ سر جاش  کیهر / معلّم آمد / ت باش کبچّه، سا/ اتل متل، درس 

در تو چق/ دوستت دارم من ! یمداد چوب/ اتل متل، چوب / « با»؟ دو تا یبا چ/ نوشتم « بابا»/ درس الفبا / اتل متل، مشق / ز یزریر

 (.4: 4955شاورز، ک! )یخوب

 یداریپا -د  

ان و نوجوانان با خواندن شعر و کودک. ه به آن اشاره شدکبودن آن است  یمیو نوجوان، تعل کودکات یادب یها یژگین ویتر یاز اصل

 یو نوجوان کیودکر آموزش در یه تأثکآموزند و از آنجا  یم یدیجد یها ین راه، اطّالعات و آگاهیه از اکبرند، بل یقصّه تنها لذّت نم

ه مخاطبشان بزرگسال است، امّا کاند و چه آنها  شعر سروده کودکقشر  یه براکگاه شاعران ا چه آنها  چیاست، ه یشگیرپا و همید

از آب  در برابر ظلم و استبداد، دفاع یداری، پایدوست ، وطنیچون آزاد هم یمیان قرار گرفته است ا مفاهکودکاشعارشان مورد پسند 
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 یها ژه در سالیو ران ا بهیا یه پس از انقالب اسالمک یاشعار(. 422: 4965پور،  حسام)اند  و شهادت را از نظر دور نداشته کو خا

 یاند، ول ب شدهکیبا عالئق شاعر تر یها هستند؛ گرچه گاه م و ارزشین مفاهیان سروده شد، سرشار از اکودک یبرا یلیجنگ تحم

رفتار و ة است، دربار ییه شعر بلند رواکها  از روزگار سرودن حماسه.اند ردهکتر  یکنزد یواقع یان را به فضاکودکرنگارنگ  یایدن

در برابر ظلم و  یداری، پا(31: 4951، یمحمّد یهاد)ملّت  یکباستان  یز در زندگیو افتخارآم یقهرمان یدادهایردار پهلوانان و روک

 .داد نمود محسوس داردیب

ه کنامه  ه خاورانکاند و اشاره شد  ها بوده دورهۀ ها، به ویژه به زبان شعر، در هم یها و قهرمان یدن دالوریمند به شن هان عالقکودک

ها  خانه تبکه در مکاست  یتابکآن را سروده،  یحسام خوسف است و ابن( ع) یحضرت عل یها یدالورة و دربار یحماس یا منظومه

 یهنوز هم باز. بهره باشند یان از آن بکودکه مختصّ شعر بزرگسال باشد و کست ین یا مقوله یدارین، پایبنابرا. شد یس میتدر

حرف از استقامت، صبر،  ییایه دنکگانه و منظوم  بچّه یا یباز. میا ردهکرا فراموش ن« ذارم یبرم، چوپون دارم و نم یگرگم و گلّه م»

دوران ) یبه صورت امروز یریگ لکژه از زمان شیو و نوجوان ا به کدوکدر هر حال، شعر . ان داردکودک یو اتّحاد برا یدالور

توجّه نشان  یو خداخواه یدوست نفس، وطن یحتّ یدر برابر استعمار، استبداد، دشمنان خارج یداریا همواره به بحث پا( مشروطه

ومت و کن شعر، مبارزه با حیشاملو در ا .ن طرف جُستیو نوجوان از مشروطه به ا کودکرا در شعر  یداریپا یها توان جلوه یداده، م

 :دهد ید مینو یداریرا در صورت پا یب آزادیدن سیند و چک یب خوانندگان اثرش به مقاومت را گوشزد میق و ترغیتشو

ز اون ا! / نیبفرمائ! دخانمیخورش/ رد کبرنج تو آب  یلّک/ رد کدخانم آفتاب یخورش/ م یاز ستم آزاد شد/ م یدلنگ، شاد شد دلنگ... 

/ م یش یر نمیس یاز شاد/ مال ما شد  یزندگ/ خلق پا شد  یاز وقت/ م یردکرا قبله  یآزاد/ م یردکما ظلمو نفله / ن یین پاییایباال ب

: 4951شاملو، ... )میدیمون رس به خونه/ م یدیب طال را چیس/ م یتو حوض نقره جست/ م یم و واجستیهاجست/ م یش یر نمیگه اسید

219.) 

. شان وارد کردند؛ فراوانند انهکودکدر اشعار  یلیرا در دوران جنگ تحم یدارین مقاومت و پایه مضامکو نوجوان  کودک شاعران

 .این شاعرانندة در زمر...قیصر امین پور و، سلمان هراتی، افشین عالء،جعفر ابراهیمی

 :گیرینتیجه

حماسه ازآن رو که 1نوع حماسه،غناواشعار تعلیمی توجه نشان داده اندبه سه ، نوجوان در ایرا ن از میان انواع ادبی شاعران کودک و

ی عاطفی نیز در اشعار کودکانه ها مایه درونمند بوده اند؛هی پهلوانی عالقها هوقص ها هاسطور، کودکان همواره به شنیدن پهلوانی ها

تعلیمی از روزگار دور برای کودکان سروده ودر  شاعران بسیاری نیز اشعار گیرد؛ می در حوزه ادبیات غنایی قرار فراوان است و

، نوجوان نیز در این پژوهش به مسایل اخالقی ضوعات اصلی شعر کودک ومو .انده از تعلیم وتربیت آنان غافل نبودهاشعارشان هیچ گا

 .اخته انددپر ؛د ذکر شدهشود و نتیجه این که شاعران کودک به هر یک از موار می علمی فرهنگی و پایداری تقسیم، مسایل اجتماعی

 فهرست منابع وماخذ

 .ان و نوجوانانکودک یرکانون پرورش فک، تهران، باغ سبز شعرها، 4961، جعفر، یمیابراه .4

 .، تهران، سروش، چاپ سومظهر روز دهمة منظوم، 4956، امین پور،قیصر .2

 .نا یان، بتر محمّدجعفر محجوب، تهرکد: وششک، به وانید، 4939، کالمل رزا، جاللیم رجیا .9
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 سهروردی« لغت موران»نقد ساختاری روایت در رسالۀ 

 فاطمه تقی نژاد رودبنه

 الن دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گی

 چکیده

ساختارِ تقابلی در بسیاری از متون عرفانی و فلسفی که جنبۀ تعلیمی دارند تکرار شده و رفته رفته به یک الگوی خاص زبانی تبدیل 

ی این ها هدهند و از نشاناز زبان عرفانی و فلسفی را تشکیل میای  هتقابلی که بخش عمدهای  شده است که به واسطۀ آن، جفت

. شوند می های روایی و تمثیلی و یا شعر به کار بردهویسندگان و شاعران برای بیان مقاصد تعلیمی در قالب حکایتزبانند توسط ن

این آثار، گذشته از ارزش . از جمله آثار بی نظیر و منحصر به فرد ادب فارسی است -شیخ اشراق-ی داستان گونۀ سهروردیها هرسال

های  در این جستار برآنیم تا به بررسی و نقد ساختاری حکایت. ار گرانقدر و قابل تامل اندفلسفی و عرفانی، از جنبه ادبی نیز بسی

گرماس و تودوروف که روش مشابهی های  سهروردی براساس الگوی دو نظریه پرداز و منتقد ساختارگرا به نام« رساله لغت موران»

 رها و عملکردهای شخصیت و واحدهای ساختاری زبان مدنظر قراردوگانه متون را در قالب کنشگهای  دارند و ساختار بنیادی تقابل

از ساختاری واحد برای بیان  -آگاهانه یا ناآگاهانه-دهند، بپردازیم و نشان دهیم که سهروردی چگونه در این حکایتهای تمثیلی  می

 .یش و رسیدن به نتیجه مورد نظر خویش سود جسته استها هاندیش

 .بلی، تودوروف، گرماس، لغت موران، نقد ساختاریتقاهای  جفت: هاکلیدواژه

 مقدمه

 356ق در سهرورد والدت یافت و به سال .ه 313ابوالفتوح یحیی بن امیرک سهروردی، فیلسوف بزرگ ایرانی به سال الدین  شهاب

: صفا.)نامند می و یا شهیداو را شیخ اشراق، شیخ مقتول . ایوبی و به تحریک متعصبین به قتل رسیدالدین  در حلب، به فرمان صالح

کلمه . خواند« حکمت اشراقی»را که بر دو پایۀ بحث و کشف یا فلسفه و تصوف بنیاد نهاده بود،ای  هسهروردی فلسف( 261، 4962

و 49و 42، 4931: پورنامداریان. )اشراق با مکان شروق یعنی مشرق پیوند دارد. اشراق به معنی روشن کردن و نور افشاندن است

تا زمان وی در زبان فارسی چنین آثاری کمتر وجود داشته و . روردی تعدادی از آثارش را به زبان رمزی بیان کرده استسه(41

در آثار سهروردی شاهدِ توان بیان دقیقترین مطالب . فلسفی بیشتر به زبان عربی بوده است -و بطور کلی-داستانهای رمزی عرفانی

-ی رمزیها هیکی از رسال. قالب زبان فارسی هستیم که حکمای ایرانی کمتر بدان پرداخته اندفلسفی و منطقی یا طبیعی و الهی در 

است که در طریق سلوک نوشته شده و مجموعه تمثیالت دلکشی است درباره اصل « لغت موران»عرفانی سهروردی به زبان فارسی

این رساله یکی از مهمترین آثار او در زمینه  (913، 4934:مرتضوی. )الهوتی انسان و محرومیت کوردالن از ادراک حقیقت

رسائل تمثیلی و رمزی سهروردی بیش از آثار تعلیمی و مدون او از لحاظ شناخت عقیدة باطن و . رود می داستانهای تمثیلی به شمار

. دهد می ما نشان است که صورت واقعی و بی حجاب سهروردی را بهای  هگرایش حکمتی و عرفانی شیخ، ارزش و اهمیت دارد و آیین

سهروردی روش تمثیلی را را برای تعلیم مقاصد فلسفی و عرفانی با شیوة رمزی استفاده نموده است؛ بدین معنی که اجزاء تمثیالت 

ی وی سبکی ها هنوشت. نیز دوشادوش قالب کلی تمثیل، به عنوان رموزی برای افادة معنی و مفاهیم منظور، دارای وظیفه هستند

رود که بعدها سرمشق  می از لحاظ ادبی ارجمند است و آنچه به فارسی است، از شاهکارهای نثر این زبان به شمار جذاب دارد و

 (42: 4953مهربان، .)نثرنویسی داستانی و فلسفی شده است

که گذشته از در زیباشناسی، رمز عبارتست از یک شیء . چنانکه گفته شد، رساله لغت موران به شیوه تمثیل رمزی نوشته شده است

هم ( 41، 4934: پورنامداریان.)معنای ویژه خودش، به چیزی دیگر به ویژه یک مضمون معنوی تر که قابل تجسم نیست، اشاره کند

اگر فکر یا پیام به عنوان نتیجه منطقی حکایت در کالم آشکار باشد . چنین، رمزعبارت از چیزی است که نماینده چیز دیگر باشد

ر پیام یا فکر در حکایت بکلی پنهان باشد و کشف آن احتیاج به فعالیت اندیشه و تخیل و تفسیر داشته باشد، آن تمثیل است اما اگ

های  در تمثیل(416. همان.)شخصیت ها در هر دو نوع تمثیل ممکن است حیوانات، اشیا و انسان ها باشند. نامیم می را تمثیل رمزی

تمثیل به عنوان رویدادی در روان، با درونی . رسد می آفاقِ آن به تمامی معنای خود عرفانی فضایی هست که سفر عرفانی سالک در
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پس این تمثیل در حکمِ گذاری . بخشد می کند و بدان عینیت می کردنِ جهانِ جسمانیِ بیرون، عالمِ روان یا نفس را باصطالح بیرونی

خودِ رویداد ( 4: شان دادن این گذار باید به سه نکته توجه کردبرای ن. شود می است که در آن آئین نظری به رویداد واقعی تبدیل

 (31-53، 4964: کُربن.)اندامی که عاملِ دریافتِ رویداد است( 9گذرد؛  می جهانی که رویداد در آن( 2چنانکه هست؛ 

وی بر این عقیده است که تقابل . دهد می سهروردی درباره تقابلِ واحد و کثیر و تقابلِ تضاد نظریاتی دارد که پایه تفکر او را شکل

زیرا همانگونه که واحد یک امر وجودی است کثیر نیز یک امر وجودی . باشد نمی میان واحد و کثیر از نوع تقابل میان سلب و ایجاب

ه تضاد تمسک کرده و آن را براساس عقید مسئلهاو همچنین از جمله کسانی است که در باب پیدایش شرور به . آید می به حساب

 قدما ملزوم کون و فساد دانسته و بر این عقیده است که دوام و بی پایان بودن سلسله موجودات بدون تقابل تضاد امکان پذیر

این رساله های  که حکایتای  هاین تفکر، زیربنایِ رساله لغت موران را شکل داده است، به گون( 462و  436، 4966: دینانی.)باشد نمی

درباره ساختار لغت . شوند می واحدی هستند که در قالب دیالکتیکِ حکمت و جهل و مفاهیم مشابه آن تکرار دارای ساختار تقابلیِ

توسط آقای احمد محسنی نوشته شده که صرفا بصورت مختصر به « لغت موران، تحلیل ساختارها و رمزها»با عنوانای  هموران مقال

در . وهش و تحلیلی درباره ساختار تقابلی این اثر داستانی انجام نشده استتاکنون پژ. بررسی سادة ساختار اثر بسنده کرده است

 ها هنظریات گرماس و تودوروف و سپس به تحلیل این حکایات با استفاده از این مولف، ادامه به بررسی مفاهیم ساختار و ساختارگرایی

 .خواهیم پرداخت و در پایان بحث، نتیجۀ حاصله ارائه خواهد شد

 ساختارگراییساختار و 

برای مثال، . ماند می مختلف ثابت باقیهای  شود و در طول زمان و در مکان نمی ساختار چیزی است که دچار تغییر و تحول

مختلف همیشه با همان مسائل فراگیر های  کنند و اساطیر فرهنگ می شفاهی همیشه توالی مشخصی از وقایع را دنبالهای  حکایت

 (26، 4932: رایان.)ساختارگرایی از زبانشناسی آغاز شد. دزندگی بشر سر و کار دارن

کند که بر ساختارها  می پردازد، و بویژه آن دسته از قوانین کلی را بررسی می ساختارگرایی چنان که از نامش برمی آید به ساختارها

به منظور به کار بستن روشها و  شکوفا شد و در آغاز کوششی بود 4361ساختگرایی ادبی در دهه (423، 4965:ایگلتون.)حاکمند

 ( 492. همان. )دریافتهای فردینان دوسوسور، بنیانگزار زبانشناسی ساختاری نوین در عرصه ادبیات

ی بشری، و در نتیجه تمامی رفتار و تولید بشری ها هساختارگرایی سعی در درک نظام مندِ ساختارهای بنیادینی دارد که تمامی تجرب

در نظر آنان ساختارها یکی هستند؛ فقط مصداقهای ساختارها و موانع و مشکالت با هم ( 996، 4932: تایسن).بر آنها استوار است

 (35، 4934: شایگان فر. )تفاوت دارد

کند در قالب مفاهیم متضادی است که آن ها را  می ساختارگرایان معتقدند، سهل ترین شکلی که ذهن انسان تفاوت را درک

کنیم بلکه آن را براساس ساختارهای ذاتیِ موجود در ذهن  نمی در نظر ساختارگرایان، ما جهان را کشف. نامند می دوجزییهای  تقابل

 (931، 4932:تایسُن.)«کنیم می خلق»انسان 

راین، بناب. گیرد می وسیعی از متون را در برة اما روایت، تاریخی طوالنی و گستر. نقد ساختارگرایانه عمدتا با روایت سر و کار دارد

آن ها، روایت ها در های  شکلة دهند، زیرا به رغم وسعت گستر می ی باروری را در اختیار نقد ساختارگرایانه قرارها هروایت ها زمین

ساختارگرایانۀ های  در تحلیل( 933-931. همان. )ی ساختاریِ معینی مانند پیرنگ و زمینه  و شخصیت مشترک هستندها همشخص

مانند واحدهای پیشروی )شوند تا واحدهای ساختاریِ بنیادی می درونیِ متون ادبی بررسی« ساز و کارهای»روایت، جزئیات ظریفِ

از آن نوع نقد ای  هقسمت عمد. حاکم بر کارکردهای روایی متون کشف شوند( مانند عملکردهای شخصیت)یا عملکردهای( روایت

 ( 961. همان. )د، به این گونه از رویکرد ساختارگرایانه تعلق داردشو می شناخته« روایت شناسی»ادبی ای که امروزه با عنوان 

 روایت شناسان ساختارگرا

ساختارگرایی عالوه بر شعر در بررسی داستان نیز انقالبی پدید آورد و علم ادبی کامال جدیدی به نام روایت شناسی را بنیان گذارد 

 ی نامدار آن به شمارها هو ژرار ژنت، کلود برمون و روالن بارت فرانسوی از چهرگریماسِ لیتوانیایی، تزوتان تودوروف بلغاری . ج.که آ

ی پریان در زبان روسی دست به بررسی ای ها هاول بار والدیمیر پراپ روسی بود که در مورد قص( 419، 4956: ایگلتون.)روند می

به فرمولی گرامری و قابل توجیه براساس محورهای هم  ،«نقشهای ویژه»ی التینِها هپراپ بر مبنای نشان. مشخصا ساختارگرایانه زد
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بعد از پراپ، برخی مانند آلژیرداس ژولیَن . ی پریان استها هیابد که ساختار زیربناییِ همه قص می نشینی و جانشینی دست

نه )ب روایتهای داستانیبسط دهند که بر اغلای  همنتقد روسی تبار فرانسوی، سعی کردند شیوه او را به گون.( م4346-4332)گِرِماس

-)...منتقد فرانسوی و تزوتان تودوروف.( م4323-)...قابل انطباق باشد؛ همچنین کسانی چون کلود برمون( فقط یک ژانر خاص

گرماس کوشید تا فرمولِ پراپ را که فقط بر یک . شوند می منتقدِ فرانسویِ بلغاری تبار نیز در واقع از پیروان پراپ محسوب.( م4393

قابل انطباق بود، به فرمول یا ساختاری تقریبا جهانی بدل کند که بر اغلب روایات داستانی ( ی عامیانه روسیها هقص)یا ژانر نوع

فاعل و مفعول، فرستنده در برابر گیرنده و ( سه جفت)برای همین او هفت شخصیت پراپ را با تسامح به شش شخصیت. تطبیق کند

 ( 412و 414و 33، 4934:شایگان فر.)ف یا مانع تبدیل کردباالخره کمک کننده در برابر حری
با درکی عملی تر از طرح پراپ توانست با استفاده از مفهوم کنشگر به مختصرتر کردن کار « ساختار معنایی»گریماس در کتاب. ج.آ

ه شش کنشگر ذهن و عین، با توجه ب. خاص و نه حتی یک شخصیت بلکه مفهومی ساختاری استای  هاین مفهوم نه قص. او بپردازد

ی عمل گوناگون پراپ را استنتاج کرد و حتی به سادگی زیباتری دست ها هتوان حوز می فرستنده و گیرنده، یاری دهنده و دشمن

در این تحلیل، . کوشد که تحلیل دستوری مشابهی از کتاب دکامرون اثر بوکاچیو به دست دهد می تزوتان تودوروف نیز. یافت

ساختگرایی نه تنها درباره همه . شود می ثابه اسم، خصوصیات آنها به عنوان صفت و اعمال آنها به منزله فعل قلمدادشخصیتها به م

دهد که گویی موضوع مورد مطالعه  می انجامای  هکند، بلکه این بازاندیشی را به گون می چیز دوباره و این بار به عنوان زبان بازاندیشی

جی . در میان برجسته ترین نظریه پردازان مرتبط با روایت شناسی ساختارگرا، ای( 413-411، 4956: ایگلتون.)آن خودِ زبان است

گرماس و کلود برمون مطلقا روایت شناسند و تزوتان تودوروف در بسیاری مقاالت و در کتاب دستور زبان دکامرون، روایت شناس 

 .خام داستان و دستمایه ژرف ساختی کنش ها و وقایع است دغدغه همه این نظریه پردازان، روایت به منزله ماده. است

 «کنش ساز»او شمار اندکی از روابط بنیادین را در میان آنچه . شود می پیچیده ترین الگو در معناشناسی ساختگرای گرماس عرضه

 .ی یاور و هماوردها هزینفاعل شناسایی در برابر موضوع شناسایی، فرستنده در برابر گیرنده، و گ: کند می نامد شناسایی می

روایت شناسان در تالش برای تعمیم الگوهایشان به همه اشکال روایت، ضروری دیدند که ساحت درونی تری برای داستان در نظر 

به این ترتیب، تودوروف امکان . دهند می تشریح این ساحت را به استناد قیاس با وجوه دستوری فعل انجام، روایت شناسان. بگیرند

. چون هراس، آرزومندی، انکار و امکان پیش بینی هستندای  هآورد که تجسم حاالت هستی شناسان می ر رویدادهایی را فراهمحضو

در مرحله بعد باید ضرورت منطقی تقویت شود؛ در مرحله سوم باید گامی  ؛در مرحله نخست باید شمار عناصر مورد نیاز را تقلیل داد

در الگوی گرماس تقابل . که با افزایش انتزاع، قابل استفاده تر باشدای  هقابلی برداشته شود به گونبه سوی نظام سازی دوتایی یا ت

گیرد که نظیری در رابطه دستوری میان فاعل و  می فاعل شناسایی و موضوع شناسایی، نوعی برابری دوگانه وضعیت را مفروض

توجهشان معطوف به روابط همنشینی است، اما در نهایت در این هرچند روایت شناسان گاه در آغاز، . مفعول بی واسطه ندارد

 (252-254، 4956: هارلند.)خواهند همه چیز را تقابلی ببینند سهیم هستند می جانبداریِ عام ساختارگرایان که

ساختار نهایی آنها از هر کند با استفاده از مراحل میانجی متعدد، روایت ها را از تفکر تقابلی استخراج کند، تا آنکه  می گرماس تالش

که مفاهیم تقابلی موجود در مفاهیم ایستا را به افراد ای  هاست به گون« نظام به فرآیند»هدف او فراگذاشتن از . جهت تبیین شود

 گرماس ابتدا از طریق نوعی منطق و سپس با استناد به نوعی دستور زبان کار را. رویدادهایی ملموس در روابطی پویا تبدیل کند

 . برد می پیش

مربع نشانه شناختی با بازی گرفتن عدم توازن . گیرد می نامد به کار می «مربع نشانه شناختی»مراحل منطقی، آنچه را که گرماس 

کشف گرماس نوع جدیدی از دیالکتیک است . مفاهیم تقابلی ایستا را به حرکت وامی دارد، میان دو شکل متفاوت از تقابل دوگانه

توان گفت که این مراحل از  می در مورد مراحل دستوری. مفهوم به طور مکرّر قدرت ایجاد مفاهیم دیگری را داردکه طی آن یک 

های  و پویایی روایی انسان، گرماس میان پویایی جدلی مفاهیم متعارض و متعامل. کنند می دستور منطقی به دستور روایی حرکت

یابند، عملکردهای منطقی نیز  می های انتزاعی، تجسم انسانی«کنش ساز»وقتی . کند می در حال مبارزه و تعامل، تناظری ایجاد

 (259-252. همان. )شوند می تبدیل به اعمال روایی
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. کنند می مخالف، مفهوم سازیهای  کند که انسان ها با ساختار بخشیدن به جهان در قالب دو نوع از جفت می گرماس چنین اظهار

ما و روایت هایی ۀ به زبان ما و تجرب( شامل چهار جزء تقسیم شده به دو جفت)دوگانههای  بنیادی از تقابلبه اعتقاد وی، این ساختار 

 . دهد می کنیم شکل می خویش را بیانۀ که از طریق آنها تجرب

 ل حضور پیداپیرنگ، مانند کشمکش و گره گشایی، نزاع و آشتی، و جدایی و وصاهای  ما این ساختار در قالب روایتهای  در روایت

کنشگرها جاهایی خالی هستند که . کنند می ، یا عملکردهای شخصیت، اجرا«کنشگرها»ی پیرنگ را ها هاین قاعد. کند می

ممکن است یک شخصیت واحد کار دو یا چند . کنند می در یک داستان معیّن آن ها را پُر( ی سطحیها هپدید)حقیقیهای  شخصیت

به اعتقاد گریماس، پیشرفت پیرنگ . ن است دو یا چند شخصیت نقش کنشگری واحد را ایفا کنندکنشگر مجزا را انجام دهد و ممک

-فاعل: بنابراین، ساختار بنیادیِ روایت با ساختار بنیادی زبان یکی است. انتقال چیزی از یک کنشگر به کنشگری دیگر را در بر دارد

 .فعل-مفعول

ه به نظر گریماس شش کنشگر بنیادی است، در قالب سه جفت متضاد، سه الگوی این دستورِ روایتِ پایه با سامان دادن آن چ

 :کند می پیرنگ زیر را ایجاد

 نوع پیرنگ کنشگرها

یک فاعل، یا قهرمان، در )آرزو/مربوط به سیر و سلوکهای  داستان مفعول-فاعل

 (است -یک فرد، شیء یا موقعیت-جستجوی یک مفعول

-یک فرد یا خدا یا نهاد -یک فرستنده)ربوط به ارتباطمهای  داستان گیرنده-فرستنده

 فرستد که در نهایت گیرنده آن را دریافت می فاعل را به دنبال مفعول

 (کند می

یک )آرزو یا ارتباط/مربوط به سیر و سلوکهای  فرعی داستانهای  پیرنگ رقیب-یاری رسان

سعی رساند؛ یک رقیب  می یاری رسان به فاعل در سیر و سلوک یاری

 .دارد تا مانع شود

  

عامیانه به دست آمده های  داستانة رواییِ گوناگونِ ممکن، ساختارهای زیر را که از پژوهش دربارهای  گریماس برای تشریح توالی

شِ زیرپا گذاشتن ممنوعیت ها و جدایی یا ساز/شکستن توافق ها یا برقراری/ساختارهای قراردادی، ایجاد -4: کند می اند، پیشنهاد

ساختار گسسته،  -9.شوند می اجرایی، انجام وظایف یا آزمایش ها یا نزاع و مانند آن را شاملهای  ساختار -2.شوند می حاصل را شامل

 (961، 4932:تایسن.)شوند می سفر یا حرکت یا رسیدن ها و خارج شدن ها را شامل

. کند می را مشخص recitکلی متن روایت یا ۀ ، ابتدا سه جنبتودورف با استفاده از سنت دستوری به عنوان منبع امکانات ساختاری

در بررسی دکامرون، تودوروف عمدتا با نحو سر و . توان از منظر معنایی، نحوی، یا از منظر علم بیان بررسی کرد می هر اثر داستانی را

از متن که اساسا همان موضوع ای  هبررسی جنب تودورف با. گیرد می کالمی متن را نادیدهۀ کار دارد، اندکی هم با معناشناسی، و جنب

 .کار پراپ بود، فهرست امکانات روایی را گسترش داد

پی  -2(صد حکایت دکامرون)ها هقص -4:توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد می واحدهای ساختاری را که تودورف کاویده است

وچک است؛ یک قصه ممکن است دست کم حاوی یک پی رفت ست، در واقع یک حکایت کها هپی رفت نظام کاملی از گزار)رفت ها

شود که تشخیص  می آغاز هر پی رفت موجبة گزارۀ باشد، اما ممکن است چندین پی رفت را در برداشته باشد؛ تکرار تغییریافت

جمله یا بند گزاره یک جمله رواییِ پایه است، و از لحاظ ساختاری هم ارز یک )ها هگزار-9(دهیم یک پی رفت کامل شده است

 (.ویژگی)صفت(، ج(یا کنش)فعل( ، ب(یا شخصیت)اسم خاص( اجزاء کالم که شامل الف -9(مستقل

ی پریان، اغلب ها هبرخی ساختگرایان برای آثار روایتی و داستانی، ساختاری بسیار ساده تر و موجزتر ارائه داده اند که عالوه بر قص

توسط قهرمان )اقدام←.(..ایجاد آشوب و)به هم خوردنِ آرامش ←آرامش: دین نحوشود؛ ساختاری ب می روایات داستانی را شامل

که ممکن است )روایت، یک گزاره از تلفیق یک شخصیت و یک کنشۀ اما در این دستور خالص. ایجاد دوباره نظم و آرامش←...(یا
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ص صرفا ویترینی خالی است که باید با شخصیت یا اسم خا. یا یک ویژگی تشکیل شود( شامل عنصر دیگری به عنوان مفعول باشد

-4: توان زیر سه سرفصل رده بندی کرد می خاص یافت شده در دکامرون راهای  ویژگیۀ هم. پر شود( کنش)یا فعل( ویژگی)صفت

های  این ها ویژگی. یابد می این ها همگی واریاسیون هایی هستند بر مقیاسی که از خوشبختی تا بدبختی امتداد: وضعیت ها

این ها واریاسیون هایی هستند که از خیر تا شر ادامه دارند و ویژگی هایی نسبتا پایدارند هر چند : کیفیت ها 2.پایدارند مثل عشقنا

جنسیت یا ، دین. این ها ماندگارترین ویژگی هایند: شرایط-9. شود می دهد مثل وقتی که شریری اصالح می تغییراتی در آنها رخ

 . موقعیت اجتماعی

 . تغییر یا دگرگونی، تخلف یا ارتکاب گناه، مجازات: توان به سه فعل تقلیل داد می امرون و در نظام تودورف، همه کنش ها رادر دک

ی گوناگون که کنش ها ها هاین ها عبارتند از مقوالتِ نفی، مقایسه و وج. کند می ی تودوروف مقوالتی ثانوی را طلبها هدستورِ گزار

های  تودورف این مقوالت و فعل ها و صفت. کنند مثل ترسید، امیدوار بود، پیش بینی کرد، محکوم کرد یم یا شرایط را برآورده

 .هر داستان را با استفاده از آن بازتولید کردة توان شکل وار می نمادهایی کدگزاری کرده کهة گوناگون را در نظام ساد

کند که به دو    ساختار فعلی که در  می جالب را مطرحۀ یات، چند نکتبه پی رفت ها در ساختار حکا ها هتودورف با چرخش از گزار

تعدادی قوانین ( 4)توان گفت که متشکل از می برای توصیف یک موقعیت اولیه در هر حکایت: تمیز داده بود ارتباط دارند ها هگزار

 که در آغاز ها هتنها تعداد معینی از گزار. کنند می ملموسِ حکایت را معرفیهای  وصفیِ خاص که شخصیتة تعدادی گزار( 2)عام و 

 .کنند می شوند و مدخلیت پیدا می ادغام در ساختار یک پی رفت متحققۀ آیند، به واسط می

ای  هشود که برخالف آن ویژگی هایی که باید با هر قصه فردیت پیدا کنند، بعید است قوانینی که از سوی جامع می تودورف متذکر

این کدهایِ ارزشیِ وابسته به فرهنگ، عناصرِ ساختاریِ مهمی هستند .ی وصفی بیان شوندها هشوند، با گزار می فرهنگی مسلم فرض

. توان آنها را از بررسی دقیق تعدادی متون مرتبط استنباط کرد می کنند اما می خاص تقریبا بطور نامرئئ عملهای  که در حکایت

 تودوروف وقتی توجه. قیما به مالحظات معناشناختیِ برون متنی رهنمون شودتواند ما را مست می بدین ترتیب کاوشِ ساختاری

برای نمونه، یک کنش از یک دیدگاه کیفر  -متفاوتی کارکرد دارندهای  در یک حکایت واحد در جهت ها هدهد که برخی گزار می

این کار . امکان حضور دهد ها هکردنِ این گزار یِ نمادینها هخود به شیوة بیند که در شکل وار می الزم -است و از دیدگاه دیگر جرم

ۀ در روایت ایدئولوژیک، واحدهای کمین( 466-461، 4963: اسکولز.)دهد می به مشاهدات او سمت و سوی زیبایی شناسی بیشتری

دئولوژیک رابطه روایت ای. دهند که این واحدها، خود، نمودهایی از آن هستند می قانون عامی صورتۀ علیت، کار روایت را به واسط

. کنند می واحد جلوهای  هاما این واحدها در نظر ما همچون نمودهای اندیش. کند نمی مستقیمی میان واحدهای سازنده اش برقرار

 (51، 4963: تودوروف)

 نحو روایت

. گزاره، پی رفت و متن: از شود که عبارتند می سه نوع از واحدهای روایی وجود دارد که برای سازمانبندی نحوی کالم از آنها استفاده

پی رفت کوچکترین واحد روایی  -4.شود می یی تحلیلی اند، حال آنکه نوع سوم بطور تجربی حاصلها هدو واحد نخست، ساز

این . نامد می وی این واحد را بن مایه. به آن پرداخته است -از پیشروان فرمالیست -است که الکساندر وسلوفسکیای  همسئل

یی که ها هبن مای. گزاره آشکارا دارای دو نوع سازه است که مشارک و محمول نام دارند. ، گزاره روایی نام دارندواحدهای کمینه

ی ها هبن مای»آورند  نمی یی که تغییری در آنها پدیدها هشوند و بن مای می نامیده« ی پویاها هبن مای»دهند  می موقعیت را تغییر

(. در این مورد، اسم نیز شبیه صفت است)سازد می ، تمایز دستوری میان صفت و فعل را آشکاراین دوگانی. شوند می خوانده« ایستا

روابط منطقیِ مبتنی بر علیت، تضمین، و : شود می متفاوت توزیعهای  روابط میان واحدهای کمینه از حیث محتوا میان نظم -2

در سطحی باالتر پی رفت  ها هترکیب گزار. بتنی بر تکرار، تقابل و غیرهغیره، روابط زمانی مبتنی بر توالی یا هم زمانی، روابطِ مکانیِ م

متعادل یا )اپیزودهایی که حالتی : در یک روایت دو نوع اپیزود وجود دارد. پی رفت کامل متشکل از پنج گزاره خواهد. سازد می را

آن چه خواننده بطور  -9. به حالتی دیگر هستندکنند، و اپیزودهایی که توصیف کننده گذار از یک حالت  می را توصیف( نامتعادل

در این . کند، نه گزاره است و نه حتی پی رفت، بلکه کلِ متن است، و مثال یک رمان، داستان یا درام است می تجربی با آن برخورد

 .تواند به سه صورت باشد می ترکیب پی رفت ها. چارچوب، هر متنی تقریبا دارای بیش از یک پی رفت است
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از پی رفت ای  هدر این جا یک پی رفتِ کامل جایگزینِ گزار. است درونه گیریلت نخست که در دکامرون نیز فراوان است، حا

ی متعددی دارد و این بستگی به این دارد که چه نوع روابط درون مایگانی ای میان سطوح  ها هدرونه گیری گون. گردد می نخست

یا امثله، یا داستان هایی که ای  هقصهای  مانند استدالل -ی، رابطه هم کناری درون مایگانیرابطه توصیف علّ: روایت برقرارمی گردد

در این حالت، پی رفت ها به جای آنکه هم . است است زنجیره سازیامکان ترکیبی دیگر . در تقابل با داستان پیشین هستند

زنجیره »مثال شکلوفسکی. ی معنایی و نحوی استها هزیرگونزنجیره سازی نیز دارای . آیند می پوشانی شوند، یکی از پسِ دیگری

یا توازی پی رفت ها و غیره را از « موازی سازی»و  -گذراند می که در آن یک قهرمانِ واحد ماجراهای گوناگونی را از سر-«حوادث

 ا یکی از پس دیگری قراراست که بنا بر آن، پی رفت ه تناوب یا درهم تنیدگیسومین نحوة ترکیب، . کند می یکدیگر متمایز

 .توانند با یکدیگر درآمیزند می همچنین، این سه صورتِ اصلیِ ترکیبِ پی رفت ها. گیرند می

تواند از انواع توازی، تقابل، قلب، تعادل و نظایر آن باشد، و تا جایی که  می به همین صورت، مناسبات میان عناصر گوناگون داستان

 ( 492، 4965: ایگلتون.)توان به جای هم نشاند می نخورده بماند، واحدهای منفرد را ساختار این مناسبات درونی دست

 هاها و واکنشتخصیص: نمود نحوی

ی ها هدیگر در زبان به وسیله پایانهای  مشترک آن کنش با کنشهای  امکان تخصیص یک کنش و در عین حال، امکان بیان ویژگی

 . شوند می فعلی، قیدها و ادات بیان

تواند در  می در این چارچوب، یک کنش.: مقولۀ فعلی دیگر نمود است. شود می ی مربوط به آن چیزی است که حالت فعل نامیدهنف

اما آنچه در روایت اهمیت دارد مقولۀ وجه . آغازِ کار، یا در جریانِ انجام گرفتن، و یا همچون کنشی پایان یافته به ما نمایانده شود

انجام گرفته اند، تقسیم بندی کرد و به این ترتیب « بد»یا « خوب»ع کنش ها را به کنش هایی که توان همه انوا می .است

توان یک کنش واحد را به صورت کنشی توصیف کرد که به این یا آن شیوه  می و برعکس،. مشترکشان را تعیین نمودهای  ویژگی

 ییها هه بندی محمول ها زد، و این عمل به پی ریزی مقولرسد باید دست به گروه بندی و طبق می به نظر. انجام گرفته است

شیوة دیگری هم در گروه بندیِ دوبارة محمول ها وجود دارد که، نه بر . آغازین را توصیف کنندهای  توانند محمول می انجامد که می

 .گیرد می پایۀ وجوه آنها، بلکه به واسطۀ ماهیت اولیه یا ثانویۀ آنها صورت

آیند، و گاه  می یی در پیِ همها هچنین گزار. کنند نمی وجود دارند که انجام هیچ کنش دیگری را پیش انگاریای  هاولیهای  کنش

. بطور جداگانه هم وجود داشته باشند ها هشود که این گزار نمی شوند، ولی هیچ چیز مانع از آن می بصورت علّی به دنبال هم ردیف

پیشینی را ای  هشود، چراکه وجود گزار می این کنش، کنش ثانویه نامیده. کند می فرق وضع« آگاه شدن»اما در مورد کنشی مانند

توان در مورد نخست از کنش سخن گفت و در مورد دوم از واکنش؛ و این واکنش  می با بسط معنای واژگان،. کند می پیش انگاری

 . شود می ضرورتا در پی کنشی دیگر ظاهر

مثال اندیشیدن یا تصمیم گرفتن کنش . توان زمان را در نظر گرفت می رواییهای  ه شناسی محمولدر توصیف نمودِ کالمی و در گون

در مقابل، قول دادن یا تهدید کردن به همان اندازه، به . شوند می دهد و این ها فقط به او مربوط می هایی اند که گوینده آنها را انجام

 .ی مانند امید داشتن یا ترسیدن، مضمون رخدادها هیچ ارتباطی با گوینده نداردشوند، و در کنش های می مخاطب گوینده نیز مربوط

توانند روایت شوند یا گفته شوند و یا  می چیزها. شویم می ی مربوط به وجه مواجهها هدر مسئله انتقال اطالع در درون داستان با مقول

تواند اهمیتِ رواییِ بیشتری داشته باشد  می است،« واکنش»یک در دنیای داستانی، کنشِ روایتِ یک چیز، که خود . بازنموده شوند

بوطیقایِ کالسیک، کنش تکمیل گرِ بازتفسیر و کشف حقیقت را تحت عنوان شناسایی ثبت کرده است که فرمول . تا کنشِ زیستن

 . شناسایی گذاریست از نادانی به شناخت: ارسطویی آن چنین است

شوند از پیش اعالم شده اند؛ و از سوی دیگر، رخدادها به محض اینکه به  می دهایی که واقعدر برخی روایات از سویی همۀ رخدا

 این شیوه نوعی بازنمایی روند شناخت به شمار. پذیرند می را در یک رمزگان نمادینِ خاص به خودای  هپیوندند، تفسیر تاز می وقوع

شناسیم؛ دلیل آن این است که یا چیزی برای شناختن  نمی چیزیشود اما ما  می آن جا که فرآیند شناخت فقط روایت. رود می

 ( 414-33: 4963تودوروف، . )نیست یا آنکه اصال حقیقت غیرقابل شناخت است

 :تحلیل حکایت ها براساس نظریات گرماس و تودوروف
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 داستان موران: حکایت اول

آیند و در راه متوجه  می محل زندگی تاریک خود بیرونچند مورچه از . قاعده پیرنگ در این حکایت براساس نزاع و آشتی است

پردازند و در میانه داستان به  می شوند و بر سر اینکه قطره از زمین است یا آسمان با یکدیگر به نزاع می قطرات شبنم بر روی گیاه

تیجه سخنان آن مورچه دانا به رسند و در پایان بطور ناگهانی، ن می دهند و به تعادل می سخنان حکمت آمیز مورچه دانایی گوش

 .گردند می شود و آگاه می آنها نشان داده

کنیم، متضاد آن و نفی  می چنانکه گفته شد، گریماس معتقد است ما همه چیز را از طریق دو چیزی که دارد درک

هل و کنشگر دانا که برای در اینجا سهروردی دو گروه از کنشگرها را در مقابل هم قرار داده؛ کنشگر جا(961: 4956تایسن،.)آن

. کنند می قاعده پیرنگ را کنشگرها یا عملکردهای شخصیت ها اجرا. رسیدن به جواب پرسشی با یکدیگر به نزاع برخاسته اند

در این حکایت گروه ( 966.همان.)گوید ممکن است یک شخصیت واحد کار دو یا چند کنشگر مجزا را انجام دهد می گریماس

براین اساس، در . آیند می این دو گروه کنشگرهای حکایت به شمار. ناآگاه و مور متصرف، رمز فرد داناستهای  ان، رمز انسها همورچ

 . تقابلی مورد نظر گریماس، دو کنشگر در چهار مشارک عرضه شده اندهای  این حکایت براساس جفت

. ور متصرف که پاسخگوی سوال و هدایت کننده آنهاستم: فرستنده و یاری رسان. ی ناآگاه و مور متصرفها همورچ: فاعل و گیرنده

در نهایت، همه این کشمکش ها به . ی ناآگاه که به نزاع برخاسته اندها هگروه مورچ: رقیب. رسیدن به جواب پرسش: مفعول

 .شود می شود و امتیاز و برتری به حکمت اختصاص داده می کشمکش نمادین بین جهل و حکمت فروکاسته

اس، ساختارهای بنیادین نوع روایت، سه کارکرد پایه و مشارکین الزم آنها را دارد که شامل ساختار قراردادی، ساختار در نظر گریم

چنانکه در آغاز . آید و پاداش در انتها می در چارچوب ساختار کلی داستانها، میثاق همیشه در ابتدا. اجرایی و ساختار گسسته هستند

شود و وارد ساختار  می ایدار و آرامشند اما کمی بعدتر دچار نزاع شده و پیمان آرامش اولیه شکستهدر موقعیت پ ها هحکایت، مورچ

رسند؛ اگرچه ساختار گسسته جزو زنجیره  می شوند که نزاعِ میانۀ داستان است و سرانجام به پاداش یا جواب خود می اجرایی

 . اشتقاقی است نه بنیادی

در این حکایت، در پیرنگ نیز . انتقال چیزی یا ارزشی از یک کنشگر به کنشگر دیگر استبه اعتقاد گریماس پیشرفت پیرنگ 

سهروردی توانسته ایدئولوژی مورد نظر خود را با این ساختار تقابلی کنشگران و نحو جمالت برجسته . پیشرفت حاصل شده است

 .کند و به مخاطب منتقل کند

 :توان به این صورت در حکایت یافت می ه،واحدهای ساختاری را که تودورف در نظر گرفت

روند و در راه بر سر یک  می در جستجوی غذا از خانه بیرون ها همورچ. 4پی رفت .. حکایت موران از سه پی رفت تشکیل شده است

د که مرحله گوید تا وضعیت به حالت تعادل و نیمه پایدار برس می سخنان حکیمانهای  همورچ. 2پ. شوند می قطره ژاله دچار نزاع

، راوی عباراتی عربی از قرآن برای ها هپس از رسیدن به وضعیت پایدار آغازین، و معلوم شدن مسئله برای مورچ. 9پ. گذار است

 .آورد می ی خودها هتایید گفت

تنها تقابل پی . بعد از پی رفت دوم قرار گرفته و حالت هم پوشانی داردای  هاز نظر ترکیب پی رفت ها، پی رفت سوم بصورت زنجیر

 .رفت دوم و سوم، در زمان روایت آنهاست که پیوسته آمده اند

. مورها درباره قطره به نزاع افتادند. تعدادی مور از حضیض ظلمت رو به صحرا نهادند: ی پیوسته در این حکایت چنین اندها هگزار

 .کرد و از هوا با هوا رفت قطره شبنم آهنگ باال. کند می موری متصرف با سخنان حکیمانه آنها را آگاه

کند آورده است که در مجموع،  می راوی در صحنه سازی حکایت، عناصری را که به تقویت معنای جهل و ناآگاهی کنشگران کمک

 #موران تیزتک و میان بسته، حضیض ظلمت، زمین، کلوخ، اصل سفلی، هیکل نباتی. دهد می کنشگران ناآگاه را شکلهای  ویژگی

سهروردی این کنشگران را از یک سنخ انتخاب کرده اما آنها . صحرا، دریا، معدن و منبع، اصل، نور الوهیت، گوهر، هوامور متصرف، 

 .دهد می را از لحاظ فکری و اندیشگانی در تقابل با هم قرار

 ها هدهد که مورچ می اننش ها هبرای مورچ« میان بسته»سهروردی با آوردن واژه . شناخت، مرحله گذار از ناآگاهی به آگاهی است

. کند می شخصیت ها و درجه بندی محمول ها این گفته را تاییدهای  که حتی ویژگی. بالقوه زمینه آگاه شدن را دارند و آماده اند
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های  مورانرا معلوم گشت که کنش ثانویه بعد از واکنش -در محل نزاع افتاد -یکی پرسید:شد می چنانکه در این محمول ها مشاهده

 .شین استپی

ملموس های  تعدادی قوانین عام و تعدادی گزاره وصفی خاص که شخصیت: تمییز داده بود ها هتودورف دو ساختار فعلی را در گزار

وصفی در قالب کدهای ارزشی در ای  هاز نظر او ممکن است قوانین از سوی جامعه فرهنگی با گزار. کنند می حکایت را معرفی

همه چیزها به سنخ خود . هرکسی را زی اصل خویش کششی باشد: چنانکه در این حکایت( 461: 4963، اسکولز.)داستان بیان شود

 .کند می سهروردی با این شیوه ایدیواوژی خاص خود را در تمامی حکایات بیان. از هوا بود با هوا رفت. منجذب باشد

 داستان سلحفات: حکایت دوم

بینند  می مرغ منقشی را بر دریا. گروهی الک پشت در کنار ساحل بودند. جهل است در این حکایت، قاعده پیرنگ براساس حکمت و

آید و  می ناگهان بادی. آورد می قاضی ای در این میان برای آنها استدالل. رسند ای نمی هو سوال میکنند که چه مرغی است و به نتیج

 تان که این حقیقت در حد فهمشان نیست حاکم را معزولآورد اما الک پش می حاکم در توجیه سخنش دلیل. رود می مرغ به هوا

 .پاشند می کنند و بر او خاک می

کنشگرِ قاضی، . گرفتار در دنیای مادی که دچار نسیان شده اند و از جهل خود دست برنمی دارندهای  کنشگرِ سلحفات، رمز انسان

 .رمز پیر راهدان است

پرسش از آبی یا هوایی بودن مرغ؛ : سلحفات و قاضی؛ مفعول: فاعل: ت عبارتند ازتقابلی مورد نظر گریماس در این حکایهای  جفت

 .سلحفات: قاضی؛ گیرنده و رقیب: فرستنده و یاری دهنده

شود و سرانجام  می شود و بعد وارد ساختار اجرایی نزاع می از نظر ساختارهای بنیادین گرماس، این حکایت نیز با موقعیت تعادل آغاز

در سطح پیرنگ، پیشرفت حاصل شده زیرا . مانند می رسند و همچنان در جهل خود باقی می قبول حرف راهنمابه تخطی از 

گفته شد که . سهروردی توانسته به مخاطب این مفهوم را انتقال دهد که همیشه رسیدن به مرحله شناخت و آگاهی ممکن نیست

نرسیدن به آگاهی نیز نوعی . رسند نمی ن ها به پاداش یا جواب خودی بنیادی نیست لذا همه داستاها هساختار گسسته جزو زنجیر

آیا این شکل مطبوع آبیست یا : دهد می این فرآیند خود را در درجه بندی محمول ها نشان. رسیدن به آگاهی برای مخاطب است

 .شگران داردی وصفی اند که نشان از جهل کنها ههوایی؟ خاک بر او پاشیدن و سر در نشیمن فرو بردن، گزار

چند الک پشت کنار ساحل  -4پ: این حکایت از چهار پی رفت تشکیل شده است: واحدهای ساختاری تودورف در این حکایت

دهد و  می قاضی جوابشان را -9پ. رسند نمی کنند که چه مرغی است و به جواب می پرسش -2پ. بینند می بودند و مرغی منقش را

 .کنند می پذیرند و قاضی را عزل نمی شدت جهل آن ها از -1پ. آورد می استدالل

 .آورد می از پی رفت دوم مثالای  هبرای پی رفت دوم است زیرا برای گزارای  هپی رفت سوم، پی رفتی درون

او کدهای ارزشی و قوانین عام . همه متفقند تا حجاب برنخیزد شهود حاصل نشود: آورد می قانون عام که سهروردی در حکایاتش

 .کند می ا درون داستان به مخاطب آگاه گوشزدخود ر

 سلیمان و عندلیب: حکایت سوم

سلیمان دستور داد که .همه مرغان نزد سلیمان بودند جز بلبل. قاعده پیرنگ بر حضور و عدم حضور یا بودن و نبودن استوار است

در تقابل با هم قرار ( سلیمان)و حاضر( بلبل)ر غائبکنشگ. تواند بیاید من بابد بروم نمی بیاید او هم قبول کرد و گفت وقتی سلیمان

 .دارند

یک سالخورده؛ : عندلیب؛ یاری رسان: سلیمان؛ گیرنده و مفعول: فاعل و فرستنده: تقابلی گرماس در این حکایت شاملهای  جفت

 .نفس عندلیب: رقیب

از حضور سابق ای  هنبود عندلیب شکل گرفته که نشانرسد ابتدا ساختار قراردادی براساس  می بنابر ساختارهای بنیادین گرماس بنظر

کند و  می بعد فرمان را قبول. وجود داشته، سپس با موقعیت عدم تعادل مواجه ایمای  هاو در جمع مرغان داشته و اینکه میثاق اولی

 آمدن در اینجا شکلکند و ساختار گسسته رفتن و  می شود و به سمت سلیمان حرکت می وارد ساختار اجرایی و انجام وظایف

 .پیشرفت پیرنگ، انتقال مفهوم ارزش دیدار راهبر و مرشد است. گیرد می
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همه مرغان در حضرت سلیمان حاضرند جز  -4پ: براساس واحدهای ساختاری تودورف، این حکایت از چهار پی رفت تشکیل شده

 در تایید عندلیب عباراتیای  هسالخورد -1پ. کند می عندلیب قبول -9پ. دهد می سلیمان به حضور عندلیب فرمان -2پ. عندلیب

 .استای  هپی رفت چهارم پی رفتی درون. آورد می

 . اگر او بیرون باشد، درون مالقات میسر نشود: قانون عام مورد نظر سهروردی در این حکایت

 کیخسرو و جام : حکایت چهارم

کیخسرو جام گیتی نما داشت که پوست چرمی و ده بند . است قاعده پیرنگ در این حکایت، اصلِ دیدن به چشم بصیرت و ندیدن

داشت تا همه نقوش  می گشود و آن را در برابر آفتاب نگاه می هر زمان میخواست چیزی از اوضاع و احوال عالم ببیند بندها را. داشت

 .و سطور عالم را ببیند

 :تقابلیهای  در این حکایت براساس جفت

ده بند بسته یا : داد؛ رقیب می جام که حقیقت هستی عالم را به او نشان: عول و یاری رسان و فرستندهکیخسرو؛ مف: فاعل و گیرنده

از کشکش میان ده بند که نمادی از حواس ظاهر و باطن آدمی است، سرانجام آفتاب که نماد نور الهی . حواس ده گانه ظاهر و باطن

 .دتاب می است بر جام که نمادی از حقیقت دل آدمی است

اما آنجا که . در چارچوب ساختار کلی داستان، میثاق و ساختار قراردادی حاکم است و کیخسرو هرچه میخواهد در جام میبیند

تواند  می شود و او می تا اینکه بندها گشوده. رود می آید و امکان دیدن از بین می بندهای چرمی بسته اند، نزاع و اختالف پیش

پیرنگ در حال . یابد می به ساختار گسسته که حرکت به سوی آگاهی و رسیدن و دانستن است دست مشاهدات غیبی داشته باشد و

 .پیشرفت است چون برای کنشگر آگاهی حاصل شده است

 :واحدهای ساختاری مورد نظر تودورف

غالفی داشت و  جام -2پ ؛دید می کیخسرو جامی داشت که هرچه میخواست در آن -4پ: این حکایت از سه پی رفت تشکیل شده

 -1توانست نقوش عالم را ببیند؛ پ می وقتی کیخسرو بندها را برمیداشت -9داد؛ پ نمی ده بند که اگر بسته بود چیزی را نشان

 .آورد می ی خودها هشواهدی از شعر و عبارت عربی برای تایید گفت

در همین . کند می شناخت از ابزار جام استفاده گردد که برای رسیدن به آگاهی و می (کیخسرو)همه چیز حول محور کنشگری واحد

مطالعت کردن، مطلع گشتن، واقف : دهند عبارتند از می شوند و مراحل آگاهی را نشان می راستا، افعالی که برای کیخسرو استفاده

 ..شدن، دیدن

وقتی همه بندها بسته اند . بند داردجام غالف و ده . شود می بواسطه جام بر مغیبات واقف. کیخسرو جام گیتی نما دارد: ها هگزار

 .شود می با باز شدن بندها همه نقوش عالم ظاهر. دهد نمی چیزی نشان

که  1آورد در پ می قانون عام و کلی که سهروردی در تمام حکایتهایش. است 2و پ 9گزاره وصفی در قالب کدهای ارزشی، گزاره 

 .خود جام جهان نمای جم من بودم/ ز استاد چون وصف جام جم بشنودم. دشو می از پی رفت سوم است مشاهدهای  هپی رفتی درون

 مالقات با جن: حکایت پنج

خواهد که دوباره او را  می از او. شود می کسی با یکی از ملوک جن مانوس. قاعده پیرنگ نزاع و درگیری جسمانیات و روحانیات است

سپس از دریچه بیرون را نگاه کند تا او را . جسمانیاتند همه را دور نگه دارد گوید از اجساد سبعه که نماد می به او( روح)جن. ببیند

 .ببیند

که در تقابل با یکدیگر قرار ( موجودی روحانی)و کنشگر جن( که فردی جسمانی است)کنشگران در اینجا، فرد خواستار مالقات 

نبود : دیدار جن؛ یاری رسان: خواستار مالقات؛ مفعول فرد: فاعل و فرستنده و گیرنده: تقابلی گریماسهای  براساس جفت. دارند

 .اجساد سبعه: اجساد سبعه؛ رقیب

افتد و مالقات دوباره به شرطی  می براساس ساختارهای قراردادی، ابتدا میثاق و موانستی وجود دارد بعد جدایی و دوری اتفاق

 .رسد می وابسته است؛ دوری و اختالف و سرانجام با رعایت شروط به مالقات

 :براساس واحدهای ساختاری تودورف
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شود و تقاضای دیدار دوباره  می فردی با یکی از ملوک جن موانست دارد از او جدا -4پ: حکایت از چهار پی رفت تشکیل شده است

عبارات و راوی برای تایید حرفهای خود از  -9تواند او را ببیند؛ پ می جن برای او شروطی میگذارد که در آن صورت -2دارد؛ پ

 .رسد می آن فرد با رعایت شرایط به دیدار -1آورد؛ پ می اشعار عربی استدالل

. گوید هرچه صریر و صدا دارد دور بیندازد می جن.آن فرد فرصت دیدار دوباره میخواهد. فردی با ملوک جن موانست دارد: ها هگزار

 .بیند می آورد و جن را می شرایط را به جا

قانون کلی در قالب کد ارزشی شامل پی رفت . رخ داده و آگاهی برای چگونگی دیدار دوباره مطرح شده استدر اینجا نیز شناخت 

 .دهد سهروردی شرح ایدئولوژی خود را به سهم بیشتری از داستان اختصاص داده است می شود که نشان می دوم و سوم

 خفاش و آفتاب پرست: حکایت ششم

و درگیری دو کنشگر متضاد و با افکار مخالف است که مشتاقان حقیقت و کوردالن گریزان از آن قاعده پیرنگ در این حکایت، نزاع 

گیرند که از او انتقام بگیرند و او را با آفتاب شکنجه  می کنند و خفاشها تصمیم می چند خفاش با آفتاب پرستی مشاجره. هستند

 .و آنها به قیاس حال خود چنین عذابی برای او در نظر گرفتنددر حالیکه آفتاب پرست نهایت آرزویش چنین عذابی بود . دهند

 .آفتاب: حربا؛ یاری رسان: خفاش ها؛ مفعول و گیرنده: فاعل و فرستنده و رقیب: جفت هاب تقابلی گریماس

 .در اینجا نیز امتیاز و برتری با حربا و یاری رسان او آفتاب است

ق وجود داشته و اکنون عهد و پیمان ها شکسته شده و وارد مرحله خصومت و دهد که از قبل تواف می ساختار قراردادی نشان

رسد و خفاشها به قیاس با  می ساختار اجرایی شده اند و تعادل اولیه از بین رفته و سرانجام حربا به مراد خود که دیدار آفتاب است

 .خودشان او را عذاب داده اند

گیرند که  می کنند و تصمیم می چند خقاش با آفتاب پرست مشاجره -4پ: ل شدهاز سه پی رفت تشکی: واحدهای ساختاری روایت

 .آفتاب پرست خود در آرزوی این تنبیه و قتل بود -9کنند؛ پ می به قیاس حال خود او را با آفتاب تنبیه -2او را مجازات کنند؛ پ

کند؛ خفاش، خصومت و مکاوحت و مشاجره،  می قویتی منفی، جهل و ناآگاهی کنشگران را تها هراوی در صحنه سازی، با آوردن واژ

 .حربای مسکین، مجاوره خورشید، آرزوی این نوع قتل #غسق شب، سیاست، مشیت انتقام، کاشانه ادبار

 .دهد می افتد اما برای مخاطب شناخت شخصیت جاهل و حکیم رخ نمی در اینجا کنش شناخت برای شخصیت ها اتفاق

: سهروردی)«بدانستندی که در حق حربا بدان تعذیب چه احسان کرده اند از غصه بمردندیاگر خفافیش »در جمله شرطی 

. دهد که خفاش ها همچنان در جهل خود ماندند می این محمول نشان. از غصه بمردندی.... جمله اگر میدانستند(. 4951،912

 .رساند می کند و به شناخت می سهروردی با این جمله مخاطب را آگاه

 .هیچ عذابی بتر از مشاهده خورشید ندانستند و با حال خویش قیاس کردند: ی وصفی عرضه شده اندها هکه با گزار قوانینی

 هدهد و بومان: حکایت هفتم

. روزی هدهدی در میان جغدها رفت و شب را کنار آنها گذراند. قاعده پیرنگ در این حکایت نیز نزاع و درگیری جهل و حکمت است

هدهد گفت همه را با خودتان . کند نمی کسی در روز حرکت. داشت جغدها گفتند که االن وقت رفتن نیست صبح که قصد رفتن

با او درگیر شدند تا هالکش کنند و هدهد از بیم جان خود را . و حرکت ها به واسطه خورشید استها  یهمه روشن. قیاس نکنید

 .سازند می د و جغد با عملکردهایشان پیرنگ روایت رادو کنشگر متضاد هده. همرنگ جماعت کرد تا نجات پیدا کند

 .جغد: هدهد؛ رقیب: هدهد و جغد؛ مفعول و یاری رسان و فرستنده: فاعل و گیرنده: تقابلی بدین قرارندهای  در این حکایت جفت

اع بر سر زمان حرکت و ساختار بنیادین روایت و مشارکین آن در اینجا عبارت است از میثاق و تعادل ابتدایی داستان و سپس نز

پیشرفت پیرنگ در الیه ظاهریِ حکایت با . رفتن و سرانجام رسیدن هدهد به این نتیجه و آگاهی که باید همرنگ جماعت شود

 .کنشگر جهل است اما در الیۀ زیرینِ روایت، کنشگر حکمت برتری دارد

 :واحدهای ساختاری تودورف در این حکایت

بامداد قصد رفتن داشت که با  -2پ. هدهدی در میان بومان رفت و شب را در کنار آنها گذراند -4پ: از پنج پی رفت تشکیل شده

پذیرند و به قصد  نمی بومان -1داند؛ پ می هدهد، آفتاب را منبع نور و مایه حرکت -9بومان بر سر این مسئله به اختالف افتاد؛ پ



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

814 
 

در این حکایت نیز کنشگران به لحاظ فکری . شود می با آنان هم عقیده هدهد برای نجات جانش به ظاهر -3زنند؛ پ می کشتن او را

 .رسد می رسند و تنها خواننده است که در سطح دیگر به آگاهی نمی تقابل جهل و حکمت که به مرحله شناخت. با هم تقابل دارند

 .الناس علی قدر عقولهمهمه را در طریق قیاس به ذات خود الحاق نکنید و کلمو: گزاره وصفی در قالب کد ارزشی

حدت بصر هدهد، بومان روز کور، : ی وصفی صورت گرفتهها هپیشبرد پی رنگ داستان به واسطه صحنه سازی عناصر متضاد و گزار

 .کشد می که هجوم عناصر جهل بر حکمت و مقابله این دو را به تصویر! و ای مسکین! ی ای روزبینها هو شبه جمل. روز ظلمانی

 پادشاه و طاووس: حکایت هشتم

قاعده پی رنگ در این حکایت، نزاع و درگیری درون انسان با خودش و جهل حاکم بر فکر اوست که اصل و موطن خود را فراموش 

دستور داد طاووسی را گرفتند و به چرمی دوختند تا نتواند . گروهی طاووس در آنجا بودند. پادشاهی باغی بزرگ داشت. کرده است

 دیگر را فراموشهای  کم کم طاووس، خود و طاووس. بیند و او را درون سبدی گذاشتند که فقط یک سوراخ داشتزیبایی خود را ب

دانست از کجاست و در آرزوی  نمی شنید اما می گاهی بو و صدای خوش. کند آن سبد بزرگترین جای دنیاست می کند و گمان می

 شود که چقدر ناشکری کرده و حسرت می دهد و طاووس تازه متوجه می تا اینکه پادشاه دستور آزادی اش را. دانستن آن بود

 .خورد می

خودبینی و ناشکری و نسیان : طاووس؛ رقیب: پادشاه؛ مفعول و گیرنده: فاعل و فرستنده و یاری رسان: مورد نظر گریماسهای  تقابل

 بعد پادشاه دستور به زندانی کردن طاووس. تدر ساختارهای بنیادین این حکایت در ابتدا همه چیز در حال تعادل اس. طاووس

 .دهد می شود و سرانجام پادشاه دستور به آزادی طاووس می دهد و کشمکش شروع می

 :واحدهای ساختاری تودورف

پادشاه یک طاووس  -2پادشاهی باغی بزرگ داشت که جماعتی طاووس در آنجا بودند؛ پ -4پ: از پنج پی رفت تشکیل شده است

کند آنجا  می طاووس فکر -9گذارد؛ پ ای می هدوزد تا نتواند خود را ببیند و او را در سل می و پر و بال او را به چرمگیرد  می را

پادشاه دستور به  -3دانست از کجاست؛ پ نمی آمد اما طاووس می بوی گلها و صدای پرندگان -1بزرگترین جای جهان است؛ پ

 .افتد که چرا ناشکری کرده است می ود به دری  و افسوسدهد و او با دیدن اطراف خ می آزادی طاووس

: مراحل رسیدن به آگاهی از جهل. دهد که چگونه کنش و واکنش ثانویۀ آگاهی رخ داده است می درجه بندی محمول ها نشان

را دید و باغ را  جهل صرف باشد، بی آنکه موجبی شناختی، طاووس از حجب بیرون آمد، خویش....فراموش کرد، اعتقاد کرد که اگر،

 .نگریست، در کیفیت حال فرو ماند و حسرتها خورد

 . جهالت او از آن بود که خود را فراموش کرده بود و وطن را: شود می قانون عام که توسط نویسنده در متن بیان

 .کنند می فسیرآیند و آن را بیشتر ت می هستند که در ادامه مطالب قبلای  هدرونهای  اشعار و عبارات عربی، پی رفت

 ادریس و ماه: حکایت نهم

قاعده پیرنگ براساس تقابل جسمانی انسان صافی و پاک که به حد آینگی و تجلی رسیده با روحانیت خورشید که نمادی از خداوند 

را جرم سیاه پرسد و ماه علتش  می ادریس از ماه علت کم و زیاد شدن نورش را. رسد می است که به وسیله آن انسان به درجات باال

 .بیند می تا جایی که در اوج روشنی، خود را خورشید. گیرد می داند که در تقابل با آفتاب از آن نور می خود

در نهایت این تقابل که . خورشید: ماه؛ رقیب و فرستنده و یاری رسان: ادریس؛ مفعول و گیرنده: فاعل: تقابلی گریماسهای  جفت

در اینجا . شود اما خورشید همچنان در اوج قرار دارد می جر به پیشرفت پیرنگ و انتقال ارزش به ماهتقابلی عَرَضی است نه ذاتی، من

 .شود می و متعادل تشریح( گذر از پرسش و پاسخ)هم سه وضعیت متعادل، نیمه متعادل

 :واحدهای ساختاری روایت

ماه در پاسخ، خورشید را علت نور -2پرسد؛ پ می راادریس از ماه علت کم و زیاد شدن نورش  -4پ: از چهار پی رفت تشکیل شده

ماه گفت داند تا حدی که گاه از شدت  -1ادریس پرسید دوستی ماه با خورشید در چه حدی است؛ پ -9پ ؛داند می خویش

 .بیند می نورانیت، خود را خورشید

 .گیرد می در اینجا نیز کنش شناخت در ادامۀ پرسش و پاسخ شکل
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نبینی که اگر آیینه را در برابر خورشید بدارند، خورشید در : ولوژی مورد نظر سهروردی که در حکایت بیان شدهقانون عمومی و ایدئ

 او ظاهر گردد؟

از حکایات لغت موران، ساختاری به ظاهر متفاوت دارند؛ یعنی صورت داستانی و تمثیلی ندارند و  دهم و یازدهمهای  حکایت

، قاعده پی رنگ، در حکایت دهم. گیرند می دوگانه در ذیل همین ساختار جایهای  مضمون تقابل بسیار کوتاهند، اما به لحاظ بیان

شکسته است و به مکان و بی مکان بودن خداوند پرداخته شده است و سپس با یک استدالل خداوند های  جایگیری خداوند در قلب

نیز مانند فصل قبل، روایت  در حکایت یازدهم. قابلی دارندپی رفت ها در این روایت، ساخت ت. از زمان و مکان مبرّا شده است

 ها هدر این روایت، گزار. درباره موانع خیر و حجاب راه و راضی شده به نفس و خودپرستی و چگونگی نجات از آن آمده استای  هساد

 (941، 4951: سهروردی).«...هرچه مانع خیرست بدست و هرچه حجاب راهست کفر مردانست».با بخش بندی تقابلی بیان شده اند

 ابله و مادر: حکایت دوازدهم

مادرش . ابلهی چراغی در مقابل آفتاب قرار داد و آفتاب نور چراغ او را ناپدید کرد. قاعده پیرنگ براساس تقابل جهل و دانایی است

 .شود می گفت اگر چراغ را از خانه به نزد آفتاب برند خاموش و بی نور

؛ (فرستد می پیام آگاهی را به او)مادر: ابله؛ فرستنده و یاری رسان: فاعل و فرستنده و گیرنده: نظر گریماس تقابلی موردهای  جفت

انجامد که امتیاز و برتری از آنِ خورشید  می این تقابل به تضاد نمادین خورشید با ماه یا چراغ. چراغ: بالهت شخص؛ مفعول: رقیب

 و بعد مادرش برای او توضیح( وضعیت نامتعادل)برد می شخص ابله چیز بدیهی را زیر سوال در ساختار قراردادی داستان ابتدا. است

 .در پیرنگ پیشرفت حاصل شده زیرا کنشگر به آگاهی رسیده است(. متعادل)دهد می

 :واحدهای ساختاری را که تودورف در نظر گرفته به این صورت است

مقابل آفتاب نگاه داشت و تصور کرد که خورشید نورِ چراغ را ناپدید کرد؛  ابلهی چراغی در -4پ: از چهار پی رفت تشکیل شده

مثالی که در پی رفت دوم است، پی  -9دهد که کسی که از آفتاب در خانه رود هیچ نتواند دید؛ پ می مادر با مثال توضیح -2پ

 .دهمانند پی رفت سوم است که با پی رفت دوم هم پوشانی دار -1است؛ پای  هرفتی درون

و کل من علیها فان و »و « کسی که از آفتاب در خانه رود اگرچه روشن باشد نتواند دید»: قوانین عامی که در این حکایت بیان شده

 (944، 4951: سهروردی).«یبقی مجه ربک ذوالجالل و االکرام

 گیرینتیجه

فلسفی و های  که بسیاری از داستانای  ه؛ به گوندیالکتیکِ حکمت و جهل، پیوسته شکل نوینی به زبان فلسفی و عرفانی داده است

سهروردی به عنوان یک فیلسوف عارف، در هر بخش از . عرفانی و تعلیمی ادب فارسی از چنین ساختار دوگانه تقابلی برخوردارند

فرستد تا بتواند  یم کند و عناصری از آن را به قلمرو جهل می داستانی خود در لغت موران، محدوده حکمت را شفاف ترهای  حکایت

که ساختار دوگانه و تقابلی ای  هبه گون. برای ایمان، شناخت و آگاهی ایجاد کندای  هاز تالقی دو گفتمانِ جهل و حکمت معنای تاز

رود و در نهایت، تز حکمت که در مقابل  می داستانی پیش-حکمت و جهل و گذر از جهل به حکمت، با سنتز حوادث و وقایع درون

شود و مفهوم  می جهل قرار گرفته با تمام وجوهات معنایی خود در محور افقی یا عمودی داستان، بر جهل برتری دادهآنتی تز 

ساختار تعلیمی مبتنی بر . شود می ایجادای  هدوگانه، ساختار سه گانهای  آورد که از میان این تقابل می شناخت از بین این دو سر بر

 .متون عرفانی و فلسفی شده استای  هیجاد کرده و در بسیاری موارد جزء ساختارهای پایدرجات، این صورت خاص زبانی را ا

ی آنها که در ها هو همبست ها هرسالۀ لغت موران و بررسی عناصر تقابلی جهل و حکمت و وابستهای  با تحلیل ساختار روایی حکایت

گرهای متفاوت که دارای بار رمزی و نمادین هستند و در این رساله، مشخص شد که این عناصر در قالب کنشهای  تمامی حکایت

مختلف های  شوند که اگرچه نام می شوند، به دو دسته متقابل تقسیم می متفاوت تکرارهای  طول حکایت ها با نام ها و شخصیت

و همچنین با بررسی . دگیرن می دارند اما هرکدام تحت عنوان یک کنشگر در ذیل گفتمان جهل یا نقطه مقابل آن یعنی حکمت قرار

و پی رفت ها در بافت حکایات که تحت تاثیر این عناصر تقابلی قرار گرفته  ها هنحوه عملکردشان و با توصیف چگونگی سازو کار گزار

و براساس نظریات گرماس و تودورف تحلیل شد، به این نتیجه رسیدیم که سهروردی در ساخت و پرداخت حکایات رسالۀ لغت 

او به این منظور، حکایت ها را در سه دسته . ی یک ذهن و تفکر تقابلی بوده و این تفکر در تمامی حکایات جریان داردموران دارا
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سهروردی کنش و واکنش شخصیت ها را در بخش عدم تعادل . دهد می وضعیت تعادل، عدم تعادل و بازگشت به تعادل اولیه قرار

در ای  هظره و یا روایتِ راوی به کشمکش پرداخته تا یکی از دو کنشگر، برتری و امتیاز ویژقرار داده تا نیروهای تقابلی به وسیله منا

او در تمامی حکایات نیز ایدئولوژی مورد . ی آن استها هداستان داشته باشند که این امتیاز در حکایت ها همیشه با حکمت و وابست

بنابراین، . کند می که در جهت به آگاهی رساندن مخاطب است بیانوصفی و در قالب کدهای ارزشی های  نظر خود را بصورت عبارت

یابند  می از تقابل حکمت و جهل در تمامی داستان ها، کنشگران به سطحی از آگاهی و شناخت که همان کنش ثانوی است دست

ز ساختار دوگانه تقابلی به نکته قابل توجه، پیشرفت پی رنگ در حکایت هاست که ا. که سنتز و محصول تقابل نیروهای متضاد است

توان  می این ساختار تقابلی را. شود می ساختاری سه گانه که نتیجه مثبت یک کشمکش و رسیدن به شناخت و آگاهی است، تبدیل

 (                         سنتز)شناخت و آگاهی :                      به این صورت نشان داد

 

 

 

 (آنتی تز)جهل                                   حکمت(تز)                                                                           
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 یمالیستی و روایات شفاههای مینیرابطۀ ساختار روایی داستان

 (مال از رسول یونانبا نگاهی به سه مجموعه داستان مینی)

 معصومه تقیان

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن

 احمد رضی

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن

 چکیده

پیرایه بسیار کوتاه، انسجام باال، و زبانی ساده و بی شود که از حجمهایی اطالق میمال یا داستان کوتاهِ کوتاه به داستانداستان مینی

-توان آنها را نه در گروه داستانهای روزمره، این تصور را ایجاد نموده است که میمایه سادگی این آثار و دارا بودن درون. برخوردارند

مالیستی دارای اهمیت زیادی در ی مینیهابررسی ساختار روایت داستان .ها، بلکه در گروه روایات شفاهی و خاطرات قرار داد

های سه این تحقیق در تالش است با بررسی ساختار روایت داستانک. شناخت بهتر این قالب برای باال بردن سطح کیفی آن است

مشخص  بر اساس الگوی لباو و والتسکی، رابطۀ این نوع داستانی و روایات شفاهی را« رسول یونان»مال اثر مجموعه داستان مینی

است، لیکن با های کوتاه کوتاه رعایت شدهتر داستاندهد؛ اگرچه مراحل اصلی این الگو در بیشنتایج این بررسی نشان می. نماید

حذف و ادغام برخی از مراحل اشاره . شودها وجوه تمایزی میان آنها و روایات شفاهی دیده میایجاد تغییراتی در ساختار داستانک

 . رود ها به شمار می های کوتاهِ کوتاه این مجموعههای داستانعدم ارزیابی بیرونی نیز از مشخصهشده در الگو و 

 .شناسی، لباو و والتسکی، ساختارگراییمالیسم، داستان کوتاهِ کوتاه، روایتمینی: هاکلیدواژه

 مقدمه

کوتاهی این آثار باعث شده است تا . اندوتاهِ کوتاههای کمالیستی یا داستانهای مینیسادگی و ایجاز دو مؤلفه اصلی در داستان

ها این داستان. ها، و گاه رخداد اصلی فراهم نشودعناصر داستان از جمله زمان، مکان، شخصیت مجالی برای پرداخت دقیق و جزئی

. گیردز بسیار کم و پنهان صورت میپردازی نی ها و شگردهای داستانه از آرایهاین دلیل استفادشوند و به در نهایت سادگی تألیف می

مال صورت بگیرد، تا جایی که برخی آن را خارج از حوزه های مینیاند انتقادهای زیادی نسبت به داستاناین عوامل موجب شده

 . نمایندبندی میهایی چون طرح یا خاطره دستهدانند و آن را در شاخهداستان می

است، امّا به ساختار روایی این آثار و نیز رابطه آن نسبت به حوزه های زیادی انجام شدهمال پژوهشهای مینیدرمورد داستان

های کوتاهِ کوتاه در قلمرو این پژوهش به دنبال تبیین جایگاه داستان. استداستان و روایات شفاهی توجه زیادی صورت نگرفته

 «رسول یونان»به قلم  «بخشکی شانس»و  «ایماحمق، ما مرده»، «هافرشته»در این راستا سه مجموعه داستانک . است «داستان»

-مالزبان در زمینه مینییونان از نویسندگان پرکار فارسی. اندمال مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتههایی از آثار مینیعنوان نمونهبه

کار برده شده در این تحقیق الگوی به. ندمال وی در دهه هشتادهای مینیداستان سه مجموعه انتخاب شده، مجموعه. نویسی است

است و در این زمینه بسیار پرکاربرد این الگو برای روایات شفاهی روزمره طراحی شده. شکل لباو و والتسکی استالگوی الماسی

ثار و روایات شفاهی های کوتاهِ کوتاه انتخاب شده در این پژوهش با مدل لباو و والتسکی میزان مطابقت این آبا بررسی داستان. است

گیرد و درصدد پاسخگوی تحلیلی با  رویکرد ساختارگرایی بهره می_های خود از روش توصیفی این مقاله در بررسی. گرددآشکار می

 :    های زیر استبه پرسش

 شده تا چه حد با الگوی لباو و والتسکی همخوانی دارند؟های بررسیداستانک. 4

 هایی دارد؟ ا با ساختار روایات شفاهی چه تفاوته ساختار این داستانک. 2

های عامیانه کهن فارسی بهره برده دهد که از الگوی لباو و والتسکی در بررسی تعدادی از داستانبررسی پیشینه تحقیق نشان می

  :منتشر شده اند هایمقاالت زیر از جمله پژوهش. معاصر مورد توجه قرار نگرفته استهای  است؛ اما در تحلیل داستانکشده

 .از مرضیه آزاد «شکل البوفهای مرزبان نامه بر اساس الگوی الماسیبررسی ساختار حکایت»  _
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نوشته دکتر  «و حماسه رستم و اسفندیار بر پایه الگوی لباو و والتسکی( کشته شدن هکتور)مقایسه سرود بیست و دوم ایلیاد»_

 .نژادمحمدرضا پهلوان

تألیف محسن محمدی  «نویسیستان در دو اثر از عطار با تکیه بر دو الگوی جدید ساختارگرای داستانمقایسه ساختار دا» _

 .اهلل خدادایفشارکی و فضل

 .از دکتر سید مهدی خیراندیش و نجمه دری «پردازی در سمک عیارساختار داستان»_

 مالیستی چیست؟داستان مینی

نویسندگان این . رود نویسی معاصر به شمار میای نوین در داستان یا داستانک، شیوه داستان مینی مالیستی، داستان کوتاهِ کوتاه

اند که با خلق آثار برجسته در قالب داستانِ کوتاه به مختصرگویی در نویسانی همچون همینگوی و چخوفسبک پیروان کوتاه

و طرح و زبان ساده آن است؛ چرا که ، مکان محدود مال حجم کم، زمان وبارزترین مشخصه داستان مینی. داستان اعتبار بخشیدند

ی  ها هدرباره حجم این آثار، دیدگا. ای در داستان وجود داشته باشدها بر این اعتقادند که نباید هیچ واژه غیرضروریمالیستمینی

 :مثالً بعضی معتقدند. متفاوتی وجود دارد

تر است و از پانصد کلمه کمتر و از که از داستان کوتاه جمع و جورتر و کوتاه داستانی به نثر است، داستانک یا داستان کوتاهِ کوتاه

 (.411: 4966، میرصادقی و ذوالقدر)هزار و پانصد کلمه بیشتر نیست

 : گویند می بعضی دیگر نیز

است شکیل شدهکلمه ت 91تا  41تا هزار کلمه است و از میکروفیکشن که از  911، طول آن (flash fiction)داستان برق آسا 

 . (31: 4953توماس )تر استکلمه است کوتاه 3111تا  9111ترین داستان به شیوه سنتی که درازتر و از کوتاه

البته . استباالترین میزان استفاده از واژگان در داستانک  دو هزار کلمه و کمترین آن در اختیار و منوط به نیاز نویسنده دانسته شده

طور کلی به. شودهایی با دوهزار لغت مشاهده میهای چند خطی یا حتی یک خطی، به ندرت داستانکانکامروزه با رونق داست

ها با محدوده واژگانی بیش از پنجاه کلمه، دو دسته پذیرفته شده فیکشنها با محدوده واژگانی پنجاه کلمه، و فلشمیکروفیکشن

 .آیندشمار میمال بههای مینیداستان

این ، شباهت ساختار و همانند بودن عناصر داستان کوتاه و داستانک. ن مینی مال را ادامه دهنده داستان کوتاه دانسته اندداستا»    

اندک بودن تعداد . توان گفت تفاوت این دو ژانر بیشتر کمی است تا کیفی می کند، چندان که می دو ژانر را بسیار به هم نزدیک

. «کند می رود، این نوع از روایت را به شکل مینیاتوری از داستان کوتاه تبدیل می ستانک به کارواژگانی که به طور معمول در دا

تر شدن متن، و در های ساده و قابل فهم برای عموم باعث روانها، و واژهزبان ساده و بی تکلف این داستان(. 16:4953پاینده،)

 داستان. استمندان به این سبک شدهنتیجه جذب عالقه

ترین های پیشینند که مهمهای فارسی در سدههای کوتاه، و غزل داستانمال دارای مشترکات زیادی با حکایات، مثنویهای مینی

 . ها توجه هر دو قالب به ایجاز و سادگی بیان استآن

ر ذهن انسان معاصر با گسترش صنعت و ماشینیزم در عصر کنونی و به تبع آن شکل گرفتن شتاب در زندگی، فشار روانی ب    

های های بلند، از عالقه مردم به کندوکاو در پیچیدگیاین مسئله در کنار نبود فرصت زیاد برای مطالعه داستان. استافزایش یافته

یی مالیسم در پی پاسخگودر این میان سبک مینی. استهایی کوتاه و ساده را فراهم نمودهدنیای داستان کاسته، و لزوم ارائه داستان

نویسنده امروز نیز باید مناسب امروز بنویسد تا خواننده به کلی از دنیای داستان و کتاب خوانی . به نیاز ادبیات چنین دورانی است

 . (3:4963مستور،)«هماهنگ با روح زمانه بنویسد»به تعبیر مصطفی مستور، نویسنده باید . گردان نشوددلسرد و روی

ابزار توصیف سرعت داستان را کند . جای توصیف استوسیله تصاویر بهمال نشان دادن صحنه بهمینی های داستاناز دیگر ویژگی    

که با در حالی. بشنود( راوی)کند، چرا که باید داستان را از زبان فردی واسطه ای میان مخاطب و روایت ایجاد میکند و نیز فاصلهمی

ترین ابزار روایت است و آن ترین و جذابصحنه پر ارزش». نشیندآن میه تماشای به تصویر درآمدن داستان، مخاطب بدون واسطه ب

 ( 53: 4961ایرانی،)« .کننده داستانهای تعیینرا باید اختصاص داد به لحظه
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مینوت مالیست غرب امی همپل، سینتیا هیلت، ریموند کارور، توبیاس ولف، آن بیتی، باب آن میسون، سوزان از پیشگامان مینی    

توان به بلقیس سلیمانی، رسول یونان، کامران های موفق ایرانی نیز میمالیستاز میان مینی. اندو دبی اورتون نویسندگانی سرشناس

 .محمدی، و علی توکلی اشاره کرد

 معرفی نظریه

آن دو به . جاشوا والتسکی استترین الگوهای ارائه شده برای روایات شفاهی مردم عادی، نظریه شش وجهی ویلیام لباو و از مهم

ای با های طبیعی پرداختند و مطالعات خود را در این زمینه در مقالههای مربوط به موقعیتمطالعه در زمینه شناخت الگوی روایت

ن گر ایفرضیه مطرح شده در این مقاله بیان. منتشر نمودند (4366)« های شخصیهای شفاهی تجربهصورت: تحلیل روایت»عنوان 

در این راستا لباو و والتسکی الگویی . قاعده نیستند، بلکه روایاتی ساختارمندندعقیده بود که روایات عادی مردم عادی، کالمی بی

. 2چینی چکیده یا مقدمه. 4:در این الگوی لوزی شکل روایت دارای شش مرحله است. روایی برای روایات شفاهی معرفی نمودند

 پایانه    . 6گشایی گیری یا گرهنتیجه. 3ارزیابی . 1ن افککنش گره. 9گیری جهت

چه در این ترتیب مخاطب با آنبه. شودای از داستان و رخداد محوری آن ارائه میدر این بخش خالصه: چینیچکیده یا مقدمه

اند روایت را دنبال لی شدهداد اصشود و تنها در جهت کشف جزئیاتی که منجر به وقوع رخادامه به وقوع خواهد پیوست آشنا می

 . کندمی

شود و از عناصر غیرضروری و قابل حذف روایت در این ساختار به شمار این بخش پیش از آغاز داستان ارائه می»به تعبیر توالن      

ترین ر کوتاهها داست؛ چرا که این داستانکمال حذف شدههای مینیاین بخش عموماً در داستان(. 266: 4956توالن،)« آیدمی

ها ندارد و از ایجاز داستان شوند و یک توضیح اولیه از کلیت داستان و سپس شرح وقایع، تأثیر مثبتی بر آنشکل ممکن نوشته می

 .این بخش در پیرنگ سنتی وجود ندارد. کاهدمی

بخش روند داستان از آغاز به  این. کندها، صحنه و زمان را معرفی میگیری عناصر داستانی از قبیل شخصیتجهت: گیریجهت

در پیرنگ سنتی این .آیدشمار میدر حقیقت این بخش نخستین مرحله از تنه اصلی روایت به. گیردافکنی را در بر میسمت گره

  . شود و نخستین مرحله از پیرنگ استچینی شناخته میبخش با نام مقدمه

از نظر اهمیت در این الگو، گره . ن معادل کشمکش در پیرنگ سنتی دانستتواافکنی را میدر این ساختار، گره: افکنکنش گره

های بسیار کوتاه، روایت تنها در برخی داستانک. افکنی در نقطه مقابل چکیده قرار دارد و بخش ضروری و غیرقابل حذف روایت است

 .ی وجود نداردگشایی نیز مجالاست و حتی برای گرهافکنی تشکیل شدهگیری و گرهاز دو بخش جهت

به عبارت دیگر ارزیابی دلیل . کندبخش ارزیابی از روایت با تأکید برنکته اصلی روایت، هدف از بیان روایت را منتقل می: ارزیابی

ارزیابی رخدادهای یک روایت، اطالعاتی از ». دهدآن را نشان می اهمیت شنیدن داستان برای مخاطب و بار ارزشی و اطالعاتی

-درگیری احساسی با یک تجربه و ارزش   (labov، 1997:6 )«.های انسان استای آن رخداد برای نیازها و خواستهآوردهدست

توالن این عنصر را دارای جایگاه مشخصی ( 55: 4934یان، . )آوردمندی فراهم میگاهی شناختی برای بنیان روایتگذاری آن، تکیه

-بنابراین آن را عنصری زبرزنجیری تلقی می. اند در همه جای روایت یافت شودتوداند، چرا که ارزیابی میدر روایت نمی

 (266 :4956توالن،).کند

 .گر سرانجام داستان و برطرف شدن گره داستان استحل، بیاننتیجه یا راه: گیری یا راه حلنتیجه

انند چکیده قابل حذف است و به همان صورت این بخش هم. شوددر بخش پایانه به صراحت پایان روایت اعالم می:پایانه یا فرود

پایانه خواننده را از دنیای داستان به دنیای خارج . گیردشود پایانه پس از پایان روایت قرار میکه چکیده پیش از آغاز روایت ارائه می

با دنبال کردن رخدادی . 2ای اصر اشارهبا استفاده از عن. 4»:بردگرداند و برای این منظور از یکی از این دو شیوه بهره میاز آن بازمی

: شوند مانندهای عامیانه به کار برده میبه طور مثال عباراتی که در پایان قصه(. 3: 4953پهلوان نژاد؛)« که به زمان حال متصل است

 ".از آن به بعد با خوبی و خوشی زندگی کردند "یا . "قصه ما به سر رسید"

 رسول یونان و آثار او 
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از آثار . استمال، شعر، داستان کوتاه، و نیز ترجمه ایست که دارای چندین کتاب داستان مینیجوان ارومیه ونان نویسندةرسول ی

 .اشاره کرد« یک بعد از ظهر ابدی»، و (ترجمه)«تلگرافی که شبانه رسید»، «قصه کوچک عشق»توان به میاین نویسنده 

این مجموعه در . مال از این نویسنده استداستانک، نخستین مجموعه داستان مینی 26 با «هافرشته»مالمجموعه داستان مینی   

اند، لیکن یونان در تعداد محدودی از های این مجموعه عموماً در سبک رئالیسم نگارش یافتهداستانک. به چاپ رسید4959سال 

عناصر . استی کلی کتاب را تا حدی از رئالیسم دور کردهای، فضاها با استفاده از تمثیل و استفاده از موجودات اسطورهداستانک

ها هستند که نیازی به ارائه توضیحات و توصیفاتی جهت معرفی آن «شیطان»و  «فرشته»ها کار رفته در این داستانکای بهاسطوره

 .اندر افزایش حجم آثار نداشتهشوند، به این ترتیب تأثیری دها محسوب میترین انواع اسطورهبه مخاطب نیست و از شناخته شده

در این . به چاپ رسید 4956این کتاب در سال . مال از رسول یونان استهای مینیدومین مجموعه داستان «ایماحمق ما مرده»    

 . هاستهای موجود در آن مشابه مجموعه فرشتهداستانک وجود دارد و فضای داستانک 26مجموعه 

منتشر  4931این کتاب در سال . مال از رسول یونان استداستانک،سومین مجموعه داستان مینی 12شامل  «بخشکی شانس»     

ها اند، لیکن انسجام بیشتری در آنهای این مجموعه فضای انتزاعی دو مجموعه داستانک قبلی یونان را حفظ کردهداستانک. شد

 .تهرسه مجموعه فوق را نشر مشکی به چاپ رسانده اس.شودمشاهده می

 هاتحلیل داستانک

چینی با ارائه کلیتی از داستان، بخش مقدمه. استچینی حذف شدهشده مرحله مقدمههای بررسیدر تمام داستانک: چینیمقدمه

کند و برای شنیدن داستان در مخاطب ایجاد چکیده مانند آگهی تبلیغاتی عمل می». کندمخاطب را ترغیب به شنیدن جزئیات می

دادها، میان زمان بخش نخست این مرحله با تغییر زمان از زمان کلی روایت به زمان دقیق وقوع رخ( 6: 4955آزاد،)«ندکانگیزه می

 _چینی مال عموماً بخش مقدمههای مینیدر داستان. آورددرآمد داستان و زمان بخش اصلی ارائه داستان تمایز به وجود مییا پیش

شود و ترین حالت ممکن ارائه میکه داستان خود در خالصهشود به این دلیل حذف می _کند می ای از داستان را مطرحکه خالصه

 .شوداز هرگونه توضیح اضافی که بر حجم داستان بیفزاید پرهیز می

 هااز مکان، زمان، و شخصیت شده، اطالعاتی کلی و غیرواضحگیری در غالب آثار بررسیاطالعات بخش جهت: گیریبخش جهت

کلی بودن این اطالعات مبین این است که جزئیات این موارد اهمیت . است و از جزئیات این موارد اطالعاتی وجود نداردارائه شده

ابهام و . چه مورد  نظر نویسنده است گزارش رخداد اصلی داستان است نه فاعل یا مکان انجام آنچندانی ندارند، چرا که آن

دارد که نکته اصلی و پر اهمیت داستان چیزی غیر از  مسئلهگیری تأکیدی دوچندان براین نامشخص بودن جزئیات بخش جهت

های عمومی خود به مثابه یک تیپ، و زمان و مکان با ها با نشان دادن ویژگیبه این ترتیب شخصیت. افراد، مکان و زمان است

دنبال بازنمایی ماکتی از مالیسم بهمینی. کنندرا بیان می نامعلوم بودن خود همگانی و هرزمانی بودن امکان وقوع رخداد داستان

مال، در برخالف داستان مینی. کندها و شرایط عمومی برای رسیدن به این هدف استفاده میجامعه انسانی است و از کاربرد تیپ

 .سازدمشخص خود را نمایان میشود و حد و مرز های شخصی مکان و زمان دقیق از عواملی است که بر آن تأکید میگوییخاطره

 «مترسک»در داستانک . استگیری در نخستین مرحله روایت قرار گرفتهچینی، بخش جهتداستانک با حذف مرحله مقدمه 96در   

 :پردازدشود و به معرفی اشخاص، مکان و موقعیت میگیری آغاز میچینی، با بخش جهتروایت، بدون مقدمه

 «.خواهم چند روزی در اینجا خلوت کنممی»: رد و گفتصاحب باغبان را مرخص ک»

صاحب از روی ناچاری دوباره . دنبال این ماجرا پرندگان هجوم آوردند تا باغ انگور را تاراج کنندبه .حتی مترسک را هم از بین برد 

 .مترسک درست کرد و وسط باغ کاشت

 . آینه خاموش کرد سیگارش را روی صورتش در. تر از او بودحضور مترسک پررنگ 

 (4932:43یونان،ب)«.سپس کراواتش را باز کرد و به گردن مترسک بست

 باغی دارای مترسک: جزئیات مکان/ باغ : مکان/   باغبان و صاحب باغ  : هاشخصیت

 .استای نشدهها، مکان دقیق و یا مشخصاتی از باغ و نیز زمان وقوع حوادث  اشارهیک از شخصیتدر این داستانک به جنسیت هچ
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-گیری و گرهاست، بلکه اطالعات دو بخش  جهتگیری به تنهایی در نقطه آغاز داستان قرار نگرفتهداستانک بخش جهت 13در   

ای از داستانکی با این ویژگی نمونه« شب زمستانی»طور مثال داستانک به. اندافکنی با یکدیگر ترکیب شده و در این بخش ارائه شده

 :است

 :که آماده شلیک بود با تحکم به زندانی شورشی گفتر زندان در حالیمأمو»

 .(4931:26یونان،)« تو بازداشتی! جا وایستاهمان! تکون نخور _

ای رخ داده که منجر به حضور مأمور نخستین عبارات داستان در عین حال که با ایجاد پرسش در ذهن مخاطب که چه حادثه    

 . کندها را نیز بیان میکند، اطالعاتی از قبیل مکان و برخی از شخصیتتان ایجاد میای در داساست، گرهشده

این ادغام در جهت ایجاز هرچه بیشتر داستان . استها ادغام شدهافکنی در بیش از نیمی از داستانکگیری و گرهدو مرحله جهت   

. شودترین حالت خود بیان میبه این ترتیب داستان در کوتاه. است الی یکدیگرهای گوناگون ساختار در البهبا ارائه اطالعات بخش

شود و در نتیجه افکنی در ابتدای روایت، مخاطب از آغاز دچار درگیری ذهنی با پرسش داستان میافزون بر این، با قرار گرفتن گره

 . گرددبه دنبال کردن داستان ترغیب می

گیری با فاصله بسیار کمی پس از جهت _ گیری نباشدر صورتی که ادغام شده با جهتد _ها افکنی در داستانکگره :افکنیگره

افکنی عموماً بخش گره. گیری باشداین فاصله ممکن است پس از یک جمله یا یک سطر مربوط به بخش جهت. شودارائه می

دهد هدف اصلی این مسئله نشان می. شودمیر گشایی کوتاه منجدهد و به یک گرهبیشترین حجم از داستان را به خود اختصاص می

ای است که ممکن است در مال درگیر کردن ذهن خواننده با مسئله اصلی داستان با محوریت مسائل روزمرهنویسندگان مینی

از این طریق مخاطب با مشاهده زندگی خود از نگاهی شخصی و بیرونی دیدی جدید و نیز شناختی . زندگی هر شخصی رخ دهد

گیری است و در دومین نقطه از افکنی جدا از بخش جهتبخش گره، مورد از آثار 93در . کندق تر از شرایط خود پیدا میدقی

 .استساختار روایت قرار گرفته

. اندها در بیرون یا درون بندهای ثابت روایی شناسایی کردهلباو و والتسکی انواع بندهای روایی را بر اساس ظهور آن: ارزیابی

 : شوندشوند به پنج نوع فرعی تقسیم میهایی که بیرون از بند روایی ظاهر میرزیابیا

 .با قطع شدن روایت توسط راوی و صحبت مستقیم با مخاطب:  کامالٌ بیرونی .4

 .کنندگان در روایتاظهار نظر یکی از شرکت .2

 . کندای دیگر بیان میهکنندکننده آن را برای شرکتبیان اظهار نظری توسط گوینده که در مقام شرکت .9

 .کندای جز راوی بیان میکنندههایی که شرکتارزیابی .1

 (269و  262: 4956توالن،).ای نسبت به وقایع جاریکنندهواکنش کالمی یا فیزیکی شرکت: ارزیابی کنشی .3

یا مخاطب، موقعیت پیش  کند، بدون توجه به موضوعکنندگان در روایت به طور مستقیم شروع به صحبت میوقتی یکی از شرکت»

-های اصلی روایی درهم میگذاری داستان را با  بخشارزش، ارزیابی درونی (labov، 1997:7)« آمده برای ارزیابی فراهم است

افکنی تأکید راوی بر نکته پراهمیت های اصلی مانند گرهالی بخشکه بدون قطع شدن جریان داستان و در البهطوریآمیزد به

 . شودز انجام میداستان نی

 :شودارزیابی درونی به چند شیوه انجام می

/  نماهاروی در استفاده از کمیتدهزیا/ آواها و تأکیدات آهنگین آواهای بیانی، نام/  حرکات دست و صورت :هاکنندهتشدید .4

 تکرار

 زمان آینده های مربوط بهعبارت/ وجهیت و تعدیل وجه/ سازمنفی عبارات:  گرهامقایسه. 2      

ساخت / های متمایز تأکید دارندمانی کنشزهای وصفی ضمیمه شده به آن که هر دو بر همها و وجهاستمراری: سازهاهمپایه. 9  

 های غیرفعلیهای وصفی یا صفتوجه/ دو صفت در کنار یکدیگر/ دو بدل دارای

 4956:266توالن،. )آورندها دلیل میکنند یا برای آنا توصیف میبندهای پیروی که وقایع اصلی گزارش شده ر: هاکنندهتبیین. 1  

 (251تا 
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داند، لیکن توالن این عنصر را دارای جایگاه مشخصی در روایت نمی. گیرددر الگوی لباو عنصر ارزیابی پیش از نقطه بحران قرار می

به همین ترتیب در الگوی . کندنصری زبرزنجیری تلقی میبنابراین آن را ع. تواند در همه جای روایت یافت شودچرا که ارزیابی می

 (266:همان. )دهدلوزی شکل لباو نیز با اندکی تغییر با اضافه کردن امواج این پراکندگی را نشان می

 

                                             
 (همان)                                                                               

 .استاثر از هر دو روش استفاده شده 22بیرونی، و در  در بخش ارزیابی در پنجاه و پنج اثر از روش ارزیابی درونی، هفت اثر ارزیابی

 :های این سه مجموعه در ادامه آمده استهایی از ارزیابی درونی داستانکنمونه

این ماجرا را فقط سربازی »( / 29، 4932یونان،الف ) «.سک برای همیشه به صورتش چسبیده بودما»: نماهابا استفاده از کمیت. 4

 (99: 4931یونان، )«با قاطعیت تمام رای عدم پرداخت بیمه به خانواده کاتسو را صادر کرد»( / 25:همان) «.دید که عاشق بود

 (4931:14یونان،)« .خندیدن بلد نبود، نتوانست بخندد»: منفی ساز. 2

 (24:همان)«میهمانان از خنده ریسه رفتند»: تشدید کننده. 1

صاحب از روی ناچاری »/  (4932:43یونان،ب) «.پرندگان به باغ هجوم آوردند تا باغ انگور را تاراج کنند»: گرصورت تبیینبه. 9 

باره هیچ حرفی هد کرد، دیگر در ایندانست زن حرفش را باور نخوامرد می»/  «.دوباره مترسک را درست کرد و وسط باغ کاشت

 (23: 4932یونان،الف)«.نزد

 «دهانش از تعجب باز ماند»: اند ازهایی از این دست ارزیابی عبارتنمونه. ارزیابی بیرونی در این آثار از نوع پنجم یعنی کنشی است

هراسی »(/ 21:همان) «.ست داد و فریاد زدیک روز طاقت از د»( / 49:همان)«هایش پر از اشک شدچشم»( /  4932:41یونان،الف)

 (94: 4931یونان، )«های قاتل در جایگاه متهم درخشیدچشم»( / 24: همان)«مضطرب شد»( / همان)«وجودش را فرا گرفت

 ها عموماً عدم حضورمال یکی از ویژگیهای مینیدر داستان. دهنده میزان حضور و دخالت راوی در متن استارزیابی نشان     

دهد و نیز مالیست معموالً با استفاده از ارزیابی درونی و عدم کاربرد ارزیابی بیرونی حضور خود را نشان نمیمینی. راوی در متن است

که در بخش ارزیابی دهد، در حالیها از حضور راوی را بروز میارزیابی درونی کمترین نشانه. کندذهنیت و هدف خود را تصریح نمی

-یژه از نوع اول، با قطع مستقیم روایت و یا نشان دادن آگاهی راوی از احساسات افراد بیشترین حضور راوی احساس میوبیرونی، به

به این طریق مخاطب احساس ارتباط . استصورت درونی انجام شدههای این سه مجموعه ارزیابی بهدر اکثریت داستانک. شود

-های داستان را در مقابل چشم خود مشاهده مییدن داستان از زبان دیگری، صحنهجای شنکند، چرا که بهمستقیم با داستان می

توان گفت رو است و خود شخصاً ناظر و شاهد رویدادهاست، میواسطه با جهان داستان روبهدر صحنه چون خواننده بی». کند

ویژه عدم کاربرد گرهای بیرونی، بهکم از ارزیابیعالوه بر این استفاده (. 56: 4961ایرانی،)« خواننده به جهان داستان نزدیک است

 . استهایی از روایت و در نتیجه حفظ انسجام داستان شدهاز نوع اول، مانع انقطاع بخش گر بیرونیارزیابی

افکن کنش گره حل بحران  

 پایانه

 جهت گيری

 چکيده

 ارزیابی
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تا اگر »پردازدطور مستقیم با مخاطب خود به صحبت میکند و بهگویی راوی بارها جریان روایت را قطع مییا خاطرهدر قصه     

مخاطب از داستان پند نگرفته و متوجه نکته نهفته در آن نشده باشد، راوی بتواند خود در آخرین مرحله  با صراحت هدف اخالقی 

 ( 4955:46آزاد،)«.داستان را بیان کند

ن بخش داستان، به آن شود و با قرار گرفتن در آخریها در یک یا دو جمله کوتاه انجام میگشایی در این داستانکگره: گشاییگره

گشایی بسیار است، بخش گرهشدههای بررسیترین بخش در تمام داستانکافکنی که طوالنیبرخالف بخش گره. بخشدپایان می

گشایی تنها در یک جمله در بخش گره «دنیا و این همه زیبایی»به عنوان مثال در داستانک . شودکوتاه است و سریع انجام می

 :استقرار گرفته انتهای داستان

بار نبودند ها دیگر کسالتها در ویترین مغازهنئون. زدرو بهتر از همیشه ساکسیفون مینوازنده نابینا در پیاده. خیابان عوض شده بود»

 ...و

ی به تابلوی نگاه. توانست این قدر تغییر کنداست وگرنه در عرض چند ساعت، خیابان نمیاش را اشتباه آمدهمرد فکر کرد راه خانه

 .شدباورش نمی! دنیا و این همه زیبایی... به فکر فرو رفت. اما دید اسم خیابان همان است که بود. خیابان انداخت

 (29: 4932یونان،)«.دانستبود و نمیمرد عاشق شده

. ها بر گره داستان استیستمالای از تمرکز اصلی مینیهای بررسی شده، نشانهگیری در عموم داستانککوتاه بودن بخش نتیجه   

-به این ترتیب این مسائل به. افکن داستان برگرفته از مسائل عادی و قابل وقوع برای هر شخص در دنیاستدر این راستا کنش گره

 این ویژگی از. پنداری کندها همذاتهای داستان قرار دهد و با آنشوند که مخاطب خود را در جایگاه شخصیتای مطرح میگونه

 . مال استهای مینیرسان به جهانی شدن داستانگیری، از ابزارهای کمکافکنی، در کنار عام بودن عناصر بخش جهتگره

 . شودبخش پایانه دیده می« حکایت روشن»شده تنها در داستانک های سه مجموعه بررسیاز میان داستانک :پایانه

 .مراتع سوخته جای ماندن نبود»

 .ا به ساحل برسدتاریکی را درید ت

 .ها برایش هورا کشیدنددر راه پارتیزان. شدباید از مرزهایی خطرناک رد می

 .ها دست تکان دادندقاچاقچی

 .رفتچیز خوب پیش میهمه

 . خاکستر شد. اما ناگهان با انفجار یک مین آتش گرفت و سوخت

 (94: 4932یونان،ب) «.خواست از شب بگذرداین بود حکایت اسب سفیدی که می

دادهای داستان جایگاهی ندارد، تنها زمان داستان را بخش پایانه یا فرود با اضافه کردن بخشی به روایت که از نظر اهمیت در رخ   

چینی، این بخش نیز مشابه بخش مقدمه. دهدچینی انجام میدهد و به نوعی عملی عکس عمل مقدمهبه زمانی غیر از آن تغییر می

گویی و توجه به نکات غیرضروری، از ساختار عموم این آثار حذف مال جایگاهی ندارد و به دلیل پرهیز از زیادهمینیهای در داستان

 . استشده

-های انجام شده دو ساختار را در این آثار نشان میمال نتایج بررسیداستانک بررسی شده از سه مجموعه داستان مینی 36از میان 

 : دهد

 هاواع ساختار در داستانکان – 4جدول شماره 

 پایانه گیرینتیجه ارزیابی  افکنیگره گیریجهت چینیمقدمه تعداد

93 -_ * * * * -_ 

ادغام شده * _- 15

 گیریبا جهت

ادغام شده *

 افکنیبا گره

* * -_ 

 _ * *ادغام شده *ادغام شده * _ 4
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هریک از  این آمار برای 

، «هافرشته» ای همجموعه

 :صورت زیر استطور جداگانه بهبه «بخشکی شانس»و  «ایماحمق ما مرده»

 :«هافرشته»مجموعه 

 هاهای مجموعه فرشتهساختار داستانک _ 2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

دهد و در این داستان هیچ واقعه خاصی رخ نمی. از این مجموعه مطابق الگوی لباو و والتسکی نیست «برف»ساختار روایی داستانک 

ها با ه بیشتر به دنبال نشان دادن مفهوم تنهایی، انزوا و مشابه بودن زندگی همه انسانگیرد، بلکگشایی صورت نمیافکنی و گرهگره

 .یکدیگر است

 :«!ایمما مرده! احمق»مجموعه 

 ایمها مجموعه احمق ما مردهساختار داستانک _ 9جدول شماره                                        

 

 

 

 

 

از نظر الگوی روایی با الگوی لباو و والتسکی هم خوانی  «ایماحمق ما مرده»مال موجود در مجموعه داستان مینی 26سه مورد از 

 .اند و یک مورد فاقد نظم زمانی در ارائه حوادث داستانی استفاقد کنش برهم زننده تعادلاز این تعداد دو مورد . ندارند

 :«بخشکی شانس»مجموعه 

 های مجموعه بخشکی شانسساختار داستانک _ 1جدول شماره                                   

 

 

 

 

 

این هشت . ساختار روایی هشت مورد متناسب با مدل روایی لباو و والتسکی نیست «بخشکی شانس»مجموعه  داستانک 12از میان 

-، و داستان(با دو اثر)کننده موقعیت اولیه اقد کنش دگرگونف ، داستان(با یک اثر)، کاریکلماتور (با دو اثر)اثر در چهار گروه جوک 

 .شوندبندی میدسته (با سه اثر)های زمانی های دارای پرش

 گیرینتیجه

مال و روایات شفاهی ایجاد های مینیدهد که عدم ارزیابی بیرونی از نوع اول بیشترین تفاوت را میان داستان ها نشان می بررسی   

شد، ارزیابی بیرونی از نوع اول نقشی های عامیانه کهن که به شیوه نقالی بیان مییات شفاهی، از خاطرات تا داستاندر روا. کندمی

 افکنیبا گره گیریبا جهت

 پایانه گیرینتیجه ارزیابی  افکنیگره گیریجهت چینیمقدمه تعداد

3 _ * * * * -_ 

ادغام شده * _- 46

 ریگیبا جهت

ادغام شده *

 افکنیبا گره

* * -_ 

ادغام شده * _ 4

 گیریبا جهت

ادغام شده *

 افکنیبا گره

* * * 

 پایانه گیرینتیجه رزیابی ا افکنیگره گیریجهت چینیمقدمه تعداد

49 -_ * * * * _- 

ادغام شده * _- 44

 گیریباجهت

ادغام شده *

 افکنیبا گره

* * _- 

 پایانه گیرینتیجه ارزیابی  افکنیگره گیریجهت چینیمقدمه تعداد

44 - * * * * - 

ادغام شده * - 29

 گیریباجهت

ادغام شده *

 افکنیبا گره

* * - 
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عدم کاربرد . استهگری بودهای شخصی راوی جزئی از روایت در این آثار همواره ارائه احساسات و یا بیان دیدگاه. استپررنگ داشته

های اند، چرا که راوی آگاهی زیادی از عواطف دیگران یا اندیشهرنگ شدن حضور راوی شدهز باعث کمسایر انواع ارزیابی بیرونی نی

طور گیرد و راوی در تالش است حضور خود را آشکار نکند، بلکه بههای یونان قطع روایت صورت نمیاما در داستانک. آنان ندارد

گرهای بیرونی با جلوگیری از انقطاع حذف ارزیابی. ا به مخاطب نشان دهدگر درونی، عقاید خود رغیرمستقیم با عبارات ارزیابی

 .شودروایت گامی مهم در جهت انسجام روایت محسوب می

خوان با الگوی لباو و اثر تا حد زیادی هم 51شده، ساختار روایی مال موجود در سه مجموعه بررسی داستان مینی 36از میان     

-دوبخش مقدمه. استها تغییراتی در استفاده از مراحل گوناگون این مدل صورت گرفتهل در این داستانکبا این حا. است والتسکی

-های اصلی یعنی جهتبخش. اندحذف شده _شوندهایی پیش و پس از بخش اصلی روایت محسوب میکه بخش_چینی و پایانه 

-حضور دارند اما دو مرحله آغازین بخش اصلی روایت، یعنی جهتها گشایی اگرچه در داستانکافکنی، ارزیابی، و گرهگیری، گره

با توجه به . اند تا بخش تعلیق از نخستین عبارت داستان آغاز شودافکنی در بیش از نیمی از آثار با یکدیگر ترکیب شدهگیری و گره

-اه شده که آن را به داستان تبدیل نمودهها ساختار روایات شفاهی شخصی با تغییراتی همرتوان گفت در این داستانکاین نکات می

 .است

پردازی و عناصر اند، اما با تلفیق شدن با ابزارهای روایتمال اگر چه موضوعات خود را از دنیای واقعی الهام گرفتههای مینیداستان   

همچون صحبت  _های شفاهی پردازیهایی از روایتبا این تفاوت که در عین حال که ویژگی. اندداستان به دنیای داستان وارد شده

تری در های بلند نیز جایگاه کمهای مربوط به داستانپردازیاست، آرایش کالم و خیالرنگ شدهدر این آثار کم _مستقیم با مخاطب

تأکید بر سادگی پردازی، و نیز ها و در نتیجه نبودِ مجال برای سخنتوان به کوتاهی این داستاناین خصوصیات را می. ها داردنآ

 .بیان در جهت گُم نشدن مفاهیم مرتبط دانست

 :منابع

 65ترجمه ابوالفضل حری، فصلنامه هنر، شماره ، های روایتبنیان، (4956)آبوت، پورتر 

ی پژوهشنامه زبان و ادب فارس، «های مرزبان نامه بر اساس الگوی الماسی شکل البوفبررسی ساختار حکایت»، (4955)آزاد، راضیه 
 (411-429صص)، بهار3، سال سوم، شماره اول، پیاپی (گوهر گویا)

 مرکز: چ نهم، تهران ،ساختار و تأویل متن، (4951) احمدی، بابک

 علم: تهران، شناسیدانشنامه روایت، «شناسی طبیعیروایت»، (4934)آلبر، یان 

 ون پرورش فکری کودکان و نوجوانانکان: تهران، تعاریف، ابزارها و عناصر: داستان، (4961)ایرانی، ناصر 

، 49و  42، شماره های ادبیفصلنامه پژوهش، «ژانر ادبی داستانک و توانمندی آن برای نقد فرهنگ»، (4953)پاینده، حسین 

 تابستان

ه الگوی و حماسه رستم و اسفندیار بر پای( کشته شدن هکتور)مقایسه سرود بیست و دوم ایلیاد»، (4953)پهلوان نژاد، محمدرضا 

 (241-434) 433، ش مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، «لباو و والتسکی

 سمت: ترجمه فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، تهران، انتقادی_ شناختیدرآمدی زبان: شناسیروایت، (4956)توالن، مایکل 

 (33-31)69ش، گلستانه،تیرماه، «نوشتن داستان برق آسا»، (4953)توماس، جی دبیلو 

نشریه ، «های دردار از هوشنگ گلشیریشناختی به داستان روایی آیینهدر آمدی بر رویکرد روایت»( 4956)حری، ابوالفضل 
 (52-33)پاییز و زمستان ، 215، شماره مسلسل 216، ش 34، سال دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز

سال ، ، نقد ادبی«تیروا یهاهینۀ نظریشیگذرا به پ ینگاه»، (4956)صافی پیرلوجه صافی پیر لوجه، حسین و مریم سادات فیاضی 

 (464-413)اول، شماره دوم

، ادبیات «منطق داستان در گذر از باورهای شفاهی به متون ادبی :از اسطوره تا ادبیات»، (4931)علوی، فریده، رضا علی اکبر پور
 (23-3) 1پیاپی ، ، پاییز2/2تطبیقی

 هرمس: ترجمه محمد شهبا، تهران، های روایتظریهن، (4952)مارتین، واالس 
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 مرکز: تهران، مبانی داستان کوتاه، (4963)مستور، مصطفی 

های ادبیات فرهنگ تفصیلی اصطالح: نویسیواژه نامه هنر داستان»، (4966( )ذوالقدر)میرصادقی،جمال و میمنت میرصادقی
 کتاب مهناز: تهران، «داستانی

 ج اول، علم: ، تهراندانشنامه روایت شناسی ، ایت شناسی ساختارگرا، رو(4934)هرمن، دیوید 

 مشکی: چاپ چهارم، تهران، ایماحمق ما مرده، (الف4932)یونان، رسول

 مشکی: چاپ چهارم، تهران، هافرشته، (ب4932)یونان، رسول 

 مشکی: تهران، بخشکی شانس، (4931)یونان، رسول

Labov,W (1997),"some further step in narrative analysis", in M. Bamberg (e.d) oral version of 
personal experience: three Decades of Narrative Analysis [special issue of the journal of 
Narrative and Life History], Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum. 
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 حیدر حلّی و شهریار در شعر سید (عج)نگاهی تطبیقی بر سیمای امام زمان
 

 (نویسنده مسئول)گلثوم تنها 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

 حسین الیاسی 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی

 چکیده 

و های درخشان و ناب است و دو ملت بزرگ این دادبیات و شعر دینی در طول تاریخِ دو کشور ایران و عراق، سرشار از نمونه

های شعر شعر مهدوی یکی از شاخه. اندخوری را در بیان باورهای دینی و اعتقادی خود ایفا کردهسرزمین، در کنار هم نقش در

از شاعران این گونۀ . باشددینی و آیینی است که شامل ادبیات مهدویت و مضامین شعری آن از قبیل شعر غیبت، انتظار و ظهور می

حلّی؛ شاعر عراقی و شهریار، شاعر معاصر ایران اشاره نمود که با ذوق و قریحۀ ناب خویش، ارادت و  توان به سید حیدرشعری می

مقالۀ حاضر بر آن است به صورت تطبیقی و بر اساس مکتب ادبی آمریکا به . اندهای خویش نمایان ساختهعالقۀ خود را در سروده

ارسی و ترکی و نیز بیان نکات بالغی که دو شاعر در تصویرسازی شعر های عربی، فهای مهدوی دو شاعر در زبانبررسی سروده

 . اند بپردازدخویش از آن بهره جسته

 .، ادبیات تطبیقی، سید حیدر حلّی، شهریار، شعر دینی(عج)امام زمان: هاکلیدواژه

 مقدمه  -4

سی است که با شمشیر پیروزی بخش خویش ک مام دوازدهم است، اومهدویت تفکر آزادی بخشی بشر از یوغ ظلم و ستم بدست ا

همانگونه که . رمغان خواهد آورد و حکومت مستضعفین را تشکیل خواهد دادقیام خواهد کرد و پیروزی را بر مستضعفان جهان به ا

و  ةًئمأم هُجعلَنَو  فوا فی االرضِضعِاستُ و نریدُ أن نَمنَّ الذینَ»: رت داده استبدین بشا 3قرآن کریم نیز در سوره قصص در آیه 

 .«ثینَالوارِ مُهُجعلَنَ

لغیبِ و منونَ باذلک الکتابُ ال ریبَ فیهِ هُدیً للمتقینَ، الَّذینَ یؤ»: لت بر انتظار فرج دارد، سخن خداوند متعال استاز آیاتی که دال 

بدین صورت تفسیر گشته است که متقین، همان که این آیات در کتب معتبر تفسیر «  هُم یُنفقونَلصَّالةَ و مِمّا رَزقنایقیمونَ ا

 . است (عج)م حضرت مهدیشیعیان و ایمان به غیب، همان ایمان به قیا

ها و مناظر مختلف تبیین و توصیف ها و اساس دین بوده که به گونهمهدویت و انتظار در جهان اسالم همیشه یکی از محور مسئله

بر تصریح و نص قرآن کریم و احادیث نبوی که مشخصات و صفات این منجی عالم بشریت بنا (ع)بن ابیطالبشیعیان علی. شده است

در این میان شاعران متعهد با سرودن اشعاری . کشندپاک او را میۀ اند، انتظار ظهور فرزندی از ساللرا به وضوح و دقیق شرح داده

توان به شاعران متعهد که از آن جمله میاند نشان داده (ع)امام زمان ای عالمانه و ادیبانه نسبت بهناب ارادت و عالقه خود را به گونه

-ریشه. ها  سید حیدر حلّی از حلّه عراق و محمد حسین شهریار از دیار آذربایجان اشاره نموددو ملت ایران و عراق و شاعر بنام آن

مشابه در میان دو ملت از جمله عواملی است که  های اجتماعیهای مشترک دینی و اعتقادی، برخی اشتراکات فرهنگی و گاه تجربه

 .ادبیات دینی آنها را به هم نزدیک ساخته است

ای از دیوان دو جزئی وی را سید حیدر حلّی؛ یکی از خطیبان و شاعران بزرگ قرن نوزدهم عراق است که حجم بسیار گسترده 

(ع)اشعار دینی دربرگرفته است؛ تا بدانجا که وی را شاعر اهل البیت
ۀ نامند محمد حسین شهریار؛ شاعر معاصر ایران نیز از نمونمی "

که از صدق عاطفه  های فارسی و ترکی سروده استبه زبان (ع)بیت در مدح و رثای اهل بیت 611شاعران متعهد است که بیش از 

برای مقایسه و تطبیق بین آثار دو های مشترک تاریخی و وجود زمینه_ بنابراین با توجه به ارتباط فرهنگی. دهدشاعر خبر می

                                                           
 
3و4هسورهبقره،آی
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آنند به صورت تطبیقی به بررسی و تحلیل سیمای امام تحلیلی است، بر -فرهنگ، نگارندگان در این پژوهش که به شیوه توصیفی 

 . اند، بپردازنددر شعر دینی دو شاعر و نیز نکات بالغی و تصاویر هنری که در مضمون پردازی از آن بهره جسته (ع)زمان

 پیشینه پژوهش . 1

اند، یافت دربارة پیشینۀ پژوهش، الزم است ذکر شود تاکنون پژوهشی با چنین رویکردی که نویسندگان این مقاله، بدان پرداخته

اند؛ هایی در شعر این دو شاعر به صورت جداگانه پرداختهای از چنین مضمونتنها برخی از پژوهشگران به تحلیل پاره. نشده است

در اشعار سید حیدر حلّی که در  (ع)نامه بررسی سیمای اهل بیتپایان: زهرا خانگاه/ )(ع)االیدئولوجیا فی رثاء الحسین :یمانکامل سل)

مهدی ممتحن و / )(السید حیدر الحلّی؛ أغراض و فنونه: عزیز فارس/ )(بسنده شده است (ع)آن به ترجمه اشعار شاعر درباره اهل بیت

 .اشاره کرد( شه جواهری و شهریاردین در اندی: همکاران

 ادبیات تطبیقی  -9

 ات آنها همیادب. گذارندیر میه فرهنگ ملل مختلف در هم تأثکرا همانطور یاست ز یداد وستد فرهنگ ینوع یقیات تطبیادب

شف کبه  یکی: ندک می کمکبه چند موضوع  یقیات تطبیق در ادبین تحقیبنابرا. گذارد می ان فرهنگ است در هم اثرکاز ار یکیه ک

ن رشته از معارف ین رو ایاز ا. ن نوع روابط استیه مربوط به اک یآن قسمت از تحوالت ادب کگر به درین ملتها، دیب یروابط فرهنگ

 . ن ملل مؤثر استیو صلح ب یدوست یدر برقرار یبشر

 ینو توسعه وگسترش روابط و تعامالت ب یجادا یابر یمناسب ینهاست، لذا زم یفرهنگ ینو ب یتیفرا مل یا  ذاتأ رشته یقیتطب ادبیات

مشترک  هایاحساس کند، و کمک هاملت یانبه تفاهم م تواند یمختلف م یگذشته، مقارنه آثار ادب یزاز هر چ». است یفرهنگ

  (5: 4956 ندوشن،ی اسالم) «.بگذارد یحانسانها را به تشر

دو شرط تفاوت زبان و ضرورت ارتباط  یمبل است، به نفیهمچون ات یدروتنهای  یکه رشد آن، مرهون فرانسو ادبی آمریکا مکتب

 یررا گسترده ترکرده و آن را در ارتباط با سا یقیتطب یاتحوزه ادب ی،و روابط ادب یراتعالوه بر بحث تاث این مکتب. پردازدمی یخیتار

 .بیند یم رهیو غ یخفلسفه، تار ی،روان شناس ی،مثل نقاش یعلوم انسان یها هنرها و رشته

: دهد می ، در تعریف ادبیات تطبیقی چنین نظر«مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی»منتقد برجسته آمریکایی و آغازگر  "رنه ولک"

نیز امکان ندارد آن را در روش واحدی . پردازد می ادبیات تطبیقی، بی توجه به موانع سیاسی و نژادی و زبانی به بررسی ادبیات»

ی گرانقدر مشابهی در زبان ها یا انوع ادبی ها هیز عمل تطبیق نباید در روابط تاریخی محصور گردد؛ چرا که پدیدمحصور کنیم  و ن

توان ادبیات را در تاریخ ادبیات محصور کرد و نقد ادبی و  نمی و همچنین. رایج در دنیا وجود دارد که با یکدیگر پیوند تاریخی ندارند

را نتیجه « مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی»توان می "رنه"با تامل در نظر . (436: 4356مکی، )«ادبیات معاصر را از آن دور کرد

دارد و ادبیات « مکتب فرانسه»تسامحی که این مکتب، نسبت به . دانست« نقد جدید»و نیز نتیجه « مکتب فرانسه»طغیان در مقابل 

داند، دانش ادبیات تطبیقی را از دایره محدود آن آزاد و  می نری مانند نقاشیرا قابل مقایسه با علوم انسانی و علوم پایه و نیز علوم ه

همچنین ارائه نظریه مشابهت میان ادبیات ملل مختلف، بدون اثبات وجود رابطه تاریخی میان آنها نیز از . وارد میدان وسیعی کرد

 . نکات مثبت این مکتب است

  **نامه سید حیدر حلّی زندگی -1

 در شهر حله متولد شدم 4594مطابق با ق .اه 4216به سال در شب نیمه شعبان،  سینی حلّی، فرزند سید سلیمان،سید حیدر ح  

است، همین امر سبب تعلق خاطر  (عج)و از آنجایی که این شب مبارک در تمام فرق اسالمی، مقدس و شب میالد حضرت مهدی

 ( 92: 4556الموسوی، .)بت و ظهور حضرت گردیدزندگی و غیۀ شاعر و اعتقاد و ارادت خاص شاعر به فلسف

 سید ،یک ساله بود که پدر جوان، فاضل و شاعرش وی .است( ع)بن حسینبن علیزید، سیدحیدر از سالله اصل و نسب  از نظر

او ( 65 :2، ج4351الیعقوبی،. )عمویش قرار گرفتسالگی وفات کرد و سید، تحت سرپرستی  23سلیمان بر اثر ابتال به طاعون در 

                                                           
برای آگاهی . رو از پرداختن به زندگینامه وی اجتناب نمودیمهای متعددی صورت پذیرفته است از اینبا توجه به اینکه درباره زندگی شهریار پژوهش **

 ( 4و2)نیک اندیش نوبر،بیوک؛در خلوت شهریار . کاویانپور، احمد، زندگی ادبی و اجتماعی شهریار: شتر رجوع شود بهبی



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

819 
 

اش آموخت و صرف و  های ادبی، فنون شعر، تاریخ، معارف دینی و متون دیوان شعرای بزرگ متقدم عرب را از عموی فرزانه سبک

 ترین تأثیر را از عمویش سید اما از بین شاعران و ادیبان معاصرش، بیش. فراگرفت   نحو و بالغت و بدیع را از شیخ حسن فلوجی

بن حجر، بدان دست یافته سلمی در نزد اوسبن ابیو مکانی دست یافت که زهیر به درجهو در نزد او  مهدی گرفت

   (93: 4316البصیر، 231: 2، ج4361الزرکلی،. 41: 23، ج4356األمین،).بود
ن را با او با تأثیر از قرآن کریم و احادیث شریف، سیمای اهل بیت را به بهترین شکل به تصویر کشیده است و اکثر فضایل ایشا 

ه با شعر کاز ادبا و شعرشناسان عرب  یسانک. اشاره به حوادث مشهور تاریخی ذکر نموده است و در این مجال بسیار موفق بوده است

 یه سرائیژه در مرثیهم السالم، به ویت علیاهل ب یدر رثا و ثنا. از تمام معاصرانش برتر است ویه کن باورند یبر ا ،هستند د آشنایس

 ن عرصه به اویدر ا یچ شاعریه هکن شاعر عرب شمرده اند و معتقدند ید را بزرگ تری، س(ع)نیدان امام حسیر شهساال یبرا

   (  999: 4339الخاقانی،ا) .اندلقب داده «اهل البیت علیهم السالم»و شاعر  «ه السالمین علیشاعر الحس»ن منظر، او را یاز ا. رسد نمی

 دو شاعردر شعر  (ع)جایگاه امام زمان -0

سید حیدر در . انداند و در اشعارشان مسئله غیبت و انتظار را آوردهسید حیدر و شهریار هر دو در اشعار خویش به مهدویت پرداخته

دعوتی که از اعماق وجود . پردازدم علیه ظلم و طغیان موجود در جوامع اسالمی میبسیاری از قصاید خویش به دعوت حضرت به قیا

م و کمح یها هاز استوان یکیسید  .خواندمی لم و یاری مستضعفین و تشکیل دولت حق فراو را به خروج علیه ظاود و اشوی صادر می

ف و احساسات یبانه فراتر رفته و سرشار از امواج عواطف ظریفرسنگ ها از سطح نظم شاعرانه و اد که اشعارش استوار شعر عرب است

بینیم سروده، می (ص)مبربا تفحص در شعر سید حیدر، بویژه اشعاری که درباره اهل بیت پیا .است هز شاعرانیال انگیر خیمؤثّر و تصاو

 -ئولوژی شیعیط محکم او را با ایداش، ارتبایشعر او مخصوصاً اشعار حسین. های قصاید اوستکه مهدویت از بارزترین ویژگی

 ( 36: 4354سلیمان،. )کندمهدوی اثبات می
الی وی در این قصاید ابتدا به بیان جایگاه وا. باشدبیت می 461مل را در پنج قصیده مدح کرده که شا (عج)ت مهدیسید حیدر حضر 

ن را سبب خلقت هستی دانسته و با استناد به ن خلقت پرداخته و آنامام زمان علیهم السالم و شأن و منزلت آنان از زماو ا  اهل بیت

پس از آن به والدت حضرت . مری حتمی دانسته استها، اوند را در طول زماناولیای خداوجود  دیث معتبر و آیات قرآنیحاا

وم حضور رهبرانی که از جانب خداوند، حکومت اسالمی پردازد و با پرداختن به والدت ایشان، تدان میااز سالله این خاند (عج)مهدی

یان از خته و در پاس مصلحت الهی، و انتظار فرج پرداغیبت حضرت بر اسا شود و سپس به مسئلهآور میدگیرند، یارا دست می

 .راندهای اخالقی و اجتماعی ایشان سخن میصفات و ویژگی

وی همانند سید . و انتظار فرج ایشان، اشعار زیادی به زبان ترکی و فارسی سروده است (ع)شهریار نیز در مدح و ستایش امام زمان

ضامین اخالقی و اجتماعی و خصوصیات فردی حضرت نپرداخته و تنها به بررسی بُعد اجتماعی مسئله غیبت و حیدر به بررسی م

در حالیکه سید حیدر به  .ظهور و مسائلی چون فتنه در دوره آخر الزمان و به عدم آمادگی امت و شرایط ظهور اکتفا نموده است

رداخته بلکه با اشعار خویش و با به تصویر کشیدن مظلومیت خاندان اهل ها و شرایط الزم برای ظهور حضرت نپبررسی این فتنه

شان تا به هایی که در حق ایشان شد، حضرت را به قیام علیه ظالمان و مستبدانی که دامنه ظلمو جنایت (ع)بیت و بویژه امام حسین

والدت حضرت، مسئله : ن پرداخته، عبارتند ازموضوعاتی که شهریار در بخش مهدویت بدا. خواندامروز گسترده شده است، فرا می

، به (ره)، قیام امام خمینی(عج)آخر الزمان و ظهور دجّال، قیام حضرت مهدی ظهور و شرایط آن، عدم آمادگی امت برای ظهور، فتنه

 ...نتظار فرج و، احساسات درونی شاعر، برپایی عدالت، حامی جهادیان راه خدا، ا(عج)ساز قیام مهدیعنوان مقدمه و زمینه

 بررسی تطبیقی اشعار دو شاعر  -6

در بررسی اشعار سید حیدر حلّی و شهریار دربارة حضرت علی و حوادث مربوط به دورة ایشان، به مفاهیم و مضامین مشترک و غیر 

 :  شودها پرداخته میخوردیم که در این پژوهش به بررسی آنمشترک و تفاوت در سطح بیان و گفتار بر

                                                           
آمد بود و بسیاری از نواب  علم و ادب حسن فلوجی، یکی از علمای آن دوره است که در علوم عربی و بیان و بدیع و منطق و ریاضیات و فقه و اصول سرشیخ    

 .(419: 2ق،ج4962کرکوش،. )اندآن دوره، در نزد او تعلیم یافته
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 (ع)والدت حضرت مهدی 6-4

سید . به نمایش گذاشتند (ع)هر دو شاعر با بهره گرفتن از تصاویر ادبی چون استعاره و تشبیه، شادی و سرور خود را از میالد مهدی

 از شادی جهان و هستی گفته است و شهریار عالوه بر اینکه والدت ایشان را به دریای عظیم و انفجار نور تشبیه کرده، نگاهشحیدر 

 . و منجی بشریت دانسته است« بقیۀ اهلل فی أاالرض»تر کرده و میالد او را عید مستضعفان عالم دانسته و ایشان را را وسیع
سید حیدر در اینجا والدت ایشان را نور و . آوردها را برای انسان به ارمغان میمام زمان بشارتی است که بهترین شادیوالدت ا

گار را پس از تلخی و ظلمتی که آن را فرا گرفته بود، نور و شادمانی و جوانی در بر دهد و روزقرار می روشنایی برای جهان هستی

 : این شادی و سرور را به زیبایی ترسیم کرده است« أیدی المسرة»وی با آوردن استعاره مکنیه در . گیردمی

 لصباحُ عن السرورِ نِقابَها حدر ا  رکِ لیلۀٌ                             بِمولدِه المُبا سُعدت

 لهَنا أثوابها أیدِی المسرَّةِ با                            لدنیا صبیحۀَ طرَّزتبهِ ا و زَهت

 ( 99:4111حلّی،)   4السنینُ شُبابُها الی عصرِ الشبیبۀِ غضَّۀً                      مِن بعدِ ما طَوَت رجعت

شاعر والدت . در شب والدت حضرت سروده است (عج)درباره امام زمان«  میالد نیمه شعبان»لی با عنوان قصیده مستق رشهریا

داند که به وی ظهور حضرت را انفجار نور می. کند که با کشتی نوح و با طوفان او همراه استحضرت را به دریایی عظیم تشبیه می

 :  تیُمن وجود او همه جا پر از نور و درخشندگی شده اس

 طوفانۀ شعبان        که هم با کشتی نوح است و هم با ورطۀ چه دریایی است میالد عظیم نیم

 (4451: 2،ج4956شهریار،)خورشید     که از یک سو همه نور است و دیگر سو همه نیران ة کجا میالد مهدی انفجار کور

داند و صالحان را وارثان زمین لم میو عید مستضعفان عا وی در جایی دیگر از دیوانش، میالد حضرت را، روز میالد منجی بشریت

 : ، این امر محقق خواهد شد(عج)داند که با ظهور حضرت مهدیمی

 لم، بود  روز میالد مهدی موعود                          عید مستضعفان عا

 ر و معهود با چنین روزی این لقب، آری                    بود از اوّل مقدّ

 روز میالد منجی بشر است                      وَه چه خوش مولد و چه خوش مولود 

 ( 4435-4461: همان)صالحان وارثند و این وعده است             عابدان را بالغی از معبود   

  (عج)غیبت حضرت مهدی  6-1 

گوید و آنجا را محل نزول رحمت خداوند سخن می (مقدسهۀ ناحی)از غیبت حضرت و سرای غیبت ایشان  در ابیات زیر سید حیدر

ما به واسطه این گان پنهان گشته، اداند که اگر چه بر اساس حکمت خداوندی از دیدبه حق میة داند و حضرت را دعوت کنندمی

-ل شیعیان خویش بییشان از احواریزد و اینچنین نیست که اغیبت، خداوند از طریق فرشتگانش الطاف خود را صبح و شام فرو می

ام در درباره احوال شیعیانش باشد که فرمودند سود رسانی (عج)تواند تأثیر گرفته از سخنان حضرت مهدیاین ابیات می. خبر باشند

 : رسانی خورشید از پشت ابر است عصر غیبت برای شیعیان همانند سود
 بأجفانِ العیونِ تُرابَها  الثَموَ   فحَیِّ قبابَها                               هی دارُ غیبتهِ

 بُها لزائرِها و لَو کُشفَ الغَطا                        رأیتَ أمالکَ السَما حِجا لتبُذ

 (92:4111حلّی،)تقبِّلُ دهرها أعتابَها      ها                      لَهَوَتو لو النُجومُ الزهرُ تملکُ أمر

 ا لذی                           هو لِألعیُنِ قد کانَ ضیاءعی الداحجبَ اهللُ بِها ا

 ( 91:همان)    2امالکُ فی ألطافِه                            لِلوری تهبِطُ صُبحاً و مساءو بِها األ

                                                           
و یا کنایه از شخص آن ( عج)یگاه مخفی حضرت ولی عصر کنایه از جا منظور از سرای غیبت، ناحیه مقدسه است، این تعبیر احترام آمیز،    

شیعیان در زمان غیبت نخستین، از آن : شیخ طوسی فرموده است. حضرت بوده، که این اسم رمز، در زمان غیبت صغری رواج داشته است

. نمودند مام را به یکدیکر معرفی میشناختند و از امی کردند و این رمزی بود که شیعیان آن را غیبت او به ناحیه مقدسه تعبیر میحضرت و از 

 ( 913:4954اربلی،)
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در زمان غیبت شکل گرفته و  هایی کهها و گمراهیکه در قالب آزاد و نیمایی است، از فتنه« سهندیه»شهریار نیز در منظومه ترکی 

که برگرفته از آیه قرآنی  (ع)وی با الهام از ماجرای قوم موسی. گویدهایی که در فضای جوامع اسالمی ایجاد شده، میاز مسمومیت

حضرت، فریب سامری  است و در غیاب آن« ....  فرَجعَ موسی إلی قومِهِ غضبانَ أسفا. فإنّا فَتََّنا قومَکَ مِن بعدِکَ و اضلَّهُم السّامری»

، همچون (عج)را خورده و گوساله پرست شدند و هارون برادر حضرت موسی را طرد کردند، جامعه امروز را در غیاب حضرت مهدی

کند که فریب تهاجمات فرهنگی و تبلیغات بیگانگان را خوردند و از موازین و معیارهای دین اسالم ترسیم می (ع)جامعه زمان موسی

هایی ، با تمام تالش(ع)دهد که در زمان غیبت امامشاعر روشنفکران و آگاهان جامعه را در شخصیت هارون حلول می. اندفاصله گرفته

کنند، همچنان فسق و فجور در جامعه جریان دارد و تنها راه برون رفت و نجات از این وضعیت را، ظهور سازی مردم میکه برای آگاه

در . ای نیست و بر اساس آیات قرآن ظهور ایشان محقق خواهد شددر ظهورشان هیچ شک و شبههداند که می (عج)حضرت ولی عصر

تواند روشنفکران و روحانیت و رهبر جامعه باشد که حاکم یک جامعه هستند و وظیفه این منظومه، هارون جامعه امروزین ما می

 . آگاه سازی و هدایت مردم در مسیر درست را به عهده دارند
 اُمّتین هارونو مَن تَک له گِریاندیر عزیزیم  /ی مُرتَد إئدیب هَر نَه مُسَلماندیر عَزیزیماَسمر

 دیر عزیزیم « موسی عمران»بیر بیزیم دَرمانیمیز  /هر طَرفدَن قییلیج ائندیر سه له قالخاندیر عزیزیم

  9یزیملَره درماندیر عزاو هامی دَرد /قرآندیر عزیزیمۀ گَله جَک شُبهه سی یُوخ، آی

 ( 33: 4956شهریار، ) 

تصویر دوره ة توان گفت قلم شهریار به زیبایی از عهددر مورد غیبت حضرت مهدی و چگونگی نگاه دو شاعر به این موضوع، می

، غیبت (ع)وی با تمثیلی بسیار زیبا و قناع حضرت موسی. غیبت حضرت و نیاز جامعه به ظهور ایشان، در قالب کلمات بر آمده است

رت را همچون غیبت موسی بن عمران از قوم خویش و گمراهی مردم را همچون گمراهی قوم آن حضرت دانسته است و راه حض

توان گفت که شهریار با این شگرد توانسته تأثیر شعرش بنابراین می. داندمی (ع)نجات امت از این گمراهی را در ظهور حضرت مهدی

 .راه سازدرا بیشتر و مخاطب بیشتری را با خود هم

 انتظار فرج  6-9

ها فطرت انسان سرشت و ه درک (عج)ان، امام زمانکت قطب عالم امین و والید یمان و اعتقاد به مبانیاست از ا یبکیانتظار، تر

ل درطو. هاست یها و تباه یعدالت یها، ب ضیانتظار، اعالن تنفر از همه مفاسد، تبع .ث نفس همه انسانها استیحد قرارداده شده و

 جامعه ه مسلمانان وکبوده است  ین عاملیازمهم تر (عج)یحضرت مهد ده به ظهوریعق و انتظار مسلمانان، پرافتخارت ایخ حیتار

دن یشان رادرجهت تحقق بخش یهاداشته وعزممحفوظ نگه یبارکاست یهانظام ستم و و جورهای  ومتکبرابرح در منتظران را

دارد تا جائیکه با درونی ذوب شده براز میسید حیدر با چند بیت امید خود را به دیدار حضرت ا .استوارترنموده است ینید یآرمانها

معه، کمان در جادرد فراق مهدی از یک سو و جور و ستم حا. کندو چشمانی که خون به جای اشک نشسته از او طلب کمک می

 : یدنماعجیل در فرج میجزانه طلب تشاعر را مویه کنان به درِ مهدی موعود کشانده و عا
 اعُن مُهجۀٍ ذائبۀٍ                                  و مِن العینَینِ فانضَجَها دماء و قُل قِف

 ا لداءُ العلیاءهی ا مامَ العصرِ ما أقتَلَها                                      حسرةً کانتیا ا

 ا    الهَواء مننَ باألنفاسِ یُضرکِد                          فمَتی تبردُ أحشاءٌ لَنا؟            

 ( 91:4111حلّی،)    1اسیفَها منکَ یدُ اهللِ انتِضاء                              و نَری یا قائمَ الحقِّ انتَضت

داند که فراق یار، چقدر سخت و جان فرسا وی درد هجران را کشیده و خوب می. اشعار فراوانی درباره انتظار ظهور دارد ،شهریار

های وی شهریار در این ابیات که یکی از زیباترین دل سروده. توان از ابیات  زیر به خوبی دریافتدرد فراق مهدی زهرا را می. است

ه حاصل ندیدن رویِ گر شده که از درد هجران یار به ستوه آمده و از فراق و دل مردگی کبه زبان ترکی است، به صورت عاشقی جلو

 :کند و عاجزانه، تمنای وصال داردمه یار است، شکوه می

                                                           
 53-35سوره طه، آیه    
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 یوخ بیر گولوش سولوبدو دوداقالر هایانداسان؟       کولدن یانیب دولوبدو اوجاقالر هایانداسان؟ 

 سسلیرله پوفله شمعی اوشاقالر هایانداسان؟        هر ایل عزیزله دیک آقاجان شعبان اون بئشین  

 چالدی قابار یولوندا ایاقالر هایانداسان؟          ومعه گلمیشیک گله سن جمکران یولونهر ج 

 (219:  4956شهریار، )  3سیللی له آل قالیبدی یاناقالر هایانداسان؟      بیزده دوزه نمیریک داها آرتیق فراقینا

 عرس درونی شااحسا 6-1

ز بعد از اینکه زمین پر ا (عج)دارد و معتقد است  که حضرت مهدیرا ابراز میر در ابیات زیر عمق ارادت و محبت خویش سید حید

 :                            کندز عدل و داد پر میظلم و جور شد، آن را ا

 ا لصبرَ رجاءنَبقی کما تُبصِرُنا                                ننفَدُ األیامَ و ا أ فهَل

 ( 91:4111حلّی،)      6افِداء: هاالروحُ لِموال قلّت:                        اقالَ ریاءال أری الرحمۀَ مَن 

حال « در انتظار فرج»وی در غزل . کندچنین روایت می (ع)خود را در انتظار مهدی موعودۀ دالنشهریار نیز التهاب درونی و حاالت بی

عمیق تری نسبت به بقیه های  نگرش ،در شعرش به مقوله انتظار منجی -جربه کردهاو که درد یتیمی و بی مادری را ت-عجیبی دارد 

 : شعرا دارد

 دلم شکسته و جانم هنوز چشم به راهت               شبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت     

 در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست         اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت 

 رمد مگر از توتیای گَرد سپاهت ین رمد چشم عاشقان تو ای شاه                 نمیبیا که ا

 (416: 4،ج4956شهریار،)میرم و در این دم آخر        دلم خوشست که دیدم به خواب گاه به گاهت در انتظار تو می

اند و هر دو از رنج دوران انتظار ر سخن راندههر دو شاعر در بیان احساسات خویش، از سپری شدن عمر خویش و پایان نیافتن انتظا

-تصویر آفرینی شهریار و کارکرد روانی شعر او بیشتر از شهریار به چشم می. دانندمی (ع)کنند و خود را فدایی امام زمانشکوه نمی

و روان مخاطب، ویژگی  خورد و یکی از دالیل اصلی آن این است که شهریار شاعری است از مکتب رمانتیسم و تأثیرگذاری در روح

بارز این مکتب است حال آنکه سید حیدر شاعری است کالسیک و اشعارش معروف به حولیات است و در انتخاب الفاظ، استوارترین 

 .لطیف اوستۀ گزیند و در مقابل ویژگی شهریار انتخاب الفاظ نرم و متناسب با روحیمیترین را برو مستحکم

 وجوه افتراق  -1

افتراق بارز بین شهریار و سید حیدر، افتراق موضوعی است؛ همانگونه که ذکر شد، سید حیدر عالوه بر مباحث مطرح شده، از وجوه 

خورد و وی به توصیف اخالق ایشان از بُعد اجتماعی و فردی نیز پرداخته است در حالیکه این بخش در شعر شهریار به چشم نمی

 . بت و ظهور و مسائلی چون فتنه در دوره آخر الزمان پرداخته استتنها به بررسی بُعد اجتماعی مسئله غی

 رزه با کفرمبا 1-4  

از مضامینی که سید حیدر در بخش بررسی بُعد اخالقی شخصیت ایشان پرداخته، بُعد اجتماعی شخصیت ایشان یعنی مبارزه با کفار 

ق ریشه کن ر، کفر و شرک و نفاشود، ظلم و استکبان میم سیاسی جهان دگرگو، حاکمیت و نظا(عج)با ظهور حضرت مهدی. است

. گویددر جهان مستقر خواهد شد و این چیزی است که سید حیدر  در اشعارش از آن سخن می (ص)هد شد و آیین محمدیخوا

کند و جهان به دو نیم میهای کفر را و جمجمهکه شمشیر حق امید و یقین است و معتقد است ر او برای ظهور مهدی، توأم با اانتظا

عر در این ابیات به طور شا. کندها را از ریشه بر میبند و باریک کرده و بنیاد تمام فساد و بیگر پاادلم و بیدگونه ظارا از وجود هر

ید و امید نجات نماشاره میلمان و مستبدان در آن اد حاکم در آن و حکمرانی ظامعه زمان خویش و فساوضاع جاغیر مستقیم به ا

 : دارد

 لکفرِ  جم الجَمالسَما اطابعَه                           مُلکُ ا سیفٌ کفاکَ بأن

 لغَدرِ ئمُه و عن غضبٍ                        سَیُسلُّه لِطَلی ذَوی ابیدَیهِ قا

 ( 13:4111حلّی،)     6مُلحدٍ هَدر دمٍ فَتری بهِ کَم خدرُ مُلحدةٍ                        نهبٍ و کم
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 دتسیا  1-1

های بارز فردی در میان قبیله قریش است که یکی دیگر از ویژگی (عج)یکی دیگر از مضامین شعر سید حیدر سیادت امام زمان

تر از تر و درخشندهالمی که بامقا. فتندداند که بواسطه او مقام و عزت یارا سرور و تاج قوم قریش می (ع)مامشاعر ا. حضرت است

 : ستارگان است

 مُتضوِّعٌ أرجُ السیادةِ مِن                                       عَطفی عالهُ بأطیَب النشرِ 

 ددِه                                     و لهُ انتهی إرثاً علی فَهر بِسُؤ ***فهرٌ لیً عَلتمو

 ( 13-4111:16حلّی،)  5لَمشی علی العیّوقِ و النسرِ                      ا  مَن لَو مشی حیثُ استحقَّ إذً

 دجّال ة فتن 1-9

شبکاله »شهریار در غزل . دجّال اشاره کرد که سید حیدر بدان نپرداخته استۀ توان به فتناز افتراقات موجود در شعر شهریار نیز می

از جانب مردم  (ع)مهدیلزمان و آرزوی ظهور حضرت ال در آخرادجّ اشارات صریحی به فراگیر شدن تباهی، پیدا شدن «رندی

شان نقش بر بسته و در انتظار طلوع خورشیدی کشد که از جور و ستم، اشک و آه در نهادد و مردمانی را به تصویر میستمدیده دار

 : ها را بزدایدهستند که سیاهی

 اما چه دل گرفته آفاق صبح گاهی                      دست دعا بلند است از مسجد و منارات 

 ای است آهیآن آسمان صافی آینه                  شمعی شده است اشکین چشم ستاره صبحِ

 و ز هر درون خسته آهی به عرش راهی                 از هر دل شکسته اشکی به دیده حلقه است

 دود است و تنگ چشمی از ماه تا به ماهی                     دجال آتش افروز از آتشی که افروخت

  وانگه سموم دی را سوگند بی گناهی                      خون ها هدنیا دلش به داغ گل ها و الل

 (194: 4،ج4956شهریار،) بو کاید آن سپیدی کز ما برد سیاهی                   دل خود در انتظار خورشید تهفجر شکف

 : هاپی نوشت

طر آن نورانی شد و و دنیا صبحگاهان بخا -2. سعادت شدداشت بابش را از شدت شادی برمیالد مبارکش شبی که صبح، نقابا ) -4

تمام  های جوانیلدنیا به شادی دوران جوانی بازگشت بعد از اینکه سا -9.ها را با تهنیت پر نقش و نگار کرددستان شادی لباس

 .( شده بود

کش را سرمه خا)های چشم ببوسباشد پس به سوی گنبد آن بشتاب و خاکش را با پلکمی (عج)ضرت مهدیغیبت حۀ آن خان) -1

بینی که فرشتگان آسمان حجاب داشته شود حتماً میهای آن بربرای زائر آن اختصاص داده شده و اگر پرده -2(.چشمانت قرار بده

و اگر ستارگان درخشان اختیار داشته باشند حتماً  -9(. پنهان کرده استو را هاست که اسرای غیبتش به پهنای آسمان)آن هستند 

و  -3.هاست به وسیله غیبت پنهان کردای را که نور چشمان انسانخداوند دعوت کننده -1.او را ببوسندۀ آیند تا آستانفرود می

 .( آیندم برای مردم فرود میبواسطه غیبت، فرشتگان، الطاف الهی را صبح و شا

هارون این امت همچون من گریان و سرگردان  -2سامری، سامری منشان زمان، مسلمانان را به ارتداد کشانده است ای عزیز) -9

کنایه از )بن عمران درمان دردهای ما فقط موسی -1 از هر طرف که شمشیر آخته شود، سپری هست، ای عزیز -9است ای عزیز

او درمان  -6 !ای در آن نیست، چرا که آمدن او وعده قرآن است ای عزیزهیچ شبهه! اهد آمداو خو -3است ای عزیز( (عج)امام زمان

 !(  همه دردهای ماست ای عزیز

                                                           
چون آنها ساکن مکه بودند و . بود« قریش»ترین آنها، قبیله شریف. زیستندعرب سیصد و شصت قبیله بود که در نقاط مختلف عربستان می ***

یعنی « قریش». و بوده است، فهر لقب ا(ص)م فهر بن مالک، جد دهم پیغمبر اکرمنا« قریش»قوبی به گفته یع. حمایت کعبه را برعهده داشتند

علت اینکه او را قریش گفتند، . لک در زمان پدرش مالک بن نضر، عالمات فضل در وی پدیدار گشت و پس از پدر به جای او نشستفهر بن ما

  (266: 4،ج4952قوبی،یع. )م واالی او بود که قریش به همین معناستمقا
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ای امام زمان، چه قدر کشنده است آرزویی که درمان پذیر  -2: نی خون آلود بگویست و از قلبی گداخته شده و از چشمابا) -1

بینیم که حق میة پا کنندای بر -1. مان هوا را آتش بزنیمهایشود، نزدیک است که ما با نفسیپس کی دل ما خنک م-9. نباشد

 .( کشیده استدست خداوند از جانب تو شمشیرش را بر

-ها پر از خاکستر گشته، و خنده از لبان همه رخت بر بستهاش را از دست داده و اجاقمهدی جان کجایی؟ آتش گرمای شعله) -0

دهند که بیایی و شمع تولدت را کودکان تو را ندا می -9! داشتیم تا بیایی، آقا جان سال نیمه شعبان را عزیز و گرامی هر -2

مان در مسیر آمدن به سوی تو آییم، پس کجایی که پاهایهر جمعه به قصد ظهور تو و دیدن رویت، به جمکران می -1خاموش کنی

 .( تاول بسته است

هیچ بویی از رحمت  -2. مید به ظهور تو سپری کنیمگار را صبورانه با امانیم که روزبینی، باقی میور که ما را مینطآیا هما) -6

 .( اندفدائیان موالیش گم گشته: کارانه بگویدنبرده است کسی که ریا

و دسته شمشیر در د -2. ان استشاه آسمآن، پادة های کفر، و تو را بس است که آفرینندست برای جمجمهو شمشیری اا) -6

-ز سراشود که چه بسیار اپس دیده می -9.نیت آن را برای سرنگونی سران فریب و کینه بیرون خواهد کشیددستش است و از عصبا

 .( استفر، با آن شمشیر ویران شده و چه بسیار از خون مرد کافر ریخته شده زن کاة پرد

و بلند مرتبه طر سیادت اسروری که فهر به خا -2.شودارش با زیباترین صورت پخش میبوی خوش سروری از وجود بزرگو) -5

عیّوق و ة رید بر روی ستاباشد راه برود باگر بخواهد از جایی که مستحق میکسی که ا-9.شودو تمام میرث بر فهر برای اگشت وا

 .( مسیر عقاب راه برود

 : نتیجه  

اشعار سید . السالم با وجود اختالف زبان و محیط از وجوه مشترک زیادی برخوردار استل بیت علیهماشعار دو شاعر درباره اه  

 .سرایندها قصاید طوالنی میحیدر از نظر کمیت، بیشتر از اشعار شهریار است و یکی از دالیل آن، این است که عرب

وید و منتظر است، اما سید حیدر در کنار انتظار، حضرت را گ، از فرهنگ انتظار می(عج)شهریار در شعر خود درباره حضرت مهدی 

اندیشه انتقام خواهی . پیونداند و مصرّانه انتظار ظهور و قیام داردتمام اشعارش را به او میۀ خواند و رشتمکرر به قیام و ظهور فرا می

تمام مراثی که درباره اهل بیت سروده، از  او در. شود، همواره از مضامین اصلی شعر سید حیدر محسوب می(عج)توسط حضرت مهدی

استغاثه به حضرت مهدی و کمک خواستن از ایشان و دعوت ایشان به قیام و انتقام علیه ظالمانی ، مبحث مهدویت غافل نمانده است

حیدر، ریشه در این  دلیل اصرار به قیام در شعر سید. های اصلی شعر اوستمایهشان تا زمان او نیز کشیده شده، از بنکه دامن ظلم

ای که سید حیدر در آن زیسته، حاکم و رهبری که بتواند در مقابل جور و ستم دشمنان بایستد، وجود نداشته و دارد که جامعه

فساد و تباهی و ظلم و ستم، جامعه وی را در برگرفته و موازین و معیارهای دین اسالم در آن نابود گشته است؛ بنابراین در چنین 

ای حال آنکه شهریار در جامعه. داند، یک شاعر شیعی و ملتزم به اهل بیت، توسل جستن به أئمه خدا را تنها راه چاره میمواقعی

جسته؛ بنابراین نیازی که سید بهره می (ره)کرده، که عالمانی بیدار و مبارز داشته و از وجود رهبری فرزانه و آگاه چون امامزندگی می

 . داشته، با نیاز شهریار تفاوت داشته استاو را به طلب وا می کرده وحیدر احساس می

 منابع و مآخذ 

  قرآن کریم 

  ،ق 4954اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمۀ فی معرفۀ األئمۀ، مکتبۀ بنی هاشم، تبریز 

 4933انتشارات توس، تهران؛  ین،جام جهان ب ی؛محمد عل ندوشن، یاسالم 

 4356دار التعارف للمطبوعات، بیروت؛ ، عه،تحقیق حسن االمیناالمین، السید محسن؛ اعیان الشی 

  4331 بیروت، ،یلرائد العربدار ا، 9ط، (القرن الثالث عشر للهجرة یف)ۀ ینهضۀ العراق األدبالبصیر؛ محمد مهدی؛ 

 ق  4111حیدر؛  دیوان، تصحیح علی الخاقانی، مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات، بیروت، حلّی، سید 

 م4339، النجف؛ لی، شعراء الحلۀ، المطبعۀ الحیدریۀالخاقانی؛ ع    

 4361، بیروت؛ 9، دارالعلم، ط2الزرکلی، خیرالدین، األعالم،ج 
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 م4354، دارالکتاب اللبنانی، بیروت؛ (ع)الحسینکامل، االیدئولوجیا فی رثاءسلیمان، محمد 

  ،شهریار، محمد حسین، دیوان، انتشارات نگاه، تهران

4952 

 ----------،4956تورکی دیوانی کلیاتی، انتشارات نگاه، تهران؛   

 ----------4956جا؛ ، انتشارات زرین، چاپ بیستم، بی4،دیوان، ج 

 شریف الرضی، 4و2کرکوش الحلی؛ یوسف؛ تاریخ الحلّۀ، ج ،

 4962قم؛ 

 4356هرة؛ دارالمعارف، الطبعۀ األولی، القا، مکی؛ الطاهر احمد؛ األدب المقارن اصوله و تطوره و مناهجه 

 حیدر الحلّی شاعراً، دارالموسوی، مدین، السید-

 م 4556الثقلین، بیروت؛ 

 4952بن اسحاق؛ تاریخ یعقوبی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران؛ یعقوبی؛ احمد 

 4351مطبعۀ الزهراء، النجف؛ : ، النجف2الیعقوبی، محمد علی، البابلیات، ج  
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  یقظان بن قصۀ حی ای نمونه کهن تحلیل

 (اسطورة یگانة کمپبل الگوی اساس بر)

 توانگر زینب

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 چکیده

 استاد، نظیر الگوها  کهن سایر و است بوده ای اسطوره مباحث اصلی محور همواره که است الگوهایی کهن ترین قدیمی از یکی قهرمان

 و کردن محافظت  معنای به ای ریشه از یونانی ای واژه قهرمان. آورند می دست به را خود معنای قهرمان با ارتباط در... و منادی

 مفهوم با ارتباط در قهرمان مفهوم بنابراین. کند دیگران فدای  را خود نیازهای است آماده که کسی یعنی قهرمان. است کردن خدمت

 قابل مختلف های دوره در جهان داستانهای تمامی در که کند می دنبال را ثابتی الگوی هرمانق اعمال ترتیب. است فداکاری و ایثار

 گوناگون سرزمینهای در او زندگی که دارد وجود الگویی کهن ای اسطوره قهرمان یک که پنداشت گونهاین توان می .است شناسایی

 نظر در قهرمان اسطوره تک سفر و تحول سیر برای رحلهم سه کمپبل .«است شده برداری نسخه مردم از مختلفی اقشار توسط

 یک»: نویسد می آن شرح در و. نامد می یگانه اسطوره هسته را آن و بازگشت؛ و تشرف ،(عزیمت) جدایی: از اند عبارت که میگیرد

 نیروهای با: کند می زآغا را الطبیعه ماوراءهای  شگفتی حیطه به آمیز مخاطره سفری و کشد می دست روزمره زندگی از قهرمان

 را آن نیروی قهرمان راز، و پررمز سفر این از بازگشت هنگام. یابدمی دست قطعی پیروزی به و شود می رو روبه جا آن در شگفت

 و عادی زندگی حد از خواند می فرا را او که ندایی اساس بر قهرمان: جدایی مرحلۀ .«کند نازل فضل و برکت یارانش به که دارد

 شدن نمایان دعوت، رد سفر، آغاز به دعوت چرخۀ دربرگیرندة خود جدایی مرحلۀ. نهدمی گام فراترای  همحدود به خود یمعمول

 با قهرمان مرحله این در که آشنایی یا تشرّف. است شب قلمرو از عبور یا نهنگ شکم نخستین، آستان از عبور غیبی، امدادهای

 زن ظهور، خدابانو با مالقات، آزمون جادة نیز مرحله این. دهد می انجام توجهی قابل قداماتا و شود می رو به رو فراطبیعی نیروهای

 و رسد می پایان به قهرمان سفر که ایمرحله. شود می شامل را نهایی برکت و شدن گون خدای، پدر با آشتی، گر وسوسه عنوان به

 شامل نیز جامعه در وی شدن پذیرفته و قهرمان بازگشت. اردد همراه به را عمیق تحولی و  عظیم برکتی مردمش برای قهرمان

 در رها و آزاد و جهان دو ارباب خارج، از نجات دست بازگشت، آستان از عبور جادویی، فرار بازگشت، از امتناع :است زیر چرخۀ

 اسطورة الگوی اساس بر اشدب می سینا ابن رمزی قصۀ از شخصیت یک که قهرمان سفرِ که است آن بر سعی نوشتار این در. زندگی

 .گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد کمپبل یگانۀ

 .الگو کهن یقظان، بن حی قهرمان، کمپبل، جوزف :هاکلیدواژه

 مقدمه 

جوزف کمپبل که تحت تاثیر یونگ و نظریه ناخودآگاه جمعی او قرار گرفته بود با استفاده از دانش و آگاهی که با مطالعه 

بر اساس نظریه تک . خود را شکل داد« تک اسطوره»وناگون و بررسی تطبیقی آنها کسب کرده بود، نظریه ی ملل گها هاسطور

 کنند که در هر زمان و مکانی در قالبی خاص نمود می از اشکال واحد کهن الگوهایی پیروی ها هاسطوره کمپبل، همه اسطور

ی جهان در ها هتمام اسطور. ریخ تا زمان معاصر همواره یکسان بوده استدر طول تا ها هاز دیدگاه او بن مایه اصلی اسطور. یابند می

 که کتابی مهمترین و نخستین. کنند و تعدد داستانها به علت ویرایشهای گوناگون از داستان است می اصل، داستان واحدی را بیان

 توضیح لگوا ینا مختلف حلامر آن در هک ستا( 4953 ،لباکمپ)هچهرارهز نااقهرم بااکت ،میکند معرفی را نقهرما سفر یلگوا

 خدمت در یرهاسطوا  رتا اخاس: هندانویس فراس بااکت ،راثا ینامدو. ستهاشد کرذ یدیاز ینمونهها مرحله هر یابر و هشد داده

 ر،واظمن نایا یاراب. تاسا مختلف یها نامه فیلم بر نقهرما فراس یوالگا قاتطبی آن فداه که ستا( 4956 ،راگلوو) ننویسندگا

 تیاتغییر نخست ب،کتا ینا در گلروو. باشد تر مناسب نامه فیلم رساختا یابر تا دهکر لعماا تیاتغییر لاکمپب یوالگا در هندانویس

 نظریۀ سساابر که ییگرد بکتا. کند می سیربر آن سساابر را فیلم چند رساختا سپس و هدد می توضیح دهکر دیجاا دخو که را

 یذیراتأثیرپ با که ستا( 4953 ،یتیالو) ماندنیدبهیا فیلم 31در یرهاسطوا رساختا کشف :ینمااس و رهطواسا ه،داش نوشته کمپبل
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 ینا یتحلیلها. کند سیربر مختلف یاانرهژا در را یلماف هپنجا دارد سعی ،گلروو اتتغییر از دهستفاا با و هنویسند سفر بکتا از

. تاسا هداش لاتحلی هنویسند سفر بکتا در آن حمطر و مهم فیلم دچن یاحت و تانیس هنویسند سفر بکتا رتقد به ب،کتا

 یااه یداهمانن سیربر» مقالۀ در نسامی 4932 نتابستا ،21 رةشما هکودصیا کبرا کترد و یعبد لیالو  4932 یاقراب یناهمچن

 ،تمااسر یرهاطوا اسارغی و یا رهطوااسا یتااشخص تااهف فرااس، لااکمپب ة یواش سااسابر( 4953)« یاطیراسا نااقهرمان

 ینا بر ،تغییر ونبد را لاکمپب ۀانظری یاقراب. دامیکن سیربر ، رانیو و گیلگمش ،کروا یسکاا کلو ،کلساهر ه،اااشرتوآر ،تمنااب

 ،بتمن شخصیت پنج و ندانیوبیر تتحوال و سفرها یدارا ترابیش ه،داش باانتخا یشخصیتها. ستا دهکر لعماا شخصیت چند

 دادهقاتطبی لاکمپب روش با هنویسند سفر و هچهر ارهز نقهرما بکتا دو در گیلگمش و کروا یسکاا کلو ،کلساهر ه،شارتوآر

 .ندا هشد

الگوها نظیر استاد،  ای بوده است و سایر کهن  الگوهایی است که همواره محور اصلی مباحث اسطوره ترین کهن قهرمان یکی از قدیمی

ای به معنای  ای یونانی از ریشه یا قهرمان واژهHero»  » .آورند می نای خود را به دستدر ارتباط با قهرمان مع. ..منادی و

بنابراین مفهوم قهرمان . فدای دیگران کند  قهرمان یعنی کسی که آماده است نیازهای خود را. کردن است کردن و خدمت محافظت

کند که در تمامی  اعمال قهرمان الگوی ثابتی را دنبال می ترتیب (33: 4956ووگلر، .)در ارتباط با مفهوم ایثار و فداکاری است

الگویی وجود  ای کهن توان اینگونه پنداشت که یک قهرمان اسطوره می .های مختلف قابل شناسایی است داستانهای جهان در دوره

سه کمپبل (. 216: 4951، لکمپب) برداری شده است لفی از مردم نسخهدارد که زندگی او در سرزمینهای گوناگون توسط اقشار مخت

، تشرف و بازگشت؛ و آن را (عزیمت)جدایی : مرحله برای سیر تحول و سفر تک اسطوره قهرمان در نظر میگیرد که عبارت اند از

کشد و سفری مخاطره آمیز به حیطه  می یک قهرمان از زندگی روزمره دست» :نویسد می و در شرح آن. نامد هسته اسطوره یگانه می

هنگام . یابد می شود و به پیروزی قطعی دست می با نیروهای شگفت در آن جا روبه رو: کند می ماوراء الطبیعه را آغازهای  شگفتی

ۀ مرحل (4953:11، کمپبل)« بازگشت از این سفر پررمز و راز، قهرمان نیروی آن را دارد که به یارانش برکت و فضل نازل کند

ۀ مرحل. نهد می فراتر گامای  هخواند از حد زندگی عادی و معمولی خود به محدود می را فرا قهرمان بر اساس ندایی که او :جدایی

شکم نهنگ یا ، عبور از آستان نخستین، نمایان شدن امدادهای غیبی، رد دعوت، دعوت به آغاز سفرۀ چرخة جدایی خود در بر گیرند

شود و اقدامات قابل توجهی  می مان با نیروهای فراطبیعی رو به رویا آشنایی که در این مرحله قهر تشرّف. عبور از قلمرو شب است

خدای گون شدن و برکت ، آشتی با پدر، ظهور زن به عنوان وسوسه گر، مالقات با خدابانو، آزمونة این مرحله نیز جاد. دهد می انجام

ردمش برکتی عظیم  و تحولی عمیق را به همراه رسد و قهرمان برای م می که سفر قهرمان به پایانای  همرحل. شود می نهایی را شامل

عبور از آستان ، فرار جادویی، امتناع از بازگشت :زیر استۀ قهرمان و پذیرفته شدن وی در جامعه نیز شامل چرخ بازگشت. دارد

که یک  هرمانقسفرِ در این نوشتار سعی بر آن است که . ارباب دو جهان و آزاد و رها در زندگی، دست نجات از خارج، بازگشت

این منظور ابتدا  هب. کمپبل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیردۀ یگانة باشد بر اساس الگوی اسطور می رمزی ابن سیناۀ شخصیت از قص

  .گردد مییقظان ارائه  بن حیۀ قصاز ای  هخالص

 یقظان بن حیة قص

گوید که به اتفاق دوستان به  سینا می ابن. خواند، نوشته است یم "برادران من"ابن سینا این داستان را به اصرار دوستان که آنها را    

بیند که زیبایی جوانان را دارد با  و در آنجا پیری را می. نزهتگاهی که بیرون شهر بوده است، برای گشتن و طواف کردن، رفته اند

و از این که کیست و شغل او چیست و به شود  مشتاق سخن گفتن با آن پیر می (ابن سینا)قهرمان. وجود آنکه دارای سن زیاد است

ة و بعد دربار. کند علم فراست با او صحبت میة پیر بعد از جواب دادن به سواالت قهرمان دربار. کند رود؛ از پیر سوال می کجا می

پیر در ذکر صفات  قهرمان بعد از اتمام سخنان. پردازد اند و به توصیف هر گروه از آن رفیقان می دوستان او که گرد او را گرفته

 . دهد را به او یاد بدهد می خواهد که به او سفر کردن همان طور که پیر انجام دوستانش، از پیر می

خواهد از دوستان خود دل بکند و بعد حدهای زمین را که سه  کند و از قهرمان می پیر برای این چنین سفری شرایطی را ذکر می   

مردم ۀ گوید که یک حد از زمین را که میان شرق و غرب است هم و پیر به قهرمان می. دده حد است؛ برای قهرمان توضیح می

تواند ببیند و هر کسی را توان آن  ولی دو حد دیگر که حد مشرق و مغرب است را هر کسی نمی. اند اند و خبرش را هم شنیده دیده
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بعد از . زندگانی است؛ سر و تن شسته اندۀ ایگی  چشمآب روان که به همسۀ نیست که به آنجا سفر کند؛ جز کسانی که در چشم

های دراز را طی کند و به زیر آب  تواند با آن قوت بیابان آید که می وجود می آنکه در چشمه خود را شستشو دادند برای او قوتی به

گوید و  حدهای مغرب میکند و بعد از آن از  و سپس پیر توصیف چشمه می. دریای محیط برود و بدون رنج به کوه قاف برسد

کند؛ و بعد از اتمام سخنان پیر در توصیف حد مغرب و  می سپس پیر ذکر حدهای مشرق را. آیند کسانی که به آن سرزمین می

گوید که این  پیر به قهرمان می. پردازد که آن سوی نُهمین پادشاهی است مشرق، که نُه سرزمین است؛ به توصیف پادشاهی می

گوید از آنجا و از طرف آن پادشاه است که بر کسانی که در زیر دست  پیر به قهرمان می. دیده و به او نرسیده استپادشاه را کسی ن

شود و در آنجا آبادکنندگان آن سرزمین فرشتگان هستند؛ و در آن سرزمین که پادشاه ساکن است  ها صادر می ایشان هستند فرمان

  . دهد توضیحات الزم را به قهرمان می ۀهیچ ده و شهری نیست؛ و پیر این چنین هم

مراحلی را که باید طی کند پیش چشم ۀ کند و هم مسیر سفری را که قهرمان باید بگذراند تا به سرزمین اعال برسد ذکر میۀ هم

 خواهد با پیر به این سفر برود یا نه؟  دهد که می آورد و انتخاب را به خود قهرمان می می قهرمان

 ( بازگشت –تشرّف –جدایی)یگانهة اساس الگوی اسطورتحلیل حکایت بر 

باشد؛ درست است که سفر شکل  کمپبل قابل تحلیل میۀ یگانة یقظان بر اساس الگوی اسطور بن قبل از هر توضیح، داستان حی   

ما در . ده استخویش، توصیف شۀ مراحل سفر تا سرزمین قدرتِ اعال و حتی برگشتن قهرمان به سوی جامعۀ نگرفته است؛ ولی هم

در این داستان پیر از ابن سینا . دهیم یگانه مورد بررسی و تحلیل قرار میة این رساله همین توصیف قصه را بر اساس الگوی اسطور

خواهد که با او به سفری برود و دنیایی را ببیند که تا به حال مشاهده نکرده و خدایی که در آن باالهاست؛ و حق انتخاب به ابن  می

ۀ یگانة در این داستان ما تمام مراحلی را که ابن سینا باید بگذراند و چه اتفاقاتی برای او خواهد افتاد بر اساس اسطور. دهد ا میسین

کند و گویی روح او را به این سفر  ای عینی برای ابن سینا ذکر می باید گفته شود که پیر این سفر را به گونه. کنیم کمپبل تحلیل می

یقظان قهرمان با گذراندن مراحلی در قالب سفری نمادین به  بن حیۀ در قص. دهد چیز را واضح برای او شرح می برد و همه می

دهد سفری نیست که با مختصات مکانی و امکانات  سفری که در این داستان برای وی رخ می، یابد خود دست می ناخودآگاه

های  یابی به جنبه کوشد با هدف کاوش در درون خویش برای دست طبیعی تحقق پیدا کند، بلکه فرآیندی است که قهرمان می

کند که در آن قهرمانی  پیروی می بازگشت، تشرّف، جداییۀ این داستان نیز مانند اسطورگان قهرمانی از چرخ. خویش دست یابد

کند و از دست  خدایان راه پیدا میآزمون، به سرزمین ة درون، و گذشتن از موانع و غلبه بر مشکالت جادۀ با سفر به دنیای ناشناخت

اتفاق افتاد : گوید می (قهرمان)سینا ابن. گردد خویش بازمیۀ سپس به همراه برکت به جامع. کند خدایان برکت نهایی را دریافت می

که گرد آن  هایی با دوستان و رفیقان خویش برای تفریح به بیرون شهر به نزهتگاهی از نزهتگاه. مرا آنگاه که به شهر خویش بودم

پیری از دور پیدا شد و به طرف ما آمد که پیری بسیار زیبا و فرهمند و سالخورده ولی مانند جوانان از . (جدایی)شهر بود رفتیم

گفتن  سپس قهرمان داستان مشتاق آمیزش و سخن. تازگی و شادابی برخوردار بود و بر وی از پیری هیچ نشانی جز شکوه پیران نبود

خواهد که او را سیاحت کردن و سفر کردن آنچنان که  بعد از آن سالک می. پرسد اش را می و از پیر نام و نشان و پیشهشود  با وی می

از حدهای زمین گذشتن  و سر و تن به . کند باشد برای او بیان می پیر مراحل آن را که بریدن از رفیقانش می. نماید کند راه وی می

های دراز را بتوان برید و بعد هر کدام  زندگانی ایستاده است، و بعد قوتی که بیابان ۀ یگی چشمآب روان بشوید که به همساۀ چشم

گردد و مَلکی که برترین پادشاهان  گاه با اقلیم شرق که وطن اوست آشنا می آن. کند هایی که باید بگذراند را توصیف می از سرزمین

توان اشاره به این موضوع داشت که در  همین طور می. (تشرّف)کن استاست آنجا حضور دارد و در جوار اوست که هر چیزی مم

شود مثل تو به این درجه رسید که راحت به  می پرسد چگونه این قصه به بازگشت هم اشاره شده است، زمانی که سالک از پیر می

شخصی باشی و به این جایگاه برسی  توانی این طور گوید در صورتی می خواهد سفر و سیاحت کند و پیر به او می هر جایی که می

یعنی سالک هم زمانی که این مراحل را پشت سر گذاشت . که به شرق سفر کنی و به پیشگاه ملک برسی و این جایگاه را بیابی

 . (بازگشت)تواند به هر جایی سیاحت و سفر کند و از سالکان دیگر دستگیری کند  می

  جدایی



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

829 
 

 (....همچون صحرا جنگل و)منطق ناشناخته و قلمروهای بیگانه»دانند و معتقدند ساحت ناآگاه مییونگ و کمپبل صحرا را نمادی از  

قهرمان با قدم گذاشتن به صحرا به  (56:الف4953کمپبل، )« شود های آزادی هستند که در آن محتویات ناآگاه متجلی می حوزه

ۀ و حال این که در قص. چرخد برآمده است رمان حول آن میژرفنای ناآگاه وارد شده است و در پی کشف حقیقتی مهم که سفر قه

را در این قصه  ناآگاه شود و گذارد و نزهتگاهی که صحرا محسوب می حی بن یقظان، قهرمان به بیرون از هیاهوی شهر قدم می

بل بررسی و تحلیل های زیر قا افتد به صورت قسمت یقظان، جدایی که برای قهرمان اتفاق می بن حیۀ در قص. کند نمادین می

 . باشد می

 دعوت به آغاز سفر

داند؛ این طور است که ندایی یا چیزی قهرمان را به جاهایی ناشناخته  می اولین مرحله سفر که کمپبل آن را دعوت به آغاز سفر   

های جامعه به سوی  بمرکز ثقل او را از چهارچو»خواند و کشاند، و این همان دست سرنوشت است که قهرمان را از به خود می می

کند که در شهر بوده  یقظان، قهرمان به این موضوع اشاره می بن حیۀ در قص. (66 :الف4953، کمپبل)« گرداند قلمرویی ناشناخته می

کشاند و این  و سرگرم زندگی و دست سرنوشت قهرمان را به خارج از چارچوب جامعه و قلمرویی که برای قهرمان شناخته نیست می

در . (66 :همان) «...هم چون سرزمینی دور، همچون یک جنگل، هم چون قلمرویی زیر زمین و»کند که کمپبل از آن یاد میقلمرو 

یقظان این قلمروی ناشناخته به صورت نزهتگاهی برای تفریح و طواف و گشتن قهرمان به صورتی که خود قهرمان بیان  بن حی ی قصه

هایی که گرد آن شهر اندر بود با یاران  شهر خویش بودم که بیرون شدم به نزهتگاهی از نزهتگاه اتفاق افتاد مرا آن گاه که به»کند می

 یرمز»صحرادر واقع . یاد شده است (9 :4994، ابن سینا)« گردیدیم و طواف همی کردیم پس بدان میان که ما آنجا همی. خویش

در  کقظان هم سالی بن یافتد در داستان ح یراهنما در آنجا اتفاق مۀ دار با فرشتیما د یرمزهای  ه در داستانک یعالم علو یاست برا

یقظان، همان طور که  بن حیۀ در قص .(963 - 965: 4959پورنامداریان، ) «ندک یدار میرامون شهر خود با فرشته دیپ ینزهتگاه

و این خود ِ قهرمان  (66 :الف4953، بلکمپ)« گیرد خود راه سفر در پیش میة به میل و اراد»کند؛ قهرمان  کمپبل خاطر نشان می

روند و این ندای درونی ِ خود ِ قهرمان است که او را به این  است که به همراه دوستانش به گردش در نزهتگاه به بیرون از شهر می

باید کشف  که در پشت حقیقت[ است] سطحی پهناور و بایرۀ نشان. ..تمایزی اولیه است، بیۀ نشان»صحرا که. کند سفر دعوت می

کند که هیچ چیز بدون رحمت خداوندی وجود  دهد و اثبات می فضیلت و رحمت را در مسیر معنوی نشان می[ سطحی که ...] شود

ۀ ها کشف حقیقتی مهم است که مای سفر قهرمان به ناشناختهة انگیز .(414 :1ج ، 4955، گربران شوالیه و ژان و الن) «یابد نمی

فضایی »دراین سرگذشت. گردد پیری در صحرا نمودار می هیئت این حقیقت مهم به. گردد هرمان میقۀ پیشبرد و سامان جامع

ای  شود و نوید یک دوره یا مرحله ای غیر قابل مقاومت وجود دارد، که در آن، موجودی در نقش راهنما ظاهر می سرشار از جذبه

: 4953کمپبل، ) «ای غریب ولی آشنا برای ناخودآگاه رو شد، مرحلهای که باید با آن روبه  مرحله. دهد جدید را در زندگی فرد می

پیری دور پدید آمد زیبا و فرهمند و » .گردد به قهرمان اعطا می (ناآگاه)پیر همان فضیلت و رحمتی است که در صحرا. (61

  (9: 4994،  ابن سینا)« آمده روزگار دراز بر او سالخورده و

 غیبی امداد رسان  پیر فرزانه در نقش

شود، همان طور که پیش از این اشاره شد سیر جستجوی قهرمان با دیدار پیرمردی که  سفر قهرمان به سرزمین ظلمات آغاز می   

ها است،  در این مرحله، که یکی از مراحل مهم در سفرهای اسطوره. گردد شود، معنا دار می به قصد راهنمایی بر قهرمان ظاهر می

در این سفر . گردد در آن محقق می فرایندفردیتمختلف های  گذارد که با آزمون ان به دنیایی رؤیایی قدم میقهرمان با گذر از بیاب

کند قابل مشاهده  که در حقیقت سفر جادویی قهرمان به برای ناخودآگاه است، حضور پیری که یونگ با عنوان پیر خرد از او یاد می

ن قهرمانان که به خواسته و میل خود پا پیش گذاشته اند و به ندای درونی خود برای یگانه، حال آة براساس الگوی اسطور. باشد می

 هیئت شوند که معموالً در سفر با موجودی حمایت گر روبه رو میۀ در اولین مرحل»دعوت به آغاز سفر، پاسخ مثبت داده اند

ر قرار است در سفر همراه قهرمان باشد و به عبارتی این پی. (63 :الف4953، کمپبل)« شود زشت و یا یک پیرمرد ظاهر میای  هعجوز

یقظان، قهرمان آمدن پیر و  بن حیۀ در قص (63: همان)کند « نیروهای هیوالشی که در راه هستند، از او محافظت»از او در مقابل

بود که هیچ استخوان وی  و وی را تازگی برنایان... پیری از دور پدید آمد زیبا و فرهمند»کند چگونگی او را، این چنین وصف می
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در واقع کمپبل . (9 :4994، ابن سینا)« و هیچ اندامش تباه نبود و بر وی هیچ نشانی از پیری نبود جز شکوه پیران سست نشده بود

ها  خیلی وقت»کمپبل معتقد است. داند می (66: الف4953کمپبل، )« نشانگرِ قدرتِ محافظ و مهربانِ سرنوشت»این شخصیت را

همان طور که قابل مشاهده است در این حکایت پیر که همان امداد . (54 :همان)« شود ی مردانه ظاهر میهیئت ن غیبی دررسا مدد

قهرمانی که این مدد رسان بر او ظاهر شده است، کسی است که به ندای درون، . باشد به صورت پیر مردی ظاهر شده است غیبی می

قهرمان به وضعی سخت و چاره ناپذیر دچار است، آنچنان که تأملی از »شود که ی ظاهر میپاسخ مثبت داده است و پیر بیشتر هنگام

تواند او را از مخمصه  سر بصیرت یا فکری بکر و به عبارتی دیگر، کنشی روحی و یا نوعی عمل خود به خود در درون روانی می

ن را ندارد، معرفت مورد نیاز برای جبران این کمبود به صورت برهاند، اما چون به دالیلی بیرونی و درونی، قهرمان خود توان انجام آ

پیر فرزانه از آن رو ۀ مداخل». (441: 4966، یونگ)« کند فکری مجسم؛ یعنی در قالب همان پیر فرزانه و یاری دهنده جلوه می

حد نیست که این قدرت فوق کردن شخصیت در آن  آگاهانه تقریباً هرگز به خودی خود قادر به یک پارچهة ضروری است که اراد

در بیشتر . (446 :همان)« در زندگی الزم است... عینی این صورت مثالیۀ العاده جهت کسب توفیق حاصل آید بدین سبب مداخل

ة بر اساس الگوی اسطور. شود های یگانه پس از آشکار شدن پیر فرزانه بین پیر و قهرمان پرسش و پاسخی رد و بدل می اسطوره

هایی بین قهرمان و آن پیر اتفاق  یقظان پرسش و پاسخ بن حیۀ باشد؛ در قص ل در این قسمت بسیار واضح قابل بیان میکمپبۀ یگان

دیگر، تا سخن ما به آنجا کشید که از او بپرسیدم یککردیم با  ها همی بسیار حدیث»:گوید ؛ قهرمان می افتد که از این قرار است می

« استم که تا مرا راه خویش بنماید و پییشه و نام و نسب خویش بگوید، بلکه شهر و ماوای خویشهای وی همه و از او اندر خو حال

و از وی اندر   پرسیدم های دشخوار همی گفتم و از وی علم ها همی مسئلهدیری با آن پیر »گوید و باز قهرمان می( 3: 4994، سینا ابن)

شود که  و پیر در جواب تمام سواالتی که از طرف قهرمان پرسیده می( 49 -44: همان)« ها بنماید خواستم که مرا راه دانش همی

یگانه، بیان ة دهد؛  بر اساس الگوی اسطور هایی دارد، به هر کدام از پرسش و پاسخ هایی که بین قهرمان و پیر روی می برای او جواب

 . شود می

 عبور از نخستین آستان

گذارد، تا  سفر میة یام آورانِ سرنوشت برای راهنمایی و کمک به قهرمان، او قدم در جادبا ظهور پ»یگانهة بر اساس الگوی اسطور   

در رابطه با تحلیل ( 53: الف4953کمپبل، ) «مواجه شود «نگهبانانِ آستانه»هنگامی که مقابل درِ ورود به سرزمین قدرتِ اعال، با

خواهد راه و رسم  یقظان زمانی که قهرمان از پیر می بن کایت حییگانه باید خاطر نشان کرد که در حة قصه بر اساس الگوی اسطور

سفر کردن به سرزمین اعال همان جایی که پادشاهی بزرگ بر باالی نُهمین پادشاهی که پیر ذکر کرده است یاد بدهد پیر جواب 

بیم است که تو را فتنه کنند و به بند »ددهد که اول از هر چیز باید قهرمان از دوستان خود که دور و اطراف او را گرفته اند بگذر می

ة بر اساس الگوی اسطور(  49: 4994، ابن سینا)« داشتن ایزدی به تو رسد و ترا نگاه دارد از بدِ ایشان ایشان اندر مانی، مگر که نگاه

مان نگهبانان یگانه، دوستان قهرمان که یکی در سمت چپ و یکی در سمت راست و کسی که در پیش روی قهرمان قرار دارد ه

سرایداران، ایستاده در »این نگهبانان آستانه از نگاه کمپبل. آستانه هستند که جلوی سیر و سفر قهرمان به سرزمین اعال را گرفته اند

ا، آن سوی آنه. کنند پردازند و آن را محدود می افقِ کنونی ِ قهرمان، به نگاهبانی از چهارسوی و همچنین باال و پایین آن میة محدود

اند  تادور او را گرفته یقظان خصوصیات دوستان قهرمان که دور بن در قصه حی. (53، همان)«تاریکی، ناشناخته و خطر در انتظار است

حق را به ... ها به هم آرنده است دروغ زن و ژاژخای است و باطل... این یار که پیش روی توست»شوند؛ این چنین است و مانع او می

امّا این یار که بر ... سبب وی بدانی خبر آن چیزهایی که بر تو غایب است و توست، و بهۀ آنکه جاسوس و طالی باطل پلید کند با

یا اشتری مست ... گویی که آتش است که اندر هیزم خشک افتاده بود و... هر بار که بیاشوبد نصیحت نپذیرد و. دست راست ِ تو است

... ن یار که بر دست چپ تو است، چرکن است و بسیار خوار است و فراخ شکم است وو امّا ای. است، و یا شیری بچه کشته است

 (. 46 – 43: 4994ابن سینا، ) «گویی خوکی که گرسنه کنندش و اندر میان پلیدی گمارندش

 (شکم نهنگ)آستانه 

گفته شد که به نظر کمپبل، .  باشد ، شکم نهنگ قابل تحلیل می یقظان براساس الگوی اسطوره در قسمت جدایی بن حیۀ در قص   

در این . باشد که این عقیده به صورت شکم نهنگ نمادین شده است می گذر از آستان و صعود قهرمان به سپهری دیگر، تولدی دیگر
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افتد که او بتواند از همان نیروهای آستان  قصه شکم نهنگ به نوعی همان فنای قهرمان از خویشتن است و زمانی این اتفاق می

 این به ورود با. است خود از و شده شناخته زندگی از قهرمان جداییۀ مرحل آخرین مرحله، این. گذرد و به جهانی دیگر پا بگذاردب

عبور از آستان، نوعی فنای خویشتن »کمپبل در این باره معتقد است که .دهد می نشان را دگردیسی برای خودة اراد قهرمان مرحله

معبدِ درونی، شکم نهنگ و قلمرو ملکوتی که باال »همین طور کمپبل به این موضوع اشاره دارد که. (35: الف4953کمپبل، )« است

کمپبل شکم نهنگ با همان قلمرو ۀ پس بر اساس گفت. (35 :همان)« و پایین و یا آن سوی دنیای عینی قرار دارد یکی هستند

در این قصه نیز این قلمرو ملکوتی هم باال و هم پایین دنیای  و. باشد؛ یکی هستند ملکوتی که هدف سفر قهرمان در این قصه می

کمپبل ۀ یگانة و این نشان از شکم نهنگ در این قصه براساس الگوی اسطور. کند، وجود دارد عینی که قهرمان در آن زندگی می

غیب را در کنار خود به عنوان  دهد و پیر فرزانه، نیروی یاری رسان حال قهرمان به ندای دعوت آغازین پاسخ مثبت می. باشد می

در این قصه قهرمان از نیروهای آستانه .حامی دارد، او کسی است که آمادگی عبور از آستان و ورود به سرزمین قدرت اعال را داراست

رفیقان بگفت و مرا از حال این ( پیر)چون»گوید قهرمان در این باره می. گذرد و آمادگی این را دارد که به سپهری دیگر پا بگذارد می

به آزمایش ایشان مشغول شدم و اندر کار ایشان . ..پس... وصف ایشان بکرد سخت دلپذیر آمد مرا و بدانستم که راست همی گوید

خواهم  و از ایزد همی... های این رفیقان و من اندر دشخواری از دست ایشان نظر کردم، نزدیک من درست شد آنچه وی گفت از حال

مشاهده کردید که چطور  (22: 4994ابن سینا، )« ی کردن و آمیختن با این رفیقان تا آن گاه که از ایشان جدا شومبر نیکو همسایگ

های او را برای فرار از دست این نگهبانان آستانه به خاطر سپرده؛ و خواهان جدا  قهرمان به سخنان پیر گوش داده است و راهنمایی

افتد و این یعنی تولد  اگر بتواند جدا شود به نوعی فنای خویشتن برای قهرمان اتفاق میو . هاست شدن و فرار کردن از دست آن

قهرمان در این قصه با فهمیدن عمق غربت خود در این   . خواهد چیزی غیر از اینکه االن هست، باشد دوباره برای قهرمان، که می

های  سفر در کنار پیر حرکت خواهد کرد و از راهنماییۀ ین مرحلگذارد و تا آخر های پیر، پا به جهانی دیگر می جهان و قبول حرف

یگانه، یعنی ة و همین گذشتن از نیروی آستانه و قدم گذاشتن به سپهری دیگر بر اساس الگوس اسطور. پیر استفاده خواهد کرد

تاخیز یا زادن جدیدی در سفر قهرمان نوعی گذر آشناسازی است که رس. شکم نهنگ که  به صورت رحم ِ جهان نمادین شده است

و وی به صورت انسان ... شود با مرگ نمادین نوآموز و بازگشت به حیات جمعی نشان داده می... هر آشناسازی»پی دارد معموالً

سفر قهرمان به جهان باال و جلب رضایت ( 43: 4965الیاده، )« پذیرد شود و حاالت دیگر بودن و حیات را می جدیدی زنده می

 کنند که به سمت چپ و راست و جلوی قهرمان نشسته اند؛ شکم نهنگ را نمادین د که نگهبانان آستانه را نمادین میدوستان خو

گذشتن از جهان کفرآمیز و گام نهادن در ».گذارد کند که، در واقع قهرمان با جلب رضایت آنهاست که به سرزمین اعال قدم می می

این حیاتی است که ... دیگر است و[ معنوی] ین گذشتن برای بدست آوردن حیاتا. کند مرگ داللت میۀ جهان مقدس بر تجرب

های معابد از دو سو،  ها و راه کمپبل معتقد است که ورودی(. 95: 4965الیاده، )« سازد سهیم شدن در امر مقدس را ممکن می

این نگهبانان آستانه هستند که از »شوند یاند، محافظت م ها و جانوران غریب ساخته شده هایی که به صورت شخصیت توسط ناودان

خطر آفرینِ روح ۀ آنها تجسم ابتدایی جنب. کنند ورود تمام افرادی که تاب مواجهه با سکوت اعالی درون را ندارند، جلوگیری می

اند، که  این واقعیت ةها نشان دهند آن. باشند های نگهبان مرزِ جهان قراردادی و یا دو ردیف دندانِ نهنگ می هستند، که معادل غول

یقظان قرار گرفتن  بن حیۀ و در قص (35 :4953کمپبل، )« شود ورود یک فدایی به معبد، او دچار دگرگونی و تحول میۀ در لحظ

آورد که جلوی قهرمان به  های نهنگ را به یاد ما می گروه  دوستان به دست چپ و دست راست و در پیش قهرمان همان دندان

ها هر طور که شده بگریزد و به درون شکم نهنگ  گیرد و قهرمان برای ورود به شکم نهنگ باید از این دندان ا میدرون شکم نهنگ ر

 . که سرزمین اعالست؛ نفوذ کند

 تشرّف  

بعد از اینکه قهرمان از آستانه که همان شکم نهنگ است گذشت و توانست از دست نیروهای نگهبان آستانه که به صورت دوستان    

هایی را پشت سر  گذارند قهرمان با ناآگاه ارتباط برقرار کند، بگذرد حال قهرمان باید آزمون اند و نمی رمان در این قصه در آمدهقه

کمپبل حرکت و قدم اول به سوی . بگذراند که بتواند در صورت استحقاق داشتن به سرزمین اعال پا بگذارد و به خدمت پادشاه برسد

انگیز است، راهی سرشار از فتوحات اولیه و  فقط آغازِ راهی طوالنی و به راستی وهم»کند این چنین توصیف میها را  ِ قلمرو آزمون
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ۀ ها در مرحل یقظان آزمون بن حیۀ در قص(. 443: 4953کمپبل، )« انگیز عبور کرد و بارها و بارها از موانع شگفت... لحظاتِ توهم انگیز

ۀ ها که در قص های آزمون کند در جاده انگیزی که کمپبل از آن یاد می موانع شگفت یگانه،ة تشرّف بر اساس الگوی اسطور

 . یقظان، بیشترین تحلیل را به خود اختصاص داده است؛ که به صورت زیر قابل وصف و بیان است بن حی

 ها آزمونة جاد

ها بگذرد تا بتواند به  از خطرها بگذرد و از آن آزمون کند که گیرد و او را راهنمایی می آزمون پیر در کنار قهرمان قرار میة در جاد   

دگاه یاز غربت و تبع ییرها یه براکآموزد  می داریا روح بی کدار فرشته به سالین دیدر ا»پورنامداریان معتقد است. هدف خود برسد

ر زندان جسم است، ین جهان اسیاروح در . بگذرد یموانعند و از چهک ید طیرا با یریخود چه مس یوستن به اصل مشرقیو پ یمغرب

د یش بایخو یگاه اصلیوطن و جا یروح در عروج به سو. زندان خارج و جهان محسوسات قرار دارد یعنیبزرگتر  یه آن هم در زندانک

از  باشد که یونگ می فرایند فردیتو این همان  (993: 4959پورنامداریان، )«ندکر صعود یر و عالم صغیبکن دو زندان عالم یاز ا

ۀ قهرمان در این داستان در نهایت قرار است به یک تحول عمیق درونی و عرفانی برسد و اینکه پیر بر جنب.کند آن یاد می

های گوناگون برای قهرمان نمودار خواهد شد و اولین  های آزمون به صورت و جاده. قهرمان تاکید دارد شناسی و فردیت خویشتن

خواهد که از دوستان به ظاهر خوب خود بگذرد چرا که آنها راه او را برای به  پیر از قهرمان میآزمون برای قهرمان همان است که 

ند و بیم است که تو را فتنه ا  جدا نشوند، رفیقانی بد اند و از تو و این یاران به گرد تو اندر آمده»کمال رسیدن قهرمان سد کرده اند

و  (49 - 44: 4994ابن سینا، )« ایشان داشتن ایزدی به تو رسد و تو را نگاه دارد از بدِ مگر که نگاه. و به بد ایشان اندر مانی  کنند

گذرد؛ در واقع موفق  و بعد از اینکه قهرمان از رفیقان خود می. تواند به سرزمین اعال سفر کند که از این رفیقان بگذرد در صورتی می

هایی را  بگذرد و این یعنی موفقیت در آزمون، و بعد از این مرحله پیر، باز راهاست از اولین آزمون که همان رفیقان بد او هستند؛  شده

های پیش روی  اگر چه آزمون.کند راه برای قهرمان مشخص می و راه را از بی. کند که باید قهرمان طی کند  پیش چشم او تجسم می

ۀ ها نیز به نوب یزیکی و زور بازو باشد نیست اما این آزمونانگیز که نیازمند توان ف هایی محیر العقول و کارهای شگفت قهرمان آزمون

پیر راه گذر از این آزمون . خود مشکل هستند و نیاز به نیروی تعقل و تفکر دارند و تأکید بر هوش و استعداد شناختی قهرمان دارند

تدبیری نیکوی تو اندر کار این یاران و رفیقان های روان تو و از  از حیلت»نماید سینا می باشند این چنین به ابن که رفیقان بد او می

آلوده و  آن است که به این بدخوی گردن کش مر این رعنای بسیار خوار را بشکنی و به سرش باز زنی نیک و مر آشفتگی این خشم

نگر که به او : افه گویکار را اندر یابی به فریفتن این رعنای چاپلوس و دمزن و مر او را بیارامی نیک و اما این دروغزن ی دشخوار

نگرایی و سخن وی استوار نداری و چنان کن که هیچ گونه گوش به سخن وی نکنی و آنچه وی آرد از خبرها ننیوشی و گر چند 

: همان) «راست با دروغ آمیخته بود، ازیرا که اندر آن میان آن بود که باید پذیرفتن و نگاه باید داشتن و به حقیقت آن باید رسیدن

هایی را که باید قهرمان پشت سر بگذراند تا سرانجام به سرزمین اعال برسد یک به یک برای  و پیر هر کدام از مراحل و آزمون .(22

امدادرسان غیبی که قبل از ورود به این حیطه، با قهرمان مالقات کرده بود، اکنون با »: کند که از این قرار است قهرمان بیان می

غول ها و اژدهایی که قهرمان ( 413: الف4953کمپبل، )« رساند ن مخفی، به طور نهانی به او یاری میها و مامورا نصایح طلسم

بایست با نیروی فکری خویش با آن روبرو شود اژدهای جهل و نادانی است که در صورت شکست آن به برکت شناخت و معرفت 

قهرمان باید تعلیمات پیر فرزانه را به دقت به خاطر بسپارد . دشو می خاص طریقت عارفان پذیرفتهۀ یابد و در حلق کیهانی دست می

که حد »: گوید پیر در توصیف آزمونی که قهرمان در پیش رو دارد می. تا در نهایت به شناخت و فرایافت خود و کیهان دست یابد

شما ه اند و ب خبر وی اندر یافتهاند و  یکی آن است که اندر میان مشرق و مغرب است و این حد را بدانسته:  زمین سه حد است

حدی سپس : و دو حد دیگر است غریب. های غریب نیز خبر آنچه اندر این اقلیم است به شما رسیده است رسیده است و از جای

ست بازدارنده میان این عالم و میان آن حد  سوی مشرق و هر یکی را از این دو حد جایگاهی و بندی مغرب اندر است و حدی از آن

ه هر کسی به آنجای نتواند رسیدن و از آنجای نتواند گذشتن جز خاصگان مردمان که قوتی به دست آورند و آورده باشند ک

به . ت المقدس استیب یقظان از اهالی بن یهمان حکه ر یپ. (91: همان)« که ایشان را آن قوت به اول آفرینش نبود خویشتن را

توانی  گوید تنها زمانی می پیر که راهنمایی قهرمان را بر عهده دارد، می. آب حیات بشویدۀ گوید باید سر و تن در چشم قهرمان می

آنچه سود دارد به سوی بدست آوردن این قوت آن است که سر وتن »به سرزمین اعال برسی که بتوانی قوتی به دست بیاوری و
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که سیاحت کننده را راه نمایند به آن چشمه  هر بارزندگانی ایستاده است که ۀ آب روان که به همسایگی چشمۀ بشویند به چشم

های دراز ببرد، تا گویی که  های وی قوتی نوپدید آید که به آن قوت بیابان طهارت کند به آن آب و از آب خوش وی بخورد، اندر اندام

های  آن مر او را اندر مغاکۀ زبانی کوه قاف، واز بر شدن بدریای محیط فرو نشود و رنجش نرسد  زیرها درنوردند برای او، و ب بیابان

کند و اینکه قهرمان  و پیر اولین مرحله را این طور برای قهرمان توصیف می (96 –96: 4994سینا،  ابن) «ندنکدوزخ فرو نتوانند اف

به این »است که کمپبل معتقد .دهد های بعدی را برای او شرح می باید سر و تن در این چشمه بشوید و بعد از آن دوباره پیر آزمون

آمیز به سرزمینِ ظلمات را برای خود آغاز کند و  ای که باشد، عمداٌ یا بدون قصد قبلی، سفری مخاطره ترتیب اگر کسی از هر جامعه

ها و اشکال سمبلیک خواهد  هیئت اندازی سرشار از اش پایین رود، به زودی خود را در چشم های پرپیچ و خم هزارتویِ روح از کوچه

خواهد که مسیر بعدیِ سفر خود  قهرمان که سفر به سرزمین ظلمات برای او آغاز شده از پیر می. (415: الف4953کمپبل، ) «یافت

تر  خواهد از حد مغرب که قرار است؛ قهرمان بگذرد سخن بگوید که، ظاهراً به سرزمین کنونی قهرمان نزدیک و از پیر می. را بداند

نام کرده است و « چشمه گرم»الهی خدای او راۀ ست بزرگ و گرم که اندر نام از مغرب، دریایی وی گفت که به دورترین جایی»است

پا خیزند که کنارش پدید نیست و کس حد آن ه آفتاب به نزدیک وی فرو شود و رودهایی که به این دریا آیند از زمینی ویران ب

هایی که او از آن  های پیر از مراحل سفر و سرزمین رمان با توصیفقه( 14: 4994سینا،  ابن) «...نتواند دانستن، از فراخی که هست

پیر به قهرمان . اندازی از اشکال سمبلیک خواهد یافت یابد و با شرح سفر از زبان پیر، خود را در چشم خواهد گذشت؛ اطالع می

(  14: همان)« گاه که آفتاب فرو شدن ند آنئی روشنایی به دست آر پاره»شوند باید گوید در این سرزمین کسانی که به آن وارد می می

شود ولی این  برد که نصیب قهرمان می گر چه این روشنایی آوردن همان چیزی است که کمپبل از آن به عنوان پیروزی نام می

د و کسانی در واقع خطراتی که در این سرزمین وجود دار. اندک هدف اصلی قهرمان نیست باشد و این پیروزی پیروزی برای او کم می

هر  »به اعتقاد کمپبل های سمبلیک هستند که هیئت برند؛ همان اشکال و که در این سرزمین در آن بدون هیچ آرامشی به سر می

زمینش شورستان است، هر »دهد پیر این سرزمین را شرح می (415: الف4953کمپبل، )« را ببلعند (قهرمان)کدام ممکن است او 

جای گیرند و آبادانی کنند، مر ایشان را نخواهند و ایشان را از آنجا دور کند، و دیگرانی بیارد به جای بار که گروهی به آن زمین 

و هر . ها کارزار دایم ایستاده است، بلکه کشتن و میان آن کس. افتد و چون بنا کنند، بی. چون آبادانی کنند ریزان شود. ایشان

بدین زمین هر گونه جانوران و رویندگان ... تانند و مر ایشان را از آنجا بیرون کنندومان آن دیگران بس گروهی که غلبه گیرند، خان

های ایشان نماند، تا مردمی بینی که بر وی پوست  بر ایشان چیزهایی پدید آید که به صورت... آیند، ولکن چون آنجا بیارامند

: 4994ابن سینا، )« ه جنگ و به خصومت و به کارزار آگنده استاین زمین به فتنه و ب... ئی گیاه روید چهارپایان بود و بر وی پاره

خود بگذارد، به ناچار با یکی از این ۀ های جامع هر قهرمانی که قدم به آن سوی دیوارِ سنت»، کمپبل در این باره معتقد است که(11

پس قهرمان از اینجا و از این (. 34: الف4953کمپبل، )« اند و هم اعطاگر قدرت ِ جادو، روبه رو خواهد شد دیوها، که هم خطر آفرین

های پیر برای  قهرمان داستان باید به راهنمایی. باشد برای او و هم اعطاگر قدرت است، باید بگذرد سرزمین که هم جای خطر می

باز به بیابانی  کند، و اگر به سمت چپی مایل شود های پیر را فراموش قهرمان نباید توصیه. گذشتن از این سرزمین خوب گوش دهد

و سایه را که . آیند کند در می چیزهایی که پیر برای قهرمان توصیف می هیئت که در سایهدیگری از ۀ دیگر خواهد رسید که با جنب

قهرمان برای پیشرفت در شناخت فردانیت و یگانگی با خویشتن، ملزم به . سازد طبیعت حیوانی بشر است، نمایان میة نشان دهند

سایه منشأ پیدایش تمامی رفتارهای ناخوشایند و ». های حیوانی است های حیوانی خود و ممانعت از تجلیات سایه ویرام کردن خ

آل ما سازگار نیست،  ای است که با معیارهای اجتماعی و شخصیت ایده احساسات پست اجتماعی است و هیجانات افسار گسیخته

فوردهام، )« خودمان بدانیمة خواهیم دربا آن چیزهایی است که نمیۀ همآن چیزهایی است که ما از آنها شرمساریم و ۀ هم

شخصیت که در سفر به قلمرو ناخودآگاه روان پدیدار ة پنهان در پس آگاهی است، نخستین پارة ترین چهر سایه نزدیک». (4961:39

هستی را به ۀ ایستد و هم ی و تفرّد مییاب آمیز درست در آغاز راه پر پیچ و خم خویشتن شود و با سیمایی ترسناک و سرزنش می

اش  ریشه»ترین شخصیت است شاید بهتر است بگوییم سایه گناه کارترین و داخلی( 462 -469: 4961یاوری، )« طلبد همآوردی می

ناهان و گۀ آگاه روان است، سایه سرچشم های تاریخی نا جنبهۀ رو شامل هم رسد و از این حتی به قلمرو حیات اجداد حیوانی ما می

در اینجایی که به زبان پیر توصیف آن رفت؛ قهرمان، اندکی (. 64: 4959شمیسا، )« اش است تقصیرهاست، انسان ناآگاه همان سایه
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راهی سرشار از فتوحات اولیه و لحظات »و این همان گذشتن از. راهی برای سفرهای بعدی استۀ آورد که توش روشنایی به دست می

ای دیگر و آزمونی دیگر برای قهرمان در راه است؛ که قهرمان از آن نیز باید  و باز مرحله. است (443: الف4953کمپبل، )« انگیز توهم

ولیکن از آن سویِ این اقلیم که بنیاد . هایی دیگرست میان این زمین و میان زمین شما، زمین»:کند بگذرد و پیر این چنین شرح می

جای گاه به  چه آن مر اینجای را روشنائی از جائی غریب آمده است، گر ...ماند به چند چیزست که به این زمین  هاست، زمینی آسمان

باز هم پیروزی کوچکی در این حد از زمین نصیب قهرمان خواهد شد و ( 16: همان)«تر است از آنجای پیشین روزن روشنائی نزدیک

نور ۀ اضی نیست و او را از هدفش که دست یافتن به سرچشماین پیروزی همان نور اندکی است که قهرمان به این پیروزی کوچک ر

یقظان گذشتن  بن حیۀ در قص.اصلی این نور، کمال حضرت حق استۀ قهرمان در واقع به دنبال سرچشم. دارد نمی هستی است، باز

دشد، نصیب قهرمان آید که این آگاهی به صورت همان نوری که از آن یا وجود می از هر آزمون برای قهرمان آگاهی اندکی به

ترین جا از مغرب وجود دارند که به محل زندگی قهرمان نیز نزدیک است چنین  پیر در توصیف مردمانی که در نزدیک .شود می

د رو و راند خرد تن و ز ینند مردمانیه آنجا نشکها  سکه آن کاست  یگاهین به ما جایآن زم ین آبادانیتر یکه نزدکد یگو»:گوید می

روتر  ترند و گران شیه پکنان یترند از ا خرد یه مردمان آن پادشاهکاست  یگاه پادشاهین جایه شهر است و سپس اان نُشیا یشهرها

: همان)« شان ده شهر استیا ینند و شهرهاک یکبار یارهاکها و  شهیز نجات دو ست دارند و پیو طلسمات و ن یو منجم یریو دب

شوالیه و ژان والن گربران، ) «[آسمان، زمین و زیر زمین] تمامیت سه عالم است،ۀ شاننُه ن»در توضیح نُه باید گفت که( 13-31

دهد؛ که  گانه را شرح می های نٌه ها و زمین پیر که خود فردی جهاندیده و جهانگرد است، سفر و گذر قهرمان از اقلیم. (162: 4955

گوید که کسی آن را ندیده و تا آن وقت به آن نرسیده  سخن میهر یک دارای پادشاهی است و پس از نهمین آنها از مقام پادشاهی 

و سپسِ این، »گوید پیر می. است و در آنجا کسی بتوان او را با چشم سر دید، نیست و آباد کنندگان فرشتگان و روحانیون هستند

هایی نشینند که اندر زمین  وهای ست که اندر آن زمین گر و سپسِ این، پادشاهی. و شهرهاشان پنج شهر است. ..ای ست پادشاهی

ای ست بزرگ و مردمانِ آنجای سخت دور اندرند به پرهیزگاری  و سپسِ این، پادشاهی. و شهرهای ایشان هشت شهر است. ...تباهی

و سپسِ اینجای، . ..ای ست و سپس این، پادشاهی... اندیش ای ست که جایگاه مردمانی ست دور و سپس این، پادشاهی... و عدل و

 13: همان) «...های آن، کس ندیده است و به او نرسیده است تا به این وقت، اندر او هیچ شهر و ده نیست ای ست که کناره دشاهیپا

رسد و پس  شمارد تا اینکه به توصیف سرزمین مشرق می هایی که باید او گذر کند را برمی پیر همچنان برای قهرمان آزمون. (32 –

چون از اینجا »گوید کشد و به او می کند و شرایط آن سرزمین را برای قهرمان به پیش چشم می هرمان میهایی که به ق از راهنمایی

چون سوی مشرق شوی، ... ولیکن آنجا مردم نبود، و از آنجا به عالم شما رسی و... روی سوی مشرق نهی، نخست اقلیمی پدید آید

دار نگاه دارد و هر بار که گروهی از مردمان و  و اما اسیران را این خزینه ...آید آفتاب را یابی که به میان دو سُروی دیو بر همی

ای از  ای از ایشان یا پاره جانوران دیگر و جز ایشان از این عالم شما اسیر کنند، از میان ایشان چیزهای دیگر پدید آرند یا آمیخته

مند شدن باید به تزکیه و  برای سمیع و بهره»که قهرماناین است ة ها نشان دهند این آزمونۀ و هم( 64 – 33: همان)« ایشان

پردازد که آنها نگهبانانی هستند، که تنها با  ای می به توصیف دو فرشته، و پیر.سر نهد( 442: الف4953کمپبل، )« تسلیم نفس

ة نشان دهند»معتقد است هایی که کمپبل تواند به سرزمین اعال قدم بگذارد؛ همان گذشتن از این دو نگهبان است که قهرمان می

بعد ۀ و پیر مرحل (35: الف4953کمپبل، )« شود ورود یک فدایی به معبد، او دچار دگرگونی و تحول میۀ اند که، در لحظ این واقعیت

قلیم اند که سپسِ اقلیمی اندر است که آن ا های اقلیمیاند که نزدیک حدّ از این دو سُروهای دیوان گروهی»کند چنین بیان می را این

هر که او را راه دهند تا از این اقلیم  .گویند« نّح»و « جنّ» اند و مر ایشان را به تازی ها پریان و این. ..را فرشتگانِ زمینی آبادان کنند

 های پیشین را، و مر ایشان را پادشاهی است یگانه و همه فرمان ها و بیند مر آفریده راه یابد به شدن از سپس آسمان... اندر گذرد

هیچ تردیدی در این مورد نیست که در صورتی قهرمان یا هر شخص دیگری به آنجا راه خواهد یافت  (69 _ 65: همان)« بران اویند

هایی که پیش از این ذکر شد به سرزمین اعال  آزمونۀ قهرمان پس از پشت سر گذاشتن هم.که قهرمان  بتواند از آن دو بگذرد

 . ها را پشت سر بگذراند سرزمین اعال هیچ راهی ندارد جز اینکه آزمون و قهرمان برای رسیدن به. رسد می

 (خدایگان)آشتی و هماهنگی با پدر
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 موجود، این ها، اسطوره از بسیاری در. شود رو به رو داراست او زندگی در را قدرت بیشترین که چیزی با باید قهرمان مرحله، این در   

های سخت را با  یگانه، قهرمانی که بتواند آزمونة بر اساس الگوی اسطور .دارد کردن زنده و میراندن قدرت که ایست پدرواره یا پدر

در داستان .شود توکل به نیروی حامی و امداد رسان غیب پشت سر گذارد، در نهایت به فردیت و آشتی و هماهنگی با پدر نایل می

ها همه از او  است و من علم« بیدار»روی سوی پدر دارم و پدرم »دارد که طور که پیر در ابتدای قصه بیان می یقظان همان بن حی

چنان است که  تا از گردیدن من به گرد جهان. های جهان مرا وی نموده است ها وی به من داد و راه کناره ام و کلید همه علم آموخته

اول به پدر و ۀ در مرحل. باشد کیهانی می نیرویة پدر نماینددر واقع ( 3: 4994ابن سینا، ) «جهان گویی پیش من نهاده استۀ هم

یقظان شاهد این هستیم که پدر چه جایگاهی دارد، در واقع  بن حیۀ در قص.شود بعد از طریق پدر به دیگران و جهان صادر می

از تیز هوشی و شوند؛ و این فرشتگان  کنند و از خداوند به هیچ وجه جدا نمی می اند و او را ستایش فرشتگانی که به گرد خدا نشسته

ها  آنۀ ها هست که بر هم و این فرشتگان به خداوند نزدیک هستند ولی یکی از این. از زیبایی و نیکویی غیر قابل وصفی برخوردارند

ترین فرد به  نزدیک ]ترین پادشاه و نزدیک»کند چنین او را توصیف می و پیر این. تر است اولویت دارد و از همه به خداوند نزدیک

: همان)« اند و بر زبان وی، فرمان پادشاه به ایشان آید ست از ایشان که او پدر ایشان است و ایشان فرزندان و نبیرگان وی یکی[ شاه

در تحلیل این .کند که چه کاری را انجام دهند و چگونه رفتار کنند شود پدر است که به دیگر فرشتگان امر می و معلوم می (61

در همه جوامع »گوید یگانه باید به سخنان کمپبل رجوع کرد زمانی که میة ر اساس الگوی اسطوریقظان ب بن حیۀ قسمت از قص

آموزش حرفه و وظایف و امتیازات ۀ ساالن، پدر وظیف بزرگۀ سازی کودک برای پذیرش در جامع گذشته نیز مرسوم بوده که در آشنا

انتخاب شده به داوطلب و تغییر کامل ارتباط احساسی ۀ ازات حرفمعرفی فنون، وظایف و امتی. آن به کودک را بر عهده داشته است

ۀ و ما شاهد این فرادادن آموزش از طرف پدر، در قص(  414: الف4953کمپبل، )« او با تصاویر والد، مقصد سنتی آیین تشرف است

نیروی کیهان شده ة کسی که نمایند. باشد می( خدا)ترین شخص به پادشاه پدر نزدیک. یقظان، بر اساس الگوی اسطوره هستیم بن حی

شود؛ حال پسر به سرزمین پدر راه یافته است و به اعتقاد  می ، توسط او به دیگر موجودات ابالغ است و تمام فرمان ها از طرف خدا

که از تمام سپارد  ای را فقط به پسری می های کاری و حرفه ها و سمبول نشانه( پدر یا جانشینان پدر)راهنمای آیین»کمپبل پدر، 

ورزی از قدرت بهره گیرد و  تواند با عدل و بدون غرض او کسی است که می. جا، پاک شده باشد به های عاطفی کودکانه نا انرژی

بینی، تمایالت  هایی مثل خود بزرگ و با انگیزه( و حتی به صورت خودآگاه و مستدل)دارد،  اش او را از این مهم باز نمی ناخودآگاه

شود کسی است که از  آل، کسی که قدرت به او منتقل می به صورت ایده. فرت، حاضر به سوء استفاده از قدرت نیستشخصی و یا ن

و همان طور که  (.414: الف4953کمپبل، )« نیروی کیهانی است که ورای فردیت استة حالت بشریت مطلق خارج شده و نمایند

اکنون خود یک پدر است و توان آن را دارد که خود نقش یک کاهن . ده استاو دوباره متولد ش»قهرمان معتقد استة کمپبل دربار

اش در باب خیر و شر رها  یا راهنما را به عهده گیرد یا دَرِ خورشید باشد، دری که با گذر از میان آن، انسان از توهمات کودکانه

بودن ۀ و در آرامش، با درک کامل به تماشای مکاشف رسد، رها از خوف و رجاء ای نو از شکوه قانون کیهانی می شود و به تجربه می

از غریب حالهای ایشان آن »گوید که و این اتفاقی است که پیر در وصف پدر، برای قهرمان می(  412 –414: همان)« نشیند می

و همه بیابان . رت تر است و جوان روی است که پیر و فرتوت نشوند به روزگار و پدرشان هر چند که به سال بیشتر است، وی قوی

و این یعنی تولدی دوباره که هر چه سن او باالتر رفته است  (61 - 69: 4994سینا،  ابن)« نیازند اند و از جای و پوشش بی نشین

رود این است که  مشکل قهرمانی که به دیدار پدر می»کمپبل معتقد است.ای دوباره تولد شده است تر شده است و به گونه جوان

و این همان به فردیت رسیدنی است که یونگ از آن یاد ( 439: الف4953کمپبل، )« ها، روح خود را بگشاید وحشت بتواند ورای

و پا گذاشتن به ورای حیطهی  فردیتبلوغ فکری که قهرمان داستان در آخر قرار است به آن دست یابد نمایشی از به . کرده است

های الزم توسط پیر و آشنا شدنش به شناختی فراکیهانی و  ان پس از گذران آموزشقهرم. محدود دنیایی که قبالً در آن بوده، است

 وقتی .با پدر یکی شدن، نشان از برخوردار شدن از برکت و فیض کیهانی دارد که قرار است آن را، برای دیگران به ارمغان آورد

 بیشتر شکل. رسد می وحدت نوعی به و شود می منتقل اتضاده و ها دوگانگی ماورای به میرد، می روحانی یا جسمانی مرگ به قهرمان

یگانه قهرمان بعد از ة یقظان بر اساس الگوی اسطور بن حی .گیرد می فرا را قهرمان که است رضایتی و آرامش مرحله، این دنیوی

ن وصف که در این قصه، سرزمین خدایگان را این چنی. یابد هماهنگی و آشتی با پدر به سرزمین خدایگان راه می
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ابن )« ها رنج بسیار برده اند، تا چنان سرشته شده است که اندر سرشتن ِ گل ِ آنجای... هایی بلند و بناهائی نیکو کوشک»کند می

و آن . شما نیستهای  گِل سرزمین خدایگان مانند گِل اقلیم: گوید پیر در وصف این سرزمین به قهرمان می( 69: 4994سینا، 

زمانی که قهرمان به سرزمین  (.69: همان)« ز آبگینه و از یاقوت و از همه چیزها که تباه شدن در وی دیرتر بودتر است ا پاینده»بناها

وار به دور  شود که دایره رو می دهد، قهرمان با گروه فرشتگانی روبه قدرت الهی است با توصیفاتی که پیر میۀ اعال که سرچشم

ها و هم گردش دایره وار فرشتگان به گرد حضرت حق نماد  ست که هم کوشکقابل ذکر این اۀ و نقط. چرخند حضرت حق می

. کند ای نمود پیدا می رسند، که این نقطه با ساختارهای چهارگانه و دایره ای به هم می آگاهی و ناآگاهی در نقطه. است مانداال

هر جا که قهرمانی به دنیا ». نامد می را مانداالجادویی است که یونگ آن ة همین دایرة های روان بر عهد هماهنگی هماهنگ کردن نا

شود، زیرا از آنجا راهی به سوی  بدل به زیارتگاهی می، رود دهد، یا از آنجا به سوی فضای ناشناخته می آید، کار بزرگی انجام می می

« است "سحرآمیزة دایر"نظور و م "دایره"به سانسکریت یعنی  "مانداال"ة واژ»( 39: الف4935کمپبل، )« منشأ نیروها وجود دارد

ها نشان  کاری ها و کنده ها و قصه ها و افسانه های بیماران روانی اسطوره ها، نقاشی های یونگ در خواب بررسی( 449: 2393شایگان، )

یروی کرده های هم مرکز پ ای و دایره بیش یکسان بوده و از الگویی دایره و ها کم فرهنگۀ فرافکنی جهان آرزویی در هم»دهد که می

های آنها، که از گرایش روان به ایجاد یک مرکز تازه  های هم مرکز و ترکیب از این دایره... است؛ مانند ماری که به دور خود چنبر زده

کند و  گیرد که نیروهای روان را هم به سوی درون متمرکز می دهد نظمی برخاسته از آشفتگی پا می در ساختار شخصیت خبر می

 (ofwholenessarchetype)تمامیتۀ نمون یونگ این گرایش ساختاری روان را؛ یعنی کهن... گرداد وزایی را ممکن میدگرگونی و ن

آغاز و مرکز هستی است و بارگاه حکومت نیروی الیزال خداوندی و ۀ نقطمانداال (.419: 4961یاوری، )نامد می( mandala)مانداال

و پیر این چنین ( 15: 4953کمپبل، )« جریان رحمت، غذا و انرژی از منبعی نامرییورود ۀ نقط»معبدی است الهی در درون انسان

و به کار کردن ایشان را خوار . اند و ایشان را به خدمت پادشاه بداشته. ترند پادشاه آمیختهبه اند که  گروهی»کند وصف این گروه را می

تر و به  اندشان به نگریدن به سوی نشستگاه بزرگ مر نزدیکی را و راه دادهاندشان  بگزیده، نکرده اند؛ و از این حالشان صیانت کرده اند

اند به نگریدن اندر روی پادشاه، پیوسته، ا چنان پیوسته که اندر او جدایی  و برخوردارشان کرده، گِردِ آن نشستگاه اندر گردیدن

: همان)« راست نمایشی و به دیدار خیره کننده و نیکوییِ تمام چابکی اندر نهاد و تیز هوشی وۀ نبودا و بیاراسته اند ایشان را به پیرای

نامیم و شایگان در این  وار نشتن آنها را مانداال می و ما بر اساس الگوی اسطورهی یگانه این گردش فرشتگان و این دایره( 61 - 69

که در مرکز مانداال تصویر خدایان یا ...استمتحدالمرکز ة تصویری از چندین دایر»باره معتقد است، اغلب تصویر مانداال به صورت 

و اینکه خدا در مرکز قرار دارد و فرشتگان در اطراف او به صورت دایره و گرد ( 432: 2393شایگان، )« عالیم آنها قرار داده شود

« و بخش ناپذیر در روانشناسی یونگ مانداال؛ یعنی خود به فردیت رسیده». یقظان واضح و گویا است بن حیۀ اند در قص نشسته

یقظان کسانی که به دور آن پادشاه در حال گردیدن هستند همان خودهای به فردیت رسیده  بن حیۀ و در قص( 416: 4961یاوری، )

ها برای به فردیت رسیدن  آزمونۀ خواهد که قهرمان نیز به فردیت برسد و هم و پیر در نهایت می. مانداال هستندة و نمایند

شود و به حد اعالی تعالی  ، بخشی طبیعی از آگاهی انسان است که با ریاضت از اسارت سایه رها میدخوۀ نمون کهن.است

یقظان باید ذکر شود که  بن حیۀ ها و بناها که در قص در مورد کوشک. اوج آگاهی استۀ رسد، که نقط می فردیت و کمال)خود

هایی گنبدی  ها به صورت چند طبقه و با سقف ون معابد و زیگوراتچ ها نیز به خاطر شکلی که مانند هم دارند هم ها و کوشک کاخ

هستند و نشان از این  مانداال و ناف هستیة یقظان نیز به نوعی نمادین کنند بن حیۀ ها در قص و بنابراین کوشک. شود ساخته می

زمین  وجود دارد و شاهد حال که در باالترین سر (خدا)و در این قصه ملک .دست یافته است ناف هستیدارد که قهرمان به 

هر که وی را به اصلی باز خواند، از راه بشد و هر که گفت او را بستایم به »کند ها و جهانیان است، پیر این گونه او را وصف می آفریده

ارد که وی را کس طمع ند کنندگان از وی دور است و وی را به چیزی مانند کردن نشاید و هیچ و توانایی صفت. سزای وی، ژاژ خایید

نیکویی وی بیفزاید بر . اند و جودِ دستِ وی پاره، بل که همه نیکوییِ رویِ وی ها نیست پاره وی را اندام. به چیزی مانند تواند کردن

 ان گِرد بساط وی اندرند خواهد که وی را نیک تامل کند،نها را هر بار که یکی از آ کرمۀ ها و کرم وی حقیر کند مر هم نیکوییۀ هم

پنداری . از خیرگی چشم ایشان فراز شود، تا متحیر باز گردند از آنجای و هم بود که چشم ایشان بشود، پیش از آنکه به وی نگرند
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چنانکه آفتاب اگر چند اندکی پنهان شد، بسیار آشکارا شد و چون سخت پیدا شد، اندر پرده . نیکویی وی استة که نیکوییِ وی پرد

دریده است »و بر اساس الگوی اسطوره خدا کسی است که (51 - 63: 4994سینا،  ابن)« روشنی وی استة پس روشنیِ وی پرد. شد

معرفت او را تعاقب ... و در حضور او زیست خواهیم نمود...بندی خواهد نمود و ما را شفا خواهد داد، او زده است و ما را شکسته

کمپبل، )« کند خواهد آمد و مانندِ باران آخر که زمین را سیراب مینماییم، طلوع او مثل فجر یقین است و بر ما مثل باران 

نیکویی وی »کند چنین توصیف می رو شدن و دیدار با خدا را این روبهۀ یقظان برای قهرمان لحظ بن حیۀ پیر در قص(. 463: الف4953

ان گِرد بساط وی اندرند خواهد که وی را نیک نآها را هر بار که یکی از  کرمۀ ها و کرم وی حقیر کند مر هم نیکوییۀ بیفزاید بر هم

، از خیرگی چشم ایشان فراز شود، تا متحیر باز گردند از آنجای وهم بود که چشم ایشان بشود، پیش از آنکه به وی  تامل کند

درست است که .جای آورد و حال زمان آن است که خداوند در حق قهرمان لطف خود را به (51 -63: 4994ابن سینا، ) «....نگرند

قهرمان به دیدن خدا در سرزمین اعال نائل آمده است ولی قهرمان این همه آزمون را پشت سر گذاشته که خدا را ببیند و چیزی از 

یی جدی و با  هنگامی که فرد به گونه» .و حال آنکه قهرمان به فردیت رسیده است و اینک او خدایگون شده است. او طلب کند

دهد و به شکل  خود را تغییر میۀ خودآگاه حضیض خود مبارزه کرد تا با آنها مشتبه نشود، ناۀ رینه یا عنصر مادینپشتکار با عنصر ن

در واقع خود هنگام ( 233: 4966یونگ، )« روان است پدیدار میشودۀ ترین هست یعنی درونی «خود»نمادین جدیدی که نماینگر

یابد، زیرا الزم است  خطا و حل تضادهای درونی است که خود به تدریج تکامل می ها آزمایش و تولد وجود ندارد، بلکه پس از سال

 .های شخصیت به حد اعالی تکامل و تفرد رسیده باشند سیستمۀ هم (خود)پیش از پدید آمدن

 برکت نهایی

خدایگان هستیم که قهرمان یگانه ما شاهد صعود قهرمان به سرزمین ة یقظان بر اساس الگوی اسطور بن حیۀ و امّا در تحلیل قص   

 پیشین، مراحل یقظان چیست؟ بن حیۀ و این برکت نهایی در قص. این سفر را برای گرفتن برکت نهایی پشت سر گذاشته است

هایی را پشت سر  خدایی که، قهرمان برای دیدن او و پا گذاشتن به سرزمین او، آزمون .بودند مرحله این به رسیدن برای ای مقدمه

و این ». دیدنِ خود به قهرمان استة کند، اجاز اولین لطف که خدا در حق قهرمان می. کند ست در حق قهرمان نیکی میگذاشته ا

را نتوانند دیدن، از اندکی قوت  اوو ایشان که . های خویش را و بخیلی نکند بر ایشان به دیدار خویش پادشاه پدید آمده است مر کس

همی نگرد و هرگز  دوبیند، همیشه ب اوی ئو هر که نشانی از نیکو. ن است و عطا دهنده استو وی نیکی کُ. خویش نتوانند دیدن

حال آنکه خداوند تالش قهرمان را برای دیدن او مشاهده کرده است و لطف خود را  (.51: 4994ابن سینا،)« نگرداند اوچشم از 

خویش را و های  و این پادشاه پدید آمده است مر کس»شود او، خدایی است که هر کسی موفق به دیدن او نمی. کند شامل حالش می

و وی نیکی کُن است و . را نتوانند دیدن، از اندکی قوت خویش نتوانند دیدن اوو ایشان که . بخیلی نکند بر ایشان به دیدار خویش

نامد و  را اکسیر وجود نامیرا میکمپبل این برکت نهایی . و این لطف چیزی جز برکت نهایی نیست (51: همان) «....عطا دهنده است

خدایان و خدابانوان را باید به عنوان تجلیات و پاسداران اکسیر وجود نامیرا در نظر گرفت ولی خود آنها غایت نهایی »معتقد است

شود، خود آنها  با خدایان برای قهرمان حاصل میة کمپبل معتقد است آنچه از مراود. (453: الف4953کمپبل، )« نیستند

و نوری است که به هنگام رسیدن به ... اصلی و مقاوم آنهاستة بلکه برکت و رحمت آنان، یا یه عبارتی دیگر، نیروی ماد»یستن

ها را  آزمونۀ میکنند آن را به کسانی بتابانند که به راستی هم جرئتنگاهبانان این نور . تابد بیداری نهایی بر مقدسین و حکیمان می

چنین است  شود این یقظان این برکت که به قهرمان از طرف خداوند داده می بن حیۀ در قص (453: مانه)« پشت سر گذاشته اند

د که یکی از مردمان به بوَ»کند گونه بیان می شود و پیر این برکت را این چیزی نصیبش می( خدا)که، قهرمان بعد از مالقات با پادشاه

و مر ایشان را بیاگاهاند حقیری چیزهای این  او،های  بار گردد اندر زیر فضل رانبه جای وی بکند که گچندان نیکی : نزدیک وی شود

شود همیشه بر  برکتی که بر یک بنده اعطا می (52: 4994سینا،  ابن) «دون، با کرامت بسیار بندوی باز گردنزدیک و چون از  .جهانی

ۀ در این قصه گویا نیاز جامع. شود گیری و سنجیده می ازهاصلی و برتر او، اندۀ اساس مقام و موقعیت و طبیعتِ تمایل و خواست

آن »دهد که در ابتدای قصه از آن به علم فراست نام شد و علم فراست قهرمان این بوده است و خداوند به قهرمان فضل و دانشی می

علم پذیرندگی   یی تو و برکند بر خوش خو و علم فراست دلیل می. است و منفعت وی اندر وقت است قدنبوی ة علم است که فاید

کند که توچنانی که به هر سوی که تو را کشند، آن سوی شوی و چون تو را بر راه راست بدارند و به آن راه  تو و نیز دلیل می
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س در رابطه با تحلیلی که بر اسا( 49 – 44: همان)« ای تورا بفریبد، فریفته شوی به صالح گردی و پاک شوی و اگر فریبنده، خوانند

(  قهرمان)به سادگی، سمبول انرژی زندگی است که بر اساس نیازها و احتیاجات هر مورد خاص، بر آن»الگوی اسطوره شد، برکت

از نظر . داند های شخصی، را  رنج رشد معنوی می کمپبل رنج عبور کردن از محدودیت (436: الف4953کمپبل، ) «...شود نازل می

های محدود کننده به  یده و قواعد زیباشناختی همه اسبابی هستند که به انسان در گذر از افقکمپبل هنر، ادبیات، اسطوره و عق

با گذر از آستانی به آستانی دیگر و با . بخشد افالکی که هر دم درک و فهم شخص را فزونی می».کنند سوی افالک باالتر کمک می

که تمام  شود، تا جایی خواند، افزون می اش به خود می واالترین آرزویپیروز شدن بر اژدهای دیگر، مقام ِ الوهیتی که فرد بر اساس 

هایی که فهم او را افزون  افالک. هایی گذشته است بینیم که قهرمان از افالک می در این قصه(. 433: همان)« گیرد کیهان را در بر می

که قهرمان در ابتدای قصه از آن حرف زد که آزادنه به هر  همان آرزویی. خواند کرده اند و مقام الوهیتی او، قهرمان را به آرزویش می

ای بزرگ نهاده پس از آشتی و  و قهرمان داستان که قدم در راه مکاشفه. جا سر بزند و هر سالک خواهان دستگیری را، یاری کند

تعد را برای رسیدن به این مقام خویش افراد مسۀ گر جامع یکی شدن با پدر به جایگاهی دست یافته است که به عنوان راهنما و یاری

 . قهرمان را بهبود بخشدۀ تواند جامع می کند، بنابراین برکت حاصله از این سفر برکتی فراگیر است که راهنمایی و هدایت می

 بازگشت 

بازگشتی در یقظان و آیا اینکه  بن حیۀ در مورد قص، ای مشخص نیست نمونه بازگشت قهرمان در این سفر به وضوح دیگر عناصر کهن

یگانه در قسمت بازگشت بر اساس فرار جادویی ة که در الگوی اسطور قصه هست یا نه، باید به سخنان کمپبل رجوع کرد جایی

اگر قهرمان هنگام رسیدن به پیروزی، دعای خیر خدابانو و یا خدا را پشت سر داشته باشد، آشکارا مأمور است با اکسیری »گوید می

(  216: الف4953کمپبل، )« حافظ اویند، در این حال تمام نیروهای حامی مافوق الطبیعه. به جهان بازگردد اش برای احیای جامعه

خواهد که قهرمان به جامعه  می( خدا)شود که پادشاه طور برداشت می یگانه اینة و در تحلیل این قصه بر اساس الگوی اسطور

ال و برگشتن اوست و این نکته از جایی برداشت شده است که آخرین سخنان بازگردد؛ یعنی خدا موافق آمدن قهرمان به سرزمین اع

کنم به بیدار  ب همین پادشاه تقرّداگویم ب ین سخن که با تو همیدستی که من بآناگر نه آن  »شود گونه ختم می پیر با سالک به این

ای بر  با بیان این نکته از زبان پیر، شاهد و قرینه( 52: 4994ابن سینا، )« هایی ست که به تو نپردازم و شغلدا مرا خود بکردن تو، والّ

و برای سفر . کند پیر برای بیدار کردن قهرمان و بردن او به سفر، به نوعی به خواست خدا اشاره می. وجود بازگشت از این سفر است

ای از  نمونه اگر یکی از عناصر اصلی کهن»د،کن چنانکه کمپبل اشاره می. بیند خدا را در راستای این کار میة قهرمان، خواست و اراد

: الف4953کمپبل، )« ای تلویحی به آن اشاره شده است گونهفرضی حذف شده باشد، حتماً بهة یک داستان، افسانه، آیین و اسطور

16.) 

 عبور از آستان بازگشت

کمپبل معتقد است .بگذارد اشتراک به جهان یباق با است، آموخته سفر طی که حکمتی را چطور آموزد می قهرمان مرحله، این در   

توان به تصویر کشید و از هم متمایز نمود مرگ و زندگی، روز  این دو جهان یعنی جهان الهی و جهان بشری را فقط به یک شکل می

... کرده اند بازگشت او را، بازگشت از جهان فراسو، توصیف»کند شناسیم به ظلمات سفر می و شب، قهرمان از قلمرویی که ما می

ها و  معنای کلیِ عملِ قهرمان است و ارزش... شناسیم و کشف این بعد ای از جهانی است که ما می قلمرو خدایان بُعد فراموش شده

شاهد مثال سخنان کمپبل در (. 221: الف4953کمپبل، )« کند رسیدند، محو می هایی را که در زندگی عادی به نظر مهم می تفاوت

باشد که پیر عبور از  تواند بازگردد، می زی است که پیر برای توصیف آن جهانی که قهرمان خواهد رفت و چگونه میباال، همان چی

هر بار که نشاط سیاحت کردن کنی به نشاط تمام و به جد، من با تو  و»کند گونه برای قهرمان بیان می بازگشت را اینۀ آستان

برگردی و هر بار که تو را آرزوی ایشان آید، به نزدیک  (کند سینا در آن زندگی می که ابنیاران و دنیایی )همراهی کنم و تو از ایشان

و این نشان  (23: 4994سینا،  ابن) «برگردی (یاران و دنیا)گاه که وقت آید که به تمامی از ایشان تا آن .ایشان شوی و از من برگردی

غمخواری که در این سفر همان پیر و راهنمای او است از آستان بازگشت  تواند به همراه دهد که قهرمان هر وقت که بخواهد می می

باشد که  بگذرد و به جهانی که سالکی حقیقت بین انتظار کمک و یاری دارد برگردد و دست او را بگیرد چون حال، قهرمان پدری می

بشری قرار است که با  الهی و جهان ، جهانقهرمان بین دو جهان. آید می جایگاهی در نزد خدا دارد و از نزدیکان خدا به حساب
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ای سرشار، اولین مشکل قهرمان در راه بازگشت، پذیرشِ واقعیتِ  پس از سیراب کردن روح از مکاشفه».راهنمایی پیر آمدوشد، کند

ست همان واقعیت هایی ا چنین آدم سینا و دنیایی که پر از این و یاران بد ابن( 223: الف4953کمپبل، )«هیاهوی مبتذل زندگی است

و به بد  ند و بیم است که تو را فتنه کنندا اند و از توجدا نشوند، رفیقانی بد این یاران به گرد تو اندر آمده»سیناست مبتذل زندگی ابن

ستان و عبور از آ( 49: 4994ابن سینا، )«ایشان مگر که نگاه داشتن ایزدی به تو رسد و تو را نگاه دارد از بدِ. ایشان اندر مانی

 . باشد یقظان قابل تحلیل و بررسی می بن حیۀ یگانه در قصة چنین که سخن از آن رفت بر اساس الگوی اسطور بازگشت این

 رها و آزاد در زندگی

 از ترس از مرحله، این در قهرمان. گردد او با عبور از آستان بازگشت، راز دو جهان را، دریافته با رهایی و آزادی به زندگی بازمی   

در این قصه در قسمت بازگشت که یکی  .است آینده نگران نه و خورد می را گذشته حسرت نه: یابد می در را دم و شود می رها مرگ

یگانه است، قسمت رها و آزاد در زندگی قابل تحلیل است که به ذکر چگونگی آن ة از مراحل سفر قهرمان بر اساس الگوی اسطور

قهرمان . خوبی به آن اشاره شده است باشد که در این قصه به زندگی قسمتی از مراحل بازگشت می رها و آزاد در. خواهیم پرداخت

ای که اراده کند به سرزمین و جای دیگر برود  خواهد سفر کند و از هر نقطه کجا که می این داستان خواهان آن است که آزادانه به هر

گاه که بخواهد از سالکی دستگیری کند  رود و هر می الهی بشری به جهان جهان طور که پیر آزادانه از این و سیر و سیاحت کند همان

چنین ة باشد که دربار این آزاد و رها بودن، سخنان کمپبل میۀ و قرین. بتواند این کار را انجام بدهد( خدا)پادشاه عالمیانة با اجاز

تجسم ( sellf)دور اندازد و لباس نو بر تن کند، خویشتنِهای کهنه را به  درست مثل شخصی که لباس»گوید چنین می قهرمانی این

توان بُرید، سوزاند، خیس کرد و  را نمی( sellf)این خویشتن... یافته هم، جسدهای فرسوده را به دور اندازد و واردِ جسدهای نو شود

و ( 213: الف4953کمپبل، )«ودجاودان، حاضر در هرکجا، بدون تغییر و بدون حرکت، خویشتن همیشه همان است که ب. یا فرسود

مکمل این سخنان باز توصیفی از پدری است که قهرمان نیز قرار است به جایگاه او در نزد خداوند برسد؛ این پدر پیر و فرتوت 

قصه  او نیازی به جای ثابتی ندارد و به تعبیر خودِ. شود تر می روی تر و جوان رود قوی شود و هر چه که سن و سالش باالتر می نمی

گوید به خصوصیت آزاد و رها بودن او اشاره  و زمانی که پیر به قهرمان از پدرش می. نیاز است بیابانی است و از جای و پوشش بی

ها وی به من داد و راه  ام و کلید همه علم ها همه از او آموخته است و من علم« بیدار»روی سوی پدر دارم و پدرم»گوید کند و می می

: همان)«جهان گویی پیش من نهاده استۀ چنان است که هم تا از گردیدن من به گرد جهان. ن مرا وی نموده استهای جها کناره

در خواهد آورد و زمانی که با پدر یکی  های کهنه را از تن به و قهرمان قرار است به برکتی دست یابد که با این برکت، لباس(. 3

تر خواهد شد و به  هر چقدر پیرتر شود به سن و سال در واقع او زورمندتر و جوانشود به عمری جاودان دست خواهد یافت که  می

کند و او را برای رسیدن به شناختی  زند و از هر کس که خدای او بخواهد دستگیری می کجای که هستی که بخواهد سر می هر

. است« اش محل جاری شدن فیض ز این که دستاننیرو گرفته از این بینش، آرام و رها در عمل، سرخوش ا».کند فراکیهانی یاری می

خواهد باشد یک قصاب، یک  هر که می»رود؛ حال جوی می چنین به سوی یاری سالکان حقیقت و این( 216: الف4953کمپبل، )

 (. 216 :همان)«چابک سوار و یا یک شاه

 نتیجه گیری

الگویی ثابت  شود، می ساختار واحدی در همه آنها یافت های سراسر جهان دریافت که جوزف کمپبل با تحقیق و بررسی در اسطوره

خود را مطرح کرد که بر مبنای آن، تمامی ة اسطور شود و بر این اساس، نظریۀ تک های مختلف تنها تکرار می که در فرهنگها و دوره

  اسطورة از دیدگاه کمپبل تک  سطورها ترین تک مهم. کنند های جهان یک داستان را با جزئیات متفاوت بازگو می اسطوره و  ها هافسان

کمپبل معتقد بود که تمامی تمدنها و فرهنگها قهرمانان . از آثار او را به خود اختصاص داده استای  هقهرمان است، که بخش عمد

رمزی ۀ رسالدر این نوشتار  .کنند می ای مشابهی دارند که طی سفری نمادین سه مرحله عزیمت، تشرف و بازگشت را طی اسطوره

با توجه به مراحل الگوی سفر قهرمان کمپبل استخراج  روند پیشروی داستان و قهرمان آنرسالۀ رمزی حی بن یقظان ابن سینا، 

هرچند که  .تواند در قالب این الگو قرار گیرد میحی بن یقظان نیز ۀ قهرمان در قصو مشخص شد که  گرفتمورد بررسی قرار  وشده 

قصه های کهن الگویی موجود در این  همچنین شخصیت. ی مراحل سفر را با موفقیت پشت سر بگذاردممکن است موفق نشود تمام

یگانه ة بر اساس الگوی اسطور. زنند مورد بررسی قرار گرفتند های کهن الگویی خاصی را بر چهره می نقاب آنکه در جای جای 
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ۀ به آغاز سفر شد و با عبور از نخستین آستان وارد مرحل جدایی، دعوتۀ گذارد در مرحل سفر را پشت سر میۀ قهرمان سه مرحل

آزمونها به آشتی و هماهنگی با پدر رسید و این چنین به سرزمین خدایان راه یافت و با ة تشرف شد که با پشت سر گذاشتن جاد

گیرد و به وطن خویش  ی میرسد و مسیر بازگشت را در پ گرفتن برکت نهایی از دست خدایان این مرحله برای قهرمان به اتمام می

  . گرددو سفر قهرمان با گذشتن از این سه مرحله به پایان رسید برمی
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 هاجایگاه و تأثیر شاهنامۀ فردوسی بر سایر تمدن

 آوا توکلی اوجانی

 تری زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دک

 نگار توکلی اوجانی          

 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی                                

 هچکید

هومر در  .اندوطنان خویش تاثیرات ماندگار داشتهزندگی هم ةدر طول تاریخ ادیبان بزرگ در هر کشوری بر زبان و فرهنگ و نحو

هیچ یک از این شعرا همانند فردوسی در انگلستان، دانته در ایتالیا از این قاعده مستثنی نیستند ولی  یونان باستان، شکسپیر در

رد پای این شاعر بزرگ در جای جای فرهنگ ایرانی قابل . اندگذار نبودههای مختلف بر فرهنگ و هویت کشور خود تاثیرجنبه

شود و سرایندة شاهنامه عالوه بر فارسی زهای جغرافیایی ایران محدود نمیسرای ایرانی به مرآوازة این حماسه. باشدپیگیری می

که به شاید بتوان گفت که فردوسی عالوه بر این. داشته استهای مختلف را به تمجید وازبانان غیر ایرانی  مخاطبان از دیگر فرهنگ

جه به نقش بسزای فردوسی در شناساندن فرهنگ ایرانی به با تو. گفتۀ خود عجم را زنده کرده، بلکه آن را زنده نیز نگه داشته است

 .پردازدرو به تاثیر جایگاه این شاعر بزرگ ایرانی در ادبیات جهان میهای دیگر، مقالۀ پیشمخاطب جهانی و تاثیر آن بر تمدن

 .فردوسی، شاهنامه، تمدن، فرهنگ :هاکلیدواژه

 مقدمه

 ف تمدن یتعر

ست، بلکه ین..ابان ها ویو خ ها هک منطقه با خانیدر  یاجتماع انسان یآمده که تنها به معنا ینیشهرنش یتمدن در لغت به معنا

است  یو معنو یازتوسعه ماد ین تمدن دراصطالح، نوع خاصیبنابرا. ری استت شهیرین مکتوب و مدیوجود قوان یت به معنایمدن

، ی، اخالقیومذهب ینیقابل انتقال، شامل جهات د یاجتماع یها هدیده ازپدیچیپای  هتمدن مجموع. دینما می ژه رخیکه درجامعه و

 .گراستیک دین جامعه مرتبط با یا چندیع و یک جامعه وسی یمشترک درهمه اجزا یا علمی ی، فنیباشناختیز

های  کی از جنبهگیری روابط بشری ی اشاره به تکامل و شکل. پردازد های جامعه انسانی می های گوناگون از حالت تمدن به تلقی ٔ  واژه

. شود مشتق می civilisو شکل وصفی آن  civisکلمه تمدن از کلمه التینی شهر نشین بودن یا  .رایج این کلمه در زبان ادبی است

رفتار متمدن . تواند به معنی استانداردی برای رفتار مشابه رفتار محترمانه و رسمی اجتماعی استفاده شود کلمه تمدن همچنین می

به . باشد در این مفهوم، تمدن به معنی مهارت و تخصص نیز می. شود قطه مقابل بربریت یا رفتار بد و ناخوشایند تلقی مییا مدنی ن

توانند افراد متمدن یا مدنی بشمار  هایی هستند، می کنند اما دارای مهارت کوچک کار می عنوان مثال، مردمی که در یک روستایی

 .آیند

شود هر فردی در یک  تر متمایز می است که از یک جامعه ساده و ابتدائی ارت از یک جامعه پیچیدهاز لحاظ ادبی، یک تمدن عب

ها بعضی چیزهای  از نظر تاریخی، تمدن. کنند کند ولی همه افراد در یک تمدن زندگی می جامعه و با یک فرهنگ متفاوت زندگی می

 . مشترک دارند و همه وجوه مشترک فوق را دارند

و به طور کلی . یی است به قدر کافی متعددو مهم که در تعداد قابل مالحظهای از سرزمینها بسط یافته باشدها هع پدیدتمدن مجمو

تمدن و فرهنگ به معنی تمام خالقیتهای ذهنی و مظاهر اجتماعی و فردی مانند رفتار، گفتار، کردار و آداب و رسوم و اندیشه و آثار 

آورند  می سنجند و بدست می اجتماعات و ملت ها را از همین راه، و درجه تمدن و فرهنگ افرادادبی و هنری مردم یک کشور است 

 (19 :زمینه فرهنگ و تمدن ایران)کنند  می و تعیین

 جایگاه زبان فارسی در تمدن 

حل انشاء و صدور ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز تمدن جهانی، محل نشو و نمای ادیان قدیمی همچون زردشتی گری، م

تاریخی، هنر و معماری کم نظیر در های  و کامل ترین خطوط باستانی، سنت ها هاولین منشور حقوق بشر، یکی از اصلی ترین زادگا
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دوره باستان و باالخره زادگاه فرهنگ و تمدن چند هزار ساله، همواره مورد توجه اندیشمندان، خردورزان و محققین و تاریخ نگاران 

 .در اروپا بوده است باالخص

. شده اند می ایران در طول تاریخ بمنزله چهارراهی بوده که در آنجا ملل مختلف با هم تماس گرفته و تمدنهای مختلف با هم مخلوط

 در نتیجه ایران در همه ادوار سرنوشت تاریخی خود را که التقاط و ترکیب عناصر تمدنهای مختلف شرقی و غربی بوده است ادامه

مه به ای  همیراث گرانبها و گرانمای، ایران کشوری است که سهم بزرگی در تمدن بشری دارد. اده و این هنر ایران و ایرانی استد می

 (12:قدیانی). توان آنرا به قلم آورد نمی جا مانده به حدی است که

چه از نظر مادی و چه معنوی افزو ده اند و ، و این ایرانیان بوده اند که در طول تاریخ پربار خود گنجینه عظیمی را بر تمدن جهان

 . ایرانیان باید به خو ببالند که در تمدن جهان سهمی بی نظیر داشته اند

دوران اسالم و ، غنای فرهنگی در تمدن ایران باستان. فرهنگ و هنر جزء ذات این تمدن بوده و موجب بقاء و گسترش آن بوده است

ایرانی با تمدن  عد از ورود اسالم به ایران فرهنگ ایرانی اسالمی جایگاه خاصی پیدا کرد و تمدنبعد از آن همواره وجود داشته و ب

 . اسالمی عجین شدند و امروز هم جدا کردن آندو بسیار کار دشواری است

فظ میراث زبان و ادبیات فارسی جایگاه خاصی داشته و نقش تعیین کننده در ح، در بین عوامل تشکیل دهنده فرهنگ در ایران

، تمدن ایرانی و اسالمی ایفا نمود و گنجینه فرهنگی و تمدنی ایران را در آثار اندیشمندان فرهنگی و ادبی ایران همچون سعدی

توان مشاهده  می خیام و دیگران که همه شان با فرهنگ ایرانی و دین اسالم هم آشنائی کامل داشته اند، فردوسی، مولوی، حافظ

در کنار فرهنگ  فرهنگ ایران باستان را گنجند تالششان بر این بود که می گان که در دایره ادبیات کالسیکهمه این بزر. نمود

 . اسالمی به مخاطبین نسلهای بعدی منتقل بکنند و همین امر موجب غنای بیشتر فرهنگ و تمدن ایرانی شده است

ان ین فرهنگ عظیم را به جهانیبوده و همواره ا یاسالم -یرانیاانگر فرهنگ و تمدن ینما، شیوه خوکات باشیدر طول ح یزبان فارس

وتاه آمده و کگانگان، یل نموده و نه در مقابل هجوم بیگران تحمین زبان در طول قرون و اعصار، نه خود را بر دیا. انتقال داده است

 . اردرده است و این نشان از عظمت و فراخی و شکوه این زبان دکب واگذار یدان را به رقیم

  قدرت زبان فارسی از جهات عدیده است که توسط زبان شناسان مورد بررسی قرار گرفته است و همه آنها معتقدندکه زبان" 

لحاظ  ندارد و به تییمحدود چیه هک است شناسی زبان برجسته اتیو برخوردار از خصوص ، گسترده نیری، ش زنده  زبان یک ، فارسی

تش یزبان فارسى، خصوص.دارد ییار باالیبس و ارزش تیو اهم است رومندیین  ، زبان آن بیکیتر و قدرت واژگانی جنبهو  لغات گسترده رهیدا

 ".ت مفهوم را در خودش جاى بدهدینها تواند بى رى است و مىیپذ بکیتر

ر، مرز زبان یاى صغین آسین تا روم و همیروز از چ یک . است بوده هاناز ج عییوس بخش رسمی  ، زبان از زمان ای در برهه فارسی  زبان" 

کردند و هنوز هم در کشورهائی مثل هند و  می و در کشورهای متعددی به زبان فارسی گفتگو "داده است ل مىکیرا تش  فارسى

 . مصر و آسیای میانه زبان فارسی از جایگاه خاصی برخوردار است، پاکستان

ژه و یى ویوایش، بکیعنى ترین زبان است؛ یی دارد که مهمترین آنها در خود ذات انفوذ زبان فارسی در این کشورها دالئل زیاد

زبان فارسى، فرهنگ .ندک ن زبان با خودش حمل مىیه اکى است یدلیل دوم نفوذ زبان فارسی آن بار معنا. ن زبان داردیه اکآهنگى 

-یار دارد و میمعارف را در اخت از یمیمحموله عظ یزبان فارس. ه همان فرهنگ اسالمى استکبرده است؛  اى را با خودش مى غنى

ت اعم از فلسفه، یهن بشرکث یرقابل اغماضى از مواریم و غیبخش عظ. ندکفا یا یرا در انتقال آن به جوامع بشر یتواند نقش بزرگ

 مینه عظیاز گنج یضیپرف باریدر واقع جو یزبان فارس. له زبان فارسى منتقل شده استیاست به وسیاخالق، عرفان و س، ن، علمید

  زبان  شعری  های وانید در  بشری  واالی  شهیاند و ، معرفت متکاز ح   آنچه. زبان است یفارس یها ان و ملتیرانیا یث فرهنگیموار

 یانحصار یالهیوس یزبان فارس.  است  توجه  و قابل  ار مهمیبس  است  شده  فردوسی گنجاندهشاهنامه حکیم ابوالقاسم  همچون  فارسی

گر بزرگان یری است که توسط مولوى، عطار، حافظ، سعدى، فردوسى و دینظیم و بیمت عظکم واال وحیافتن به مفاهیدست  یبرا

ره مهم، یذخ یکهستند،  یبشر یمند به معارف وااله عالقهک یسانکتمام  یبرا یزبان فارس. ریزی شده استپایه. علم و ادب

اى خاص قائل  و مرتبه د براى زبان فارسى ارجیمند باشد، با س به معارف بشرى عالقهکهر . است یریگیو پ یریباارزش، قابل فراگ

طره یى جهان را تحت تسلط و سیایمى از مناطق جغرافیبا توانسته است بخش عظین، رسا و زیریت، شین زبان پرظرفیرا ایز ؛باشد
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، نید، ند و براى آنان فرهنگکها جا باز  در دل ملت، قدرت بالغت خود ى ویوایى، شیارآکدرآورد و با نفوذ معنوى، معنوى خود

 و تمدن به ارمغان آورد معرفت

، سعدی، ی ادبی شخصیتهای زبان فارسی همچون فردوسیها ههای دینی و اندیشکه حکمتبا این فرضیه و پیش زمینه است 

وابسته به مرز جغرافیائی خاصی نبوده و محدودیت زمانی ...تصامی وشهریار، پروین اع، ابن مسکویه، ابن سینا، فارابی، خیام، حافظ

، اسکندروف، مدینسکی، گوته، ادیبان و شخصیتها و دانشمندان بزرگی همچون شکسپیر، در همین اروپاهم نداشته اند لذا 

ی بین یهابهره جستند و مشابهت شیفته ادبیات غنی فارسی شدند و به نوعی از محتوا و مفاهیم ارائه شده توسط آنها کاسیمجانوا

اسکارچیا و غیره با ، در ایتالیا هم ایرانشناسان بزرگی مثل بائوزانی. ی آنها بوجود آمد و از این گنجینه بهره جستندها هاشعار و نوشت

جامعه انسانی بر  تسلط بر زبان فارسی توانستند در تقریب دو فرهنگ ایرانی و ایتالیائی تالش نمایند و خدمات فرهنگی خود را بر

 . جای بگذارند

 جایگاه تمدن در شاهنامه فردوسی

اگرچه . ان را داردیرانیت ایان، حکم فرهنگ، تمدن و سند هوییان و اروپایغرب یسترگ است که برا ید اثریتردیب یشاهنامه فردوس

ات، زبان و هنر یخ، فلسفه، ادبیا، تاریر، جغرافیتوان با اساط می است، اما با مطالعه آن یرانیا ی، نماد باورهایم فردوسیشاهنامه حک

 گنجد نمی هم یخاص یایمحدود نشده است و در جغراف یچ قالبی، در هین اثر ارزشمند ادبیا. ز آشنا شدیران نین کهن ایسرزم

جا که هنوز آورده است تا آنر دریبه تصو یناشدنکهنه ییاز الگوها یریگرا با بهره یرانیاهای  تیپندارها، باورها و حکا ین اثر ادبیا

ن و یدلنش، بایز یدارد، آن هم به شکل ییشتر نقاط جهان کارآیدوستان بپژوهان و ادبشناسان، شاهنامهرانیا یهم از سو

را  یو غرب ییپردازان اروپاهیشتر شاعران و نظریزبان، بین شاعر پرآوازه فارسیا یها هشین خاطر است که اندید به همیشا.رگذاریتاث

 یها هر حماسیتوان تصو نمی م،یخوان می هر زمان شاهنامه را. چون شاهنامه، سوق داده است یلیبدیو ترجمه شاهکار ب یبه بازخوان

در . دانم می جهان یسرارا سرآمد شاعران حماسه یچرا که فردوس. آن را، از خاطر برد یف، باشکوه و سرشار از زندگیبا، ظریز

ن، یباتریتوان گفت ز می جرئتبه . را ندارد یبا و یتوان هماورد یلسوف، مورخ و شاعریچ فیاست که هره یش چنان چیها هسرود

ل یران به دالیات این اثر سترگ ادبیا سراغ گرفت یتوان در شاهنامه فردوس می را یروزیمبارزه و پ یها هن واژیزتریآمشیستا

ش ین و ستایها را وادار به تحسشتر آنیجا که بر قرار داده است تا آنیبان و شاعران سراسر جهان را به شدت تحت تاثیاد یاریبس

را، به جهان عرضه  یات حماسیاز ادب یناگفته و نامکشوف یها هرا دارد که جنب یین توانایشاهنامه هنوز هم ا. کرده است یفردوس

ز به ثبت یگر کشورها نین، در دیزمرانیا یهااز مرز یل نامش را جدایبدیب یبلندمرتبه و سخنور یبه عنوان شاعر یفردوس. کند

 رسانده است

ران یاتش، فرهنگ، هنر، تمدن و زبان ایتک اباست که در تک یشمار آثارشاهنامه او جزو کم. است یشک او پدر شعر فارسیب

 یگران بازخوانید ین را برایمران زیقهرمانان ا یستگیاز ابعاد گوناگون شا یتیشاهنامه، روا یحماسهای  شتر داستانیب. زند می موج

قات و مطالعات یه خلق تحقیپنهان آن، دستما یها هیگذرد ال می ل است که هرچه زمانیبدیب یشاهکار یشاهنامه فردوس. کند می

 ردیگ می قرار یاریبس

ش سروده است، اما یها پن سالیران زمیو ا یات پارسیت، تمدن و ادبیاز زبان، هو یشاهنامه را به عنوان سند یاگرچه فردوس

ن در یزممغرب یها هشتر اسطوریشاهنامه، ب یپردازسرشار از اسطورههای  د اذعان کرد با توجه به داستانیبا یچ اغراقیهیب

های  ر داستانیتوان به بازتاب و تاث می کشورها، یات برخیادب یبا بررس. آورند می زبان کمیپارس یمواجهه با قهرمانان فردوس

 یدر سراسر اثر ارزشمند فردوس ی، حکمت و زندگیکیآرامش، ن. برد یم پیقد یغرب و اروپا یحماسهای  ر رمانشاهنامه د

. است یو جاودانگ یمردی، حکمت، عرفان، صلح، مبارزه، پایرانین شاعر ایارزشمند ا یها هکالم در سراسر سرود یجادو. درخشند می

 یکند که ردپا می ینیرا بازآفر یاش قهرماناناو در شاهنامه. ر و شر بودیان خیمشود شاهد نبرد  می ،شاهنامههای  شتر فصلیدر ب

ها  یها و هندران، از جمله اعراب، ترکیگان ایشتر همسایر بیاخ یها هدر ده. توان سراغ گرفت می گر،ید یتر اثر ادبها را در کمآن

، مطالعه و یاند با بررسش ترجمه کردهیخو یمادرهای  به زبانن کتاب جاودان را یدارند و ا یشتریب ییانس و آشنابا شاهنامه 
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 یشاهکار. گرفت یرا پ ییگراو آرمان یو آزادگ ی، خرد، عدالت، همدلیاز فرزانگ یپررنگ یها هتوان نشان می دقت در اشعار شاهنامه،

 است  را مبهوت خود ساخته یاری، بسیپردازو قهرمان یشناسییبایشه، تمدن، زیاز اند یچون شاهنامه به عنوان نماد

از زمان کیومرث تا آغاز زمان فریدون، سرگذشت انسان و سیر تحول و تکامل جوامع بشری به زبانی داستانی و  شاهنامه فردوسیدر 

اند که به تاریخ و سرگذشت  مردمان پامیروایرانی و ساکنان فالت ایران از مردمانی بوده. پردازی بیان شده است بدون اسطوره

ای داستانی به خود  هر چند که تاریخ در نگاه عمومی ایرانیان همواره شکل و پوسته. اند و آنرا حفظ کرده  پیشینیان دلبستگی داشته

های دور و  دهنده عالقه و توجه این مردم به گذشته شده است؛ اما با این شواهد موجود نشان گرفته و گاه مغز فدای پوست می می

 .ها را هر چند به شکل داستانی به خاطر بسپارند و پاس دارند اند تا این گذشته هنیاکانی است و کوشید

از دیباچه و داستان کیومرث تا داستان فریدون، یک دوره روایی از داستان آفرینش و سیر تغییر  شاهنامه فردوسیهای آغازین  بخش

از آن « شاهنامهبخش اساطیری »پژوهان با عنوان  مهاین بخشی است که در تداول شاهنا. گیری تمدن بشری است و تطور و شکل

، جنگ و ستیزی میان خدایان و نیروهای آسمانی و زیرزمینی در شاهنامه فردوسیدر داستان آفرینش و سیر تمدن .شود یاد می

سرگذشتی از رشد هر چه هست، . العاده و فرا زمینی در آن جایی ندارند های خارق ای با توانایی های اسطوره شخصیت. گیرد نمی

 .ای داستانی پیچیده شده است سرگذشتی که در لفاف و پوسته. فرهنگی و تمدنی و دستاوردهای زندگی انسان در گذر زمان است

های کیومرث، هوشنگ،  شود و داستان از دیباچه آن آغاز می شاهنامه فردوسیداستان آفرینش یا سرگذشت تمدن بشری در 

رود و آشکارا دانسته  نام ایران بکار نمی( بجز اواخر آن)ها  در عمده این بخش. گیرد دون را در بر میطهمورث، جمشید، ضحاک و فری

. رسد آید که فردوسی نه فقط سرگذشت انسان در ایران، که سرگذشت انسان بطور کلی را در نظر دارد و سپس به ایران می می

و پیش از پرداختن به داستان  شاهنامهفردوسی در دیباچه .کند یاد می« شاه جهان»ها با عنوان  های آن داستان چنانکه از شخصیت

توانایی، آتش و آب و : او از آفریدن. پردازد تکامل انسان و سیر تمدن بشری، به ستایش خرد و آفرینش جهان پیش از انسان می

و راغ، ابر و آب، خورشید و ماه، گیاهان و  گانه، زمین و دریا و دشت و کوه های دوازدگانه و سیارت هفت خاک، گنبد آسمان و برج

 .کند انسان یاد می/ جانوران، و سرانجام از آفریدن مردم

 جایگاه شاهنامه برفرهنگ و تمدن سایر ملل

 انه و قفقازیم یایات آسیگاه شاهنامه در ادبیجا: الف

م یقهرمانان آن از قد یبشر یخصلت عموم ،یه بدیو نبرد آن عل یدوست انسان یبند شاهنامه، قسمت یدوست یق زندگیافکار عم

ان یرستم دستان در م یالزم به ذکر است که داستان حماس. ن مشرق را معطوف داشته استیسندگان و محققیتوجه شعرا، نو

ت یان در شمار جمعیدر دوران اشکان. ..»: سدینو ین میبار تولد چن. و. نه وین زمیبه خود گرفته بود که در ا ینیها شکل مع سک

ب یبردند، در ترک یبه سر م( ستانیسکز)ستان یم در استان سیها که از قد انه وارد شدند و سکیم یایاز آس یگریران اقوام دیا

 ن آنها بودیگذاشتند که داستان رستم دالور از جمله مشهورتر ییر به سزایتأث یرانیا یمل یها حماسه

برخوردار بوده است که  یانه از شهرت فراوانیم یایان اقوام آسیدر م میجداگانه و قهرمانان آن از قد یها شاهنامه و بخش

 یاند  البته، منبع اساس ف کردهیتأل یادیانه آثار زیم یایو گسترش آثار او در آس ینه فردوسیدر زم یپژوهشگران اتحاد شورو

ده که در بطن ین ایزند و ا یراسر آن موج مدر س یدوست بود که افکار وطن یزوال فردوس یقبل از همه شاه اثر ب یمردم یها داستان

ها همواره  گو مردم و در مجموع قصه. ده استیبخش یان و اجراکنندگان داستان ها را الهام میسرا شه داستانیگرفته هم یشاهنامه جا

د و یجد یها و قصه نش داستان هایآفر یق شاهنامه منبع اصلین طریبد. مان داشتندیانت ایو صداقت بر خ یبر بد یکین یروزیبر پ

که مرسوم بود  یبه طور یازبک 45، شاعر و مترجم قرن یت خاموشیحکا. دیزبان گرد یزبان و ترک یندگان فارسیشده گو یدستکار

. جداگانه آن قرار گرفته است یها محور افکار بخش یبند گردد و طرح و ساختار قسمت ین آغاز میراشد یامبر و خلفایبا نعت پ

 یاو ربط دارند و او با مهارت ادب یحوادث با داستان قهرمان یل گذشتگان توجه مخصوص به رستم داشته و تمامز مثین یخاموش

رنگ یسودابه، ن ییاب، دورویکاوس، استبداد افراسیک یاو را با دشمنان، خودخواه یریناپذ یعالقه رستم را بر مردم و نفرت و آشت

 م نموده استیترس ید را با استادید، کاوه، رستم و گردآفریجمش یمایده است و سیر کشیگران را به تصویشغاد و د
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ر یو تسخ ینظام یها ورشیاز آنها در مورد  یدر بخش. میشو یر از اسکندر مواجه میترکمن با دو نوع تصو یات شفاهیدر ادب

که  یترکمن یها در افسانه.استآرام اسکندر نقل شده  یها درباره زندگ گر افسانهیرود و در قسمت د یپادشاهان و ملل سخن م

 یها ر داستانیرسد و به طور واضح تأث یجان به مشاهده میو آذربا یکیتاج یات فارسیر ادبیباشند نقش و تأث یرامون اسکندر میپ

 رود کامال یرامون زاده شدن اسکندر سخن میکه در بطن آن پ «اسکندر پادشاه» یافسانه ترکمن. رسد یبه چشم م یشاهنامه فردوس

او پسر داراب و برادر دارا : دهد ینسبت م یرانیگذشتگان اسکندر را به اقوام ا یطور معلوم فردوس. کند یت شاهنامه موافقت میبا حکا

فرستد که بعد از رجوع  یداراب م یرد و به اجبار دختر خود را به همسریپذ یت را مین واقعیز این( پلکوس)لقوس یف. اعالم شده است

 (46رامسکویج،ص. ا.ا).شود یندر تولد ماو به نزد اسک

 آغاز شد 45انه از قرن یم یایات اقوام آسیر شاهنامه بر ادبیتأث:ب

انه و از جمله یم یایات اقوام آسین اثر بر ادبیر ایاند و تأث کامل آشنا بوده یبا شاهنامه فردوس یست که مؤلفان افسانه ترکمنین یشک

قهرمانان شاهنامه در  ین منطقه به کتاب فردوسیمردم ا یصرف نظر از دسترس. غاز شده استم آ 44ا  41اقوام ترک زبان از قرون 

ت یزبان از محبوب یان مردم ترکیکه در م «بیشاه صنم و غر» ییغنا یانددر داستان عشق ن منطقه شهرت فراوان داشتهیان اقوام ایم

ن داستان یا. ک شرق به طور واضح آشکار استیات کالسیفوذ ادبر و نیف شده تأثیم تأل 45ا  46برخوردار بوده ودر قرون  یادیز

به  یو روانشناس ییو غنا یو آموزش یلیتخ یها سوژه واحد بوده در آن آهنگ یرد که دارایگ یرا در برم یمجموعه اشعار فراوان

از قهرمانان  یکیکه « گل نهال»ه در از جمل. باشد یمنثور، گفت و گو، مکالمه و محاوره م یها پاره یداستان دارا. رسند یمشاهده م

 (466:سامویالج.ن.ا)کند یان میداستان درد دل خود را ب

 ت داشتیان اقوام قراقلپاق محبوبیدور در مهای  از زمان یحماسه فردوس:پ

بزرگ  یشهرها ات قراقلپاق دریادب یها کیاز کالس یاریبس. م خوارزم قرار داشتندیر تمدن قدیها تحت تأث در گذشته دور قراقلپاق

دل، ی، بی، فضولیی، نوای، حافظ، سعدی، نظامیچون فردوس یاض بزرگانیسار ف ل نموده از چشمهیوه و بخارا تحصیمشرق مثل خ

در مدارس و مکاتب قراقلپاق به عنوان  4346ختگان تا انقالب ین فرهیاند و آثار ا مند شده بهره یگر بزرگان شرقیو آثار د یمختوم قل

 (1:ممیت اف.گ).کردند یم یبردار را نسخه ینظم فارس یاندازه شاهکارها یشد و خطاطان با محبت ب یس میرتد یکتب درس

 ترجمه کردند یشاهنامه را به زبان مل 43غور از قرن یشاعران ا:ت

 یم نظاریآنها عبدالرحاز  یکید که یتوان به وضوح د یات مکتوب میندگان ادبیژه نمای، به ویغوریات ایز در ادبیر شاهنامه را نیتأث 

ف نموده و ین تألین، رابعه سعدیریو مجنون، فرهاد و ش یلیرا مثل ل یبه سر برده است و آثار 43قرن  یاست که در ابتدا

مه یکه ن یبیو غر ی، محمدصادق قاشغریغور ا نظاریشاعران ا. نوشته است ییر نوایش یات علیاز غزل یرویخود را در پ یها مخمس

با  یغور به ترجمه شاهنامه فردوسیشاعران ا 43در قرن . اند ادگار گذاشتهیاز خود به  ینظم یراث غنیاند، م ه سر بردهب 43اول قرن 

 یغوریو شاعر خاموش آخون شاهنامه را به زبان ا یم آخون مال شاه هجرانیعل، رکنتیات شناس اهل یادب. خود پرداختند یزبان مل

مسایل فیلوِلوِژی ادبیات ).باشد ین گراد محفوظ میانه شهر لنیم یایتو اقوام آسینون در انستترجمه نمودند که ترجمه آنان هم اک

 (414:ایغوری،

رستم، زال، حاتم، لقمان،  یها نام. اد کرده استیمعروف شاهنامه  یماهایاز س «نیجنگ مقدس در کشور چ»بالل ناظم در داستان 

، صداقت به وطن و محبت، خرد و یاند، به عنوان سمبل دالور اد شدهین شاعر یآثار ا، مجنون که در یلیخا، وامق، عذرا، لیوسف، زلی

نشان روشن ارتباط  یدرباره اسکندر مقدون ییایض. ت نیو حکا یبیغر ینوشته ترد «شاه بهرام»داستان . اند سخاوت وصف شده

 (11:،ثابت مالوداف).کند یت میتثب یغور را با شاهنامه فردوسیات ایق ادبیعم

 ترجمه شده است یبه طور پراکنده به زبان آذر یشاهنامه فردوس:ث

ن از یز مشاهده نمود که این یجانیو مکتوب آذربا یات شفاهیتوان در داستان، افسانه و حکا ی، شاهنامه را میرانیحماسه ا یمایس

خود  یها و مقاله با ارزش در نوشته ن کتابیآخونداف، مؤلف چند یرزا فتحعلیم. ده استیجان به ارث رسیک آذربایات کالسیادب

و  یو همواره با ظرافت ادب یکه مملو از هماهنگ ینظم»: سدینو یم یو شاهنامه او را ستوده از جمله در مطلب یهمواره فردوس

کند و  یجاد میوان حافظ در خواننده شوق و شور ایو د ی، خمسه نظامیبلند باشد، مثل شاهنامه فردوس یو نفاست و محتوا ییبایز
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دارند و از ذات انسان باال و برترند  یامبریشک مرتبه پ یب یین شعرایچن. تواند مقبول همه خوانندگان باشد یکند و م یج میاو را مته

د یرش. ترجمه شده است یبه طور پراکنده به زبان آذر یشاهنامه فردوس  «.است یفلسف یها شهیو آثار آنها سرشته از الهام واند

 4315در سال .ترجمه کرده است یآذر یمل یها را در سبک داستان یسنده و معلم داستان رستم و سهراب فردوسیوزاده ن یافند

بر اساس  4316در سال  یجانیس آذرباینو کاوه درام. ن داستان را ترجمه و منتشر نمودیز این یجانیب اف شاعر آذربایعباس آقا غا

ن کشور یاف آهنگساز مشهور ا کیب یر حاجیاوز. ش گذاشته شدیکشور به نما یتر ملشنامه نوشت و در صحنه تئایداستان مذکور نما

ش  ، نشریه زاریا واستاک)صحنه رفت یسال بعد به رو 2ف نمود و یبخش تأل 1رستم و داستان را عبارت از  یاپرا 4315ز در سال ین

244) 

آن را  یشاهنامه ترجمه نثر یاز نسخه اصل یسنده گرجینو یآور لیدیک. شروع شد 43از قرن  یتوجه به اثر فردوس یات گرجیدر ادب

ترجمه منثور . اد بودیز یلیخ یو قهرمان ین داستان دالوریتوجه به ا.گرفت یخسرو را فرا میک یانجام داد که تا دوران پادشاه

ه یرستم بود که روح یها ین اشعار وصف قهرمانیشتر موضوع اید که بین اثر منظوم گردیجاد چندیبه سرعت موضوع ا یآور لیدیک

« یانیراستا م»ن سلسله را ید شدکه اینمود و بعدها آثار همگون کارنامه رستم تول یان میب یرا به نوع یفولکلور مردم گرج

 گر انشاء شده بودندیکدیشد که دنبال  ین نفر محسوب میچند ینبود، بلکه کار دسته جمع ین کار فردیا»دند و ینام یم

راستا » یها اند که داستان اثر به سزا گذاشته ین سو در فولکلور مردم گرجیم بدیشاهنامه از قد یها ت که داستانالزم به ذکر اس

ات یژه در ادبیژن و منیاز ب ییها رستم و سهراب نمونه یها نهیباشدهمزمان با گز ین مینامه در نظم و نثر از جمله ا ا رستمیو « یانیم

ن سلسله در دسترس قرار دارد و آنها را در منابع یداستان از ا 42معروفند و تاکنون  «نهیژنیب»کار آمد که با اسم  یرو یگرج

جاد شده یشاهنامه ا یرویدر پ یها ن نکته الزم است که اشعار منظومهیاما ذکر ا. دا نمودیتوان پ یم 46ا  46نوشته قرون  دست

 (91:عارض مال،).اند سه با آثار منثور کسب کردهیت و شهرت را درمقایمحبوب

 ان مردم قزاقیشاهنامه در م:ج

ن یآلت یابرا». ان مردم قزاق از دست نداده استیگاه خود را در میات جهان تاکنون ارزش و جایشاهنامه به عنوان شاهکار ادب

عارض مال . کند یماد یرج یا یاز اشعارش از دالور یکیکامل داشت و در  ییآشنا یشاعر و روشنفکر قزاق با شاهنامه فردوس« نیسار

ترجمه  یز به زبان قزاقیرا ن یو فضول یی، نوایاز نظام یاشعار یو. ن شاعر قزاق بود که ترجمه شاهنامه را انجام داده استینخست

 کرده است، 

در  4555در سال  «قصه رستم»ترجمه او تحت عنوان . به شاهنامه توجه ظاهر نمود یردلیات قزاق شاعر سیپس از عارض مال در ادب

ن شاعر و یرالیس. از شاهنامه توسط م ییها بخش «کاپیآ» یدر مجله قزاق 4343ا  4341 یها در سال. قازان چاپ شده است

در ترجمه او . وکارت استفاده کرده استیر. و ف یژوکفسک. ا. و یها در ترجمه خود از ترجمه یو. دیروزنامه نگار قزاق به طبع رس

د یمج 4391در سال . ه دهدیو بشردوستانه شاهنامه را ارا یعیو بد یدتیو مترجم توانسته افکار عقرستم در مرکز توجه قرار دارد 

به نشر رساند که نبرد رستم و سهراب را  یدانیات میسطر از شاهنامه را ترجمه کرد و در مجله ادب 411سنده قزاق یف نویدولت با

ل یتجل یاز هزاره فردوس یجامعه جهان 4391در سال . رت گرفته بودو بحر شاهنامه صو ین ترجمه در وزن مثنویا. گرفت یفرام

 و شاهنامه چاپ و نشر شد یدرباره فردوس ییها ن مناسبت درمطبوعات رساله و مقالهیبه ا. کرد

و  یرمانبه وجود آمد که در آنها روح قه یادیها و آثار ز م توس رستم نامهیر حکینظ یاز حماسه ب یرویات قزاق در پیبعدها در ادب

 (339:، شاهنامه، مسکویفردوس).زند یموج م یو خردورز یدالور

 :دیدگاه شاهنامه پژوهان غرب در مورد تاثیر شاهنامه بر آثار غربی

 (شاهنامه یپژوهشگر آلمان) تس وولفیفر -4

اگرچه . ان را داردیرانیت ایان، حکم فرهنگ، تمدن و سند هوییان و اروپایغرب یسترگ است که برا ید اثریتردیب یشاهنامه فردوس

ات، زبان و هنر یخ، فلسفه، ادبیا، تاریر، جغرافیتوان با اساط می است، اما با مطالعه آن یرانیا ی، نماد باورهایم فردوسیشاهنامه حک

ن یا.گنجد نمی هم یخاص یایمحدود نشده است و در جغراف یچ قالبی، در هین اثر ارزشمند ادبیا. ز آشنا شدیران نین کهن ایسرزم

جا که هنوز هم ر درآورده است تا آنیبه تصو یناشدنکهنه ییاز الگوها یریگرا با بهره یرانیاهای  تیپندارها، باورها و حکا یاثر ادب
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ن و یدلنش، بایز یدارد، آن هم به شکل ییشتر نقاط جهان کارآیدوستان بپژوهان و ادبشناسان، شاهنامهرانیا یاز سو

را  یو غرب ییپردازان اروپاهیشتر شاعران و نظریزبان، بین شاعر پرآوازه فارسیا یها هشین خاطر است که اندیه همد بیرگذارشایتاث

 یها هر حماسیتوان تصو نمی م،یخوان می هر زمان شاهنامه را. چون شاهنامه، سوق داده است یلیبدیو ترجمه شاهکار ب یبه بازخوان

در . دانم می جهان یسرارا سرآمد شاعران حماسه یچرا که فردوس. آن را، از خاطر برد یدگف، باشکوه و سرشار از زنیبا، ظریز

ن، یباتریتوان گفت ز می جرئتبه . را ندارد یبا و یتوان هماورد یلسوف، مورخ و شاعریچ فیره است که هیش چنان چیها هسرود

 .سراغ گرفت یفردوستوان در شاهنامه  می را یروزیمبارزه و پ یها هن واژیزتریآمشیستا

جا که ر قرار داده است تا آنیبان و شاعران سراسر جهان را به شدت تحت تاثیاد یاریل بسیران به دالیات این اثر سترگ ادبیا

ناگفته و  یها هرا دارد که جنب یین توانایشاهنامه هنوز هم ا. کرده است یش فردوسین و ستایها را وادار به تحسشتر آنیب

از  یل نامش را جدایبدیب یبلندمرتبه و سخنور یبه عنوان شاعر یفردوس. را، به جهان عرضه کند یات حماسیادب از ینامکشوف

 یشمار آثارشاهنامه او جزو کم. است یشک او پدر شعر فارسیب ز به ثبت رسانده استیگر کشورها نین، در دیزمرانیا یمرزها

از ابعاد  یتیشاهنامه، روا یحماسهای  شتر داستانیب. زند می ران موجیزبان ا اتش، فرهنگ، هنر، تمدن ویتک اباست که در تک

 .کند می یگران بازخوانید ین را برایران زمیقهرمانان ا یستگیگوناگون شا

 یاریقات و مطالعات بسیه خلق تحقیپنهان آن، دستما یها هیگذرد ال می ل است که هرچه زمانیبدیب یشاهکار یشاهنامه فردوس

 .ردیگ می قرار

 (:یشیشاعر اتر)هلموت بوتشر -2

ش سروده است، اما یها پن سالیران زمیو ا یات پارسیت، تمدن و ادبیاز زبان، هو یشاهنامه را به عنوان سند یاگرچه فردوس

ن در یزممغرب یها هشتر اسطوریشاهنامه، ب یپردازسرشار از اسطورههای  د اذعان کرد با توجه به داستانیبا یچ اغراقیهیب

های  ر داستانیتوان به بازتاب و تاث می کشورها، یات برخیادب یبا بررس. آورند می زبان کمیپارس یمواجهه با قهرمانان فردوس

 یدر سراسر اثر ارزشمند فردوس ی، حکمت و زندگیکیآرامش، ن. برد یم پیقد یغرب و اروپا یحماسهای  شاهنامه در رمان

. است یو جاودانگ یمردی، حکمت، عرفان، صلح، مبارزه، پایرانین شاعر ایارزشمند ا یها هسراسر سرودکالم در  یجادو. درخشند می

 یکند که ردپا می ینیرا بازآفر یاش قهرماناناو در شاهنامه. ر و شر بودیان خیشود شاهد نبرد م می ،شاهنامههای  شتر فصلیدر ب

ها  یها و هندران، از جمله اعراب، ترکیگان ایشتر همسایر بیاخ یها هدر ده. رفتتوان سراغ گ می گر،ید یتر اثر ادبها را در کمآن

 .اندش ترجمه کردهیخو یمادرهای  ن کتاب جاودان را به زبانیدارند و ا یشتریب ییانس و آشنابا شاهنامه 

را  ییگراو آرمان یو آزادگ یعدالت، همدل، خرد، یاز فرزانگ یپررنگ یها هتوان نشان می ، مطالعه و دقت در اشعار شاهنامه،یبا بررس

را مبهوت خود  یاری، بسیپردازو قهرمان یشناسییبایشه، تمدن، زیاز اند یچون شاهنامه به عنوان نماد یشاهکار. گرفت یپ

به  یدوسفر. کند می تیران را روایا یو بزرگ یو پرشکوه، عظمت، دالور یحماس یرش، با زبانینظیدر اثر ب یفردوس .ساخته است

ها را از قهرمانان دهد و آن می یشرق یشاهنامه رنگهای  تیشتر شخصینه و بیاب، تهمیار، افراسیاوش، کاوه آهنگر، رستم، اسفندیس

ر و با ینظیب یزبان، با قدرتیدست پارسرهین شاعر چیم ایشو یست اگر مدعیاغراق ن. سازد می زیکهن، متماهای  نیگر سرزمید

به  یت و آزادگیاز انسان یش، شاهنامه را به عنوان منشوریهاداستانهای  قهرمان ییارویرخدادها، مبارزات و روم هنرمندانه یترس

 .ان عرضه داشته استیجهان

 (ییپژوه اروپا شاهنامه)ل یآدولف آور-9

سخنش را  یگویپارس ن شاعریا. زند می ش موجیش و ستایایسرشار از حماسه، ن ینیآهنگ دلنش یات شاهنامه فردوسیشتر ابیدر ب

 .رساند می انیکند و به پا می مثال آغازیب یت انسجام و صالبتیدر نها

ان یاش را در بیاست که اوج هنرمندای  هاش به گونگانهیدر سرودن اشعار شاهکار  یفردوس یو سخنور ی، استادیرگیمهارت، چ

اما . ان و آشکار استیع یپردازاز رزم و حماسه ییها هشاندر سراسر شاهنامه ن. سازد می خاطرنشان یحماسهای  تیحکا یریتصو

. ن شده استیعج یز با اشعار فردوسین یات، حکمت و اخالق شرقیاز ادب ین اثر جاودان جداین است که در اینکته قابل تأمل ا

، دانش و یداری، بیدوستهنیت عدالت، می، رعایش راستیستا. اندجهان، از آن محروم یادب یها هشتر آثار و منظومیکه ب یازیامت
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سرشار از  یفردوس یهمتایاثر بهای  شتر داستانیاگرچه ب. دارد یتجل یل داستانیتمث به گونه یان فردوسی، در بیخردورز

در شاهنامه  یکه فردوس ییها هشیاند. ن وجه از شاهنامه کمتر مورد پژوهش قرار گرفته استیکالم است اما متاسفانه ا یقیموس

به  یه شاهنامه، دعوت فردوسین آرایترد مهمیشا. دارد یدوستانه همخواند کرده است، با احساسات انسانیها تاکآن ش بریخو

و  ی، پاکدلی، راستی، کرامات انسانی، دالوریمرام پهلوان. استها  یو کژها  یز از زشتیو پره یکوکاری، نی، خردورزیانسانهای  آرمان

ن یبه سبب هم. خواندیها فراماش را به آننده شاهنامه خوانندهیاست که سرا یمله صفاتبه عهد، از ج ین وفاداریچنهم

گرباره آن، شوق و ینخواهد گرفت چرا که پس از خواندن د یسروده است که رنگ کهنگای  هاثرش را به گون یفردوسها  یژگیو

از  یجدا یک اثر ادبی. را تجربه کند یلحظات ناب یو ییآراو سخن ینیآفرشود تا به سبب سخن می ختهیاق خواننده برانگیاشت

ن قاعده مستثنا یز از ایباشد و شاهنامه ن یدانو سخن یتمام، سرمشق سخنور ییوایست با فصاحت و شیبا می ،یادبهای  ارزش

 یبرا. کرده است زمان ینمانه تمامییناب، آ یچون شعراش را همزبان، شاهنامهیبه عنوان سرآمد سخنوران پارس یفردوس.ستین

 .وند دهدیش را به زبان شعر پیها هشیاست تا اندای  هشاهنامه، بهانهای  یپرورو قهرمانها  یها، جنگاورها، بزمرزم یفردوس

 (شاهنامه یمترجم آلمان)وزف گورس ی-

سرودن  یاگرچه او برا. ندادهیاز نقش و نگار بخش یرا رنگ یفردوس یها ههنرمند، سرود ییهاتیچون شخصقهرمانان شاهنامه هم

و شعور،  یاز دانش، آگاه یریگ ن وجود افتخار دارد که با بهرهیرا از سر گذرانده است، اما با ا یادیزهای  مثالش رنجیمنظومه ب

، یزیست، ستمییگرادعوت او به آرمان یفردوس یانیبهای  یژگین ویتراز مهم یکید یشا. باشد یو اسالم یرانی، ایمعمار فرهنگ مل

و  یآزاد یصدا نواکین لحظات، یرگذارترین و تاثیترنین، دلنشیباتریقهرمانان شاهنامه هر کدام با خلق ز. حکمت و اخالق است

 .رانند می را بر زبان یاخالقهای  لتیفض

ز یسته و نیز می آنکه در  یبا توجه به زمان یفردوس. ها باشندهمه دوران یبرا یتوانند الگو و سرمشق می هاتین شخصیشک ایب

را سراغ  یتر اثر ادبکم. ن را بازتاب داده استیزمرانیا یملهای  یژگیو یده است، به خوبیکه اثرش را به رشته نظم کش یطیشرا

 ین شد که فردوسیتوان منکر ا نمی .باشد یو انسان یاخالقهای  ، مروج ارزشیان ادبیت الگوها و بیرعا یپام که همیدار

و  یپردازان غربهیسندگان، شاعران و نظریبر نو یرگذاریرا با تاثیست، زیران نیات ایدر عرصه ادب یفقط نقطه عطف اش،وشاهنامه

 .اند بدرخشندتوانسته یادیگر نقاط جهان شده است که تا حد زیدر د یسبب خلق آثار ییاروپا

منحصر به فرد به آن اشاره دارند،  های  یژگیوان و، به عنیفته اثر ارزشمند فردوسیپژوهان و شاعران ششتر شاهنامهیچه بآن

گانه اثر سترگ و ارزشمند یدر شاهنامه  یفردوس. و حرمت نهادن به مقام انسان است ی، گذشت، همدلیشناسشتنی، خویخردورز

 .گذارد می شیح به نمایوا، رسا و فصیش یانیرا به ب یزبان فارس یش، غنایخو

و  یمل یها هاز اسطور یریگ ق، با بهرهین طریقت او به ایآورد اما در حق می انیخ سخن به میردر شاهنامه از تا یاگرچه فردوس

هر . ران استیا یهنیم -یت و فرهنگ ملیاز هوای  هی، نماید اذعان کرد که شاهنامه فردوسیبا. دیگو می ، با مخاطبش سخنیهنیم

باشد،  یپرداز ش از آن که داستان قهرمانیب شاهنامه. اند ستهآرا یاخالق یشاهنامه به خصلتهای  داستان یها تیکدام از شخص

 .قت استیحق ینما نه تمامییآ

  :نتیجه گیری

فردوسى با سرودن شاهنامه، هم . م ابو القاسم فردوسى استکیران باستان شاهنامه حین ایابى به تمدن راستین منبع راهیمهمتر

 ندکران باستان بر افیت تمدن اینقاب از رخ هو

ه شرح داستانهای شعری آن را شرح روایت اساطیر کایت تاریخ ازلی و ابدی ایرانی است، از همین روست کنامه فردوسی، حشاه

شف راز حضور و قدرت تأثیر آنها بر زندگی و رفتار امروز بشر به موضوع مهم کهن الگوها و که کدانند و در دنیایی  می ایرانی

 .هن الگوهای ایرانی نمونه آوردکتوان به عنوان گنجینه  نمی توبی همچون شاهنامه راکنبع ممطالعات علمی دنیا تبدیل شده، هیچ م

ه قدرت تبیین و تفسیر حضور و وجود ایرانی کهر گستره مهم طبیعی و فراطبیعی . ..تاریخ، فلسفه، جغرافیا، اسطوره، ادبیات، زبان و

یم توس به هیچ وجه مرزپذیر و محدود به کار حکه شاهکالی است این در ح. ند، در شاهنامه جستنی و پیداستک می را گزاره

 .م توجهی غفلت بار ما، مورد توجه غیرایرانیان بوده و هستکقالبهایش نمانده و همواره در عین 
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ی ارهای ادبیات نمایشی، ادبیات شفاهی و حماسه سرایی جهان امروز در تطبیق با بخشهای مختلف شاهنامه فردوسکبسیاری از شاه

انطباق سخنان شاهنامه با ، مقایسه تطبیقی داستان اسفندیار با آشیل یونانی و زیگفرید آلمانی. گیرند می مورد ارزیابی و تحلیل قرار

« آنتیگون»نمایشنامه  کنقش اجتماعی شاهنامه با حماسه ملی یوگسالوی، تطبیق ساختار دراماتی کانتی، نقاط مشترکفلسفه 

ایرلندی با داستان رستم و ای  هازتروا و افسان« پاریس»شی کشاهنامه، افسانه شناسی تطبیقی درباره فرزند ل با داستان جریرهکسوفو

امروزه قدرتهای . ..سپیر وکش« بثکم»ارهای بزرگ جهان ادبیات همچون کسهراب و انطباق داستانهای بسیار دیگر شاهنامه با شاه

دام شعر و داستان و کبه راستی . رده استکیات حماسی را به دنیای ادبیات ثابت بی نظیر شاهنامه در حوزه ادبیات و به ویژه ادب

ه در برگیرنده تمامی مشخصات ریز و درشت که به همان اندازه کتوان به این بزرگی یافت  می دام منظومه و دیوان راکنمایشنامه و 

 با بزرگترین آثار از ملتهای مختلف جهان قرار گیردملت خویش باشد، زبان و بیانی جهانی داشته و در انطباق و تمدن فرهنگ 

شورهای کی بسیاری از شاهنامه فردوسی در سراسر جهان به انتشار رسیده و حتی در بسیاری از جاها ادبیات ها هنون ترجمکتا

 مختلف را تحت تأثیر قرار داده است

و پژوهشگران خارجی و تعداد زیاد تحقیقات تطبیقی بر و تحقیقات شاهنامه در میان نویسندگان  ها ههر چند شمردن تعداد ترجم

ارناپذیر داستانهای شاهنامه را کاری دشوار است، اما تأثیرات انکروی این اثر بزرگ حماسی به ویژه در دانشگاهها و مدارس اروپایی 

 . اندقرار داشته ه به شدت تحت تأثیر شاهنامه کمشاهده کردتوان در ادبیات جهان  می به راحتیبر تمدن و فرهنگ 

آلمانی و غیره ، اسالوی، فرانسوی، گرجی، ارمنی، ترکی، بزرگان فرهنگ ایرانی، ادوار تاریخۀ شاهنامه فردوسی اثری است که در هم

به عنوان یک ، این شاهکار بی زوال برای اندیشمندان و شاعران فارسی زبان و غیره. خود نموده استۀ را به وجد آورده است و شیفت

با گذشت سال ها و زمان ها شاهنامه ارزش . برخوردار استای  هاز اهمیت ویژ، نه عالی هنر ادبی و الگوی اخالقی و زیبا شناختینمو

تنها فردوسی است که برای خلق کاخی بلند از نظم به . ماند می کند و همچون یک شاهکار بی نظیر و بی زوال باقی می بیشتری پیدا

 . ت که توانسته است یک چنین اثر جاودانه را به جهانیان و تمدن جهان عرضه کندتنها اوس. دنیا آمده است
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 قرآن کریم با تکیه بر در آثار ناصر خسروجهان جاودان 

 نسرین تهمتن

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

 چکیده

زیرا هر فرد از دیدگاه خود به مسائل . چنان که هست دریافته استتواند ادعا کند که حقیقت بهشت و دوزخ را آن هیچ کس نمی

توان نتیجۀ کلی دانست و چون هر که به جهان آخرت سفر شود نمی می ای را که برای هر کس حاصلد، در این صورت نتیجهنگر می

های آسمانی و تواند دورنمایی از جهان ماورا به ما بدهد کتاببنابراین تنها راهی که می. کرده باز نگشته است تا خبری از آنجا بیاورد

کوشش این مقاله بر آن . دهند می های الزم را در اختیار ما قرار ن خرد با استفاده از این منابع، آگاهیادیان الهی است که صاحبا

دیدگاه او دربارة جهان آخرت تبیین ... اخوان، گشایش و رهایش و  است که با استناد به آثار ناصرخسرو از جمله دیوان اشعار، خوان

از شکوه بهشت . کند و اخالق ستوده را به امید یافتن بهشت و رستن از دوزخ توصیه می ناصرخسرو بهشت و دوزخ را باور دارد. گردد

 .داند  کند و بهشت را نفس انسان کامل و دوزخ را نفس انسان جاهل می گوید، امّا معاد جسمانی را انکار می های آن سخن می و نعمت

 . بهشت، دوزخ، برزخ، قیامت، اسماعیلیه، انسان :هاکلیدواژه

 :مقدّمه

بر  یو .بودو دوران سلجوقیان  یمتکلم بزرگ قرن پنجم هجر و می، حک،شاعر اندیشه ور(ها ق481-394)یانیناصرخسرو قباد

او در  یمرتبه و مقام واال دلیل برداشت که  بزرگ یچون حجت خراسان و داع یان هم مذهبان القابیدر م و بود یلیمذهب اسماع

ش به یست که او گراا یادگار مانده مربوط به روزگاریکه از ناصرخسرو به  یشتر آثاریب. است( انینباط)یلیروان مذهب اسماعینزد پ

 . داشته است یباطن مذهب

ست و ینگر نمی یان درباریسراقصیده دگاه و نظرگاه شاعران و یشعر را از د ،بود یلیناصرخسرو چون متکلم و مبل  مذهب اسماع

 یش را برایپنداشت که هنر خو می ار برتر از آنین و مقام خود را بسأدانست و ش می نکوهش سته سرزنش ویان را شایسرا حهیمد

 :ن به کار بردندان و قدرتمیسالط یخشنود

 را یلفظ در درّ یمتین قیمر ا  زمیخوکان نر یمن آنم که در پا

 (143:1368ناصرخسرو،)

ناماه، خاوان اخاوان، ساعادت ناماه و       یین، روشانا ین، زادالمساافر یا د وان اشعار، وجهید آثار منظوم و منثوراین حکیم نام آور شامل

از پیاااروی نفس،دروغ،ریاااا،حرص .او سرشاااار از پناااد و انااادرز بااار پایاااۀ ماااذهب و حکمااات اسااات شاااعر  ،اسااات سااافرنامه

در آثاارش  کندو می تشویق...کند و به زهد و طاعت،دانش،حقیقت جویی و می وآزمندی،دنیاپرستی،تجمّل،تکبّر،نادانی وستمکاری نهی

 (49:4961شعار،)کند می خود افتخار یبه زهد و تقوا

 مونس جان اند هر چهار مرا  خواندن فرقان و زهد و علم و عمل

 (423:همان)

 :آمده استات او یاز اب یاریبس درن یند و اک می یناصر زادگاه و موطن خود را خراسان معرف

 مهی وسریو  یریاز پس پ  است یگرچه مرا اصل خراسان

 ( 41:4915ناصرخسرو،)

او . است  به ضرورت فراگرفته یو تبل یدر دوران جست وجوگریا  در مکتب و مدرسه آموختهدر خردسالی و نوجوانی علوم زمان را 

گوناگون  یها هفرق ین باورهایو همچن یکالم، یمذهب ی، مسائل فقهیقی، هندسه، حساب، موسیاضی، ریو حکم یفلسف یبا آرا

ن علوم یبزرگان و صاحبان ا یاوقات از برخای  هپار ین گونه اطالعات اشاره و حتیش به ایاشته و گاه در اشعار خوتام د ییآشنا

، (م.ق 915-126)، افالطون(م.ق 933-161)چون سقراط یونانیلسوفان و دانشمندان یف ،ادکرده است، به عنوان نمونهی
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 یرانیا یانیسرا ، سحبان بن وائل و سخن(ق.ها 216-251)یون بحتربان عرب تبار همچی، شاعران و خط(م.ق 263-963)دسیاقل

 (.ق.ها 923-144)یو فردوس( ق.ها 914-933)ی، کسائ(ق.ها 931-194)یعنصر، (ق.ها 211-923)یرودک چون

ل یوأآنچه واضح و آشکار است آن است که موضوع ت. بود یا باطنی یلیناصرخسرو بر مذهب اسماع ،ان شدیز بیشتر نیکه پ چنان

 :د تمام سخن گفته استیکأن باره با تیدر ا به تأویل باورمند بود و زین سبب ناصرخسرو نیان بود و به همیسخت مورد نظر باطن

 مردم دانا یلوست سوؤل چو لیوأت  لیا به مثل ظاهر تنزیت چو درسشور ا

 (3:4965ناصرخسرو،)

امت و یبهشت ودوزخ، ق یدر واقع، ناصرخسرو برا. او به اجمال آمده است در این مقاله دیدگاه ناصر خسرو دربارةجهان آخرت در آثار

پذیرش آنها  ن است ویقت دیروح و حق ةرها جوهریها و تفس لیوأن تین باور است که ارآقائل است و ب یباطن یمعان...عذاب، دجال و

 .و واجب الزم

نویسندگان و . آید می آثار ادبی ملل مختلف به شمارجهان پس از مرگ و بهشت و دوزخ از مضامین مهم در  :پیشینة تحقیق

 .اند این مقوله را در آثار خود آورده شاعران با توجه به عقیده و نظام فکری

روح، بهشت، دوزخ : ی آن، مانندها همربوط به جهان پس از مرگ و وابست ی ملل مختلف،ها هحجم وسیعی از معارف در اسطور

مثالً در اساطیر یونان، قلمرو هادس و . مرگ، در همۀ فرهنگ ها به یک شکل تکوین نیافته است اعتقاد به جهان پس از.است...و

و آریاییان قبل از زرتشت،این جهان در ها  یاما در نزد اقوام دیگر مانند هند. سرزمین مردگان، مکانی تیره و تار در زیر زمین است

. دهندو به وسایل زندگی نیازمندند می ان در گورها ادامۀ حیاتدر باور برخی از اقوام بدوی، مردگ. آسمان قرار دارد

 (.451:4959رضایی،)

 برزخ و دوزخ بهشت، یایدن سه صورت به مرگ، از پس جهان به اعتقاد آن در هک دانست، یمقدس تابک نینخست توان می را وستاا

 درخور انیبهشت و آن هاست ییروشنا طبقات، تمام کمشتر وجه .دارد طبقه هفت و است آسمان در بهشت است؛ شده اندهینما

 انواع آنجا در و است کوحشتنا و بدبو و یکتار اریبس و شده واقع نیزم درون در دوزخ.ابندی می راه طبقات نیا از یکی به خود، یکین

 آنها بد و یکن اعمال هک یافراد ژةیو است ییجا دارد؛ قرار آسمان و نیزم نیب همستگان .دهند می آزار را انیدوزخ یموذ موجودات

 خارج ورکمذهای  انکم از روان ها مردگان، شدن زنده و زیرستاخ از پس .دوزخ عذاب نه و است بهشت پاداش نه آنجا در .است برابر

 تمام سرانجام و نندیب می جزا و پاداش روز، سه مدت در و شود می یدگیرس اعمال به سپس .نندک می درجسم حلول و شوند می

 (.219:4963،ییسرگلزا)شوند می وارد بهشت به همه و شوند می کپا انارکگناه

 .است شده استفاده بندگان انذار یبرا است، آتش صورت به هک جهنم،های  عذاب از بارها و شده برده نام دوزخ و بهشت از ل،یانج در

 :است آمده، 21 ۀیآ پنجم، باب ،یمت لیانج در نمونه عنوان به

 عضو یک هک است آن سودمندتر را تو هک جهت نیا از .نکبراف ششیخو از و نک قلعش بلغزاند، را تو ،مرتو راست چشم اگر پس

 (.41:کتاب مقدس،انجیل متی)شود ندهکاف دوزخ در جسدت تمام هک نیا تا شود، تباه تو یازاعضا

 قرآن در .است یواعتقاد یمانیا نکر نیمهمتر د،یتوح از پس و ینیجهان ب اصول از یکی ،یاُخرو اتیح به مانیا اصل اسالم، در

 در بهشت مراتب.است شده گرفته بهره اند، جهنم یعذاب ها و بهشتهای  یخوش انگریب هک یاتیآ از شتریب مردم تیهدا یبرا م،یرک

 .است شده فیتوص ...و یالمأو جنّه دارالسالم، فردوس، ،یطوب :مانند مختلفهای  نام با قرآن،

 صفا، و صلح ،کپا همسران عسل، و ریش از یینهرها قصرها، ها، باغ مانند ان،یبهشت یبرا زین یمتعدد یحانرو و یجسمانهای  نعمت

 :از عبارتند آنها از یبرخ هک است آمده قرآن در مختلفهای  نام با ز،ین دوزخ طبقات ای مراتب .است شده میترس ...و خوب دوستان

 شنده،ک باد زقوم، مانند مرگبارهای  یدنینوش و شده؛غذاها رکذ انیدوزخ یبرا زین یمتعددهای  عذاب .ریسع و حطمه ه،یهاو م،یجح

 .ریتحق و اندوه و غم ر،یزنج و زندان سوزان، ۀیسا

 :دربارة بهشت و دوزخ، پژوهش هایی صورت گرفته است از جمله
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 دو نقل با تابک نیا در سندهینو. است ل پوریاسماع ابوالقاسم ترجمۀ و ساندرز ینانس از نیالنهر نیب ریاساط در دوزخ و بهشت

 دربارة را نیسرزم نیا مردم یریاساط یباورها شتر،یا نزول داستان و گمش لیگ حماسۀ ن؛یالنهر نیب یحماس وای  هاسطور داستان

 .است داده شرح دوزخ و بهشت و مرگ از پس جهان

مرگ، قیامت، بهشت و دوزخ، های  احادیث معصومین، ویژگیبا تکیه بر آیات قرآن و « رازهای رستاخیز»سعید غفارزاده در کتاب 

 .کند می کیفر و پاداش را توصیف

با اشاره به آیات قرآن و احادیث،تصویری از بهشت و دوزخ و « ی بهشت و دوزخ در ادب فارسیها هجلو»احمدی بیرجندی درمقالۀ 

شاعرانی چون مولوی، سنایی و حافظ را در همین موضوع آورده  یی از شعرها هسرانجام نیکوکاران و بدکاران ارائه داده و سپس نمون

 .است

 :ینینش ناصر خسرو دربارة مسائل دیب

از فرزند آن  (ع)بودند که بعد از امام جعفر صادق یجماعت بزرگی از شیعیان هفت امام)انیلیاسماع ین مقام مذهبیناصرخسرو بزرگتر

ق یحقا کمان آوردن بدون درین و ایه پرداختن به ظواهر دکآنان معتقد بودند . بودران دارا یرا در ا( حضرت،اسماعیل تبعیت کردند

ن، یبنابرا. ند و نتواند داخل آن شودیی بهشت برسد امّا آن را دربسته ببیکبه نزد یسکه کماند  ندارد و درست بدان می ی، ارزشینید

 :دانستند می ا به منزلۀ روح دینشمردند، بلکه آن ر ینی الزم میق دیل را برای شناخت حقایعلم تأو

 ن اعور استیاو به چشم راست در د  تأویل رفت یه برتنزیل بکهر

 (242:4956ناصرخسرو،)

ان در آن یآدم یامبران به رمز بسته است و رستگاریپ یها عتیه دین دارای ظاهر و باطنی است و اصول شرکده داشتند یآنها عق

 (.93: 4969ناصر خسرو،)ببرند یند و به باطن آنها پیل بگشایتأو یرویه قفل رمزها را به نکاست 

ن به درون و اساس آنها توجّه یه دور از ظواهر دک یسانک یعنیدهند،  یان، لقب باطنیلیه به اسماعکن اعتقاد، سبب شد یهم

 (.4965:33ناصرخسرو، )ده استخوان یگر مذاهب را به طعنه، ظاهریروان دیرده و پکته اعتراف کن نیناصرخسرو، خود، به ا. نندک یم

 تا توبدری ز غم ای ظاهری  فاطمیم، فاطمیم، فاطمی                         

 (924:4956ناصرخسرو، )

 ی، ظاهر و باطنینین امور دیتر یجزی یبرا یده است حتّیوشکن یژه در وجه دیخود و به و ینیل ناصرخسرو در آثار دین دلیبه هم

ه کار است تا بدان حد کقی آشیش به خوبی آثار تعصب عمیها هند، امّا در سراسر نوشتکل یش آنها را تأویق خورد و به ذویدر نظر بگ

 یشاند و صداک یش میهدف خو یبه سو یشب باز مهیخهای  کرا همانند عروس یلمات عادکامبر و حتی یث پیات قرآن، احادیآ

 یها شهین است با اندکه ممک یا لهیوشد تا او را به هر وسک یله مین وسیو بدرساند  ید خود را از دهان آنها به گوش خواننده میعقا

ات و یب آین با فراز و نشیرا با ابزار فلسفه و منطق و همچنیست زیناصر خسرو چندان دشوار ن یار براکن یا. آهنگ سازد خود هم

 . ردیگ یود به خدمت مد خیان عقایب یز را برایار همه چیبس کیریامل دارد و با زک ییث آشنایاحاد

 :بهشت و دوزخ از نظر لذّت و رنج

ست چنان ین یگونه رنج چیه در آن هکمال لذّات است کرد و بهشت حد یگ یها بهره م شتر از لذّتیامل تر شود، بک یهرچه روان آدم

 ینند، نه درآنجا گرمینش یها م ان بر تختیبهشت/ رًایلَا زَمْهَرِهَا شَمْسًا وَیرَوْنَ فِیلَا  کهَا عَلَى الْأَرَائِینَ فِیئِکمُتَّ»: ه در قرآن آمده استک

ت ی؛ و دوزخ، نها(49:انسان)«ش در دسترس آنهاستیها وهیبرسرآنها و م یۀ درختان بهشتیه ساکبل ییوجود دارد و نه سرما یآفتاب

 (.223: 4931ناصرخسرو، )وجود ندارد یه در آنجا لذّتکهاست  رنج

 . شناخت بهشت و دوزخ هموار شود یم تا راه برایها را بشناس د انواع لذّتیل مطلب، باش از پرداختن به اصیپ

نفس : بیآنها به ترت یرمادیت غیه شخصکوانات و انسان ینباتات، ح: شوند یم میموجودات زنده به سه دسته تقس یاز لحاظ فلسف

ۀ مناسب و یلذّت نباتات در تغذ: ها سه دسته هستند ن نفسیا ز بسته به نوعیها ن لذّت. و نفس ناطقه نام دارد یوانیه، نفس حینام

را هم  یه البته لذّت نباتکل یها، رغبت و تخ یز از ناخوشیپره یعنیاست  یوانات حسیلذّت ح. وه و تخم استید مثل از راه میتول
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وانات را دارد و عالوه بر آن از یح یحس و لذّت یاست، لذّت نبات( یشۀ منطقیاند یروین)نفس ناطقه یه داراکاما انسان . دارا هستند

 :مند است ز بهرهین( یعلم)یلذت عقل

 برای حکمت و علمی چو انسان  نه بهر خواب و خوردی همچو حیوان

 (344:4915ناصرخسرو،)

گونه لذّات  نیرا انسان از همیرسد ز یبه نظر م کار اندیبس کن اشترایا، است کوانات مشتریر حیبا سا یدر لذّات حس یاگرچه آدم 

ز لذّت یو ن یف و هنریار بردن گوهرها و لوازم ظرک خوش، به یبرد مانند استفاده از بوها یم  وانات بهرهیامل تر از حکشتر و یهم ب

 . گوناگون یها ییبایا مشاهدة زیمناظر  یتماشا

روی یست و نفس انسان به نین متصوّر نگر لذّات بهتر و ارزشمندتر است و حدّی بر آیاست،از د یژة آدمیه وک( علمی)لذّت عقلی

 :ابدی خود آن را درمی یذات

 تویی در هر دو عالم گشته مختار  به فضل و دانش و فرهنگ و گفتار

 (همان) 

ه کاست  ین لذّتیتر یعیرفتن دانش طبین پذیندارد و بنابرا یآن هم حدّ یذات یرویت، نینها یط و بیاست بس یچون نفس، جوهر 

 ینفس هر لحظه فزون یحاصل از آن هم برا یها گراست، لذّتیدانش د یربنایرسد و چون هر دانش ز یود به نفس مبه طور نامحد

سان یکها هرگز  دهیدگار با آفریژة خداست و آفریل علم وکرا یابد زی یان نمیگاه پا چیرد اما هیگ یشتر فرا میابد و وجود آن را بی یم

 (.213:4931ناصرخسرو،)نخواهد شد

 یادامۀ غذاخوردن به جا یشود و حتّ یبرطرف م یلکبه  یریرود مثالً لذّت خوردن، پس از س یان میاز م یل مادیبا وسا یات حسلذّ

وسته وجود یپ یر تصاعدین سیابد و ای یافزونتر م ییرویابد، نیشتر ادامه یهرچه ب یه لذّت علمک یگردد، در حال می سبب رنج، لذّت

 . خواهد داشت

به  یماد یها یشود و خوش یدورتر م یرد، از لذّات حسیه انسان از آن بهره گک یه به هر نسبتکآن است  یلذّات علم گرید یژگیو

: رده استکن سخن را عنوان یز در قرآن همیه پروردگار نکرد چنان کارزش جلوه خواهد  یج در نظرش بیتدر

هوده و یب یشیانه و آراکودک یباز یقت نوعیدر حق ین جهانیا یه زندگانکد یبدان/ ...و مْکنَیۀٌوَتَفَاخُرٌبَنَیالَعِبٌوَلَهْوٌوَزِیاةُالدُّنْیاعْلَمُواأَنَّمَاالْحَ»

 :ستین یارزش یقت دارایه در حقک. (21: حدید)«است یفخرفروش

 ن توشه بردارز بهر آن جهان ای

 بدین ده روزة دنیا چه نازی

 که ره بی زاد باشد سخت دشوار 

 ند بازی؟چو طفالن نیستی چ

 (349:4915ناصرخسرو،)

. ابدی دست می یتش جذب غذاست؛ آنگاه به لذّات حسیه نهاکند ک یرا احساس م ینخست لذّت نبات یه آدمکم یافتین گونه دریبد

 (.231-232: 4931ناصرخسرو،)شود می انسان آغاز یو معنو ین پس لذّات علمیرسد و از ا یمال خود مکن هنگام جسم به یدر ا

ن یز به همیخداوند ن. مال الزم استکدن جسم به یرس یز درحدّ خود براین یحس یها ه لذّتکوجود این ناصرخسرو معتقد است با  

 ایمِنَ الدُّنْ کبَیاللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِ کمَا آتَایوَابْتَ ِ فِ»رندیبهره برگ یماد یها ان از لذّتیه آدمکل دستور داده است یدل

ت ارزانى داشته، سراى آخرت را یدر آنچه خدا/ نَیحِبُّ الْمُفْسِدِیالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا  یوَلَا تَبْ ِ الْفَسَادَ فِ یکمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَکوَأَحْسِن 

ه خدا کساد مرو ن از پى فین و در زمکى یکرده نکى یکه خدا به تو نکن و همچنان کا فراموش میش را از دنیبجوى و بهره خو

 کرشد نرسد، در یات است تا به حد اعالیب و حامل معنوکه مرکرا جسم انسان ی، ز(66: قصص)«نندگان را دوست نداردکفساد

ند، آنگاه برگ و گل بر اندامش ک یه درخت در آغاز، غذا را جذب و در اثر آن نمو مکبدان سان . ستین نکنفس مم یبرا یلذّات عقل

 یها لذّت یسکرا اگر ین است زیز چنیامل انسان نکمراحل ت. دهد یوه میمال آن است، مکه نقطۀ کن مرحله ید و در آخریرو یم

 :مال، رنجور و ناتوان خواهد شدکش از بلوغ و ید و پینخواهد رس یعقالن یها یرا خوار دارد، به خوش یجسمان

 درخااات اسااات ایااان جهاااان و میاااوه مااااییم    

 دگاااار هسااااتند باااارگ و مااااا همااااه باااار    

 کاااااه خااااارم بااااار درخااااات او بااااارآییم      

 هااااا سراساااار  طفیاااال مااااا شاااادند ایاااان   
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 دارد درخاااااااات از میااااااااوه آری شاااااااارف

 هاااااا را ز باااااوی و لاااااذت خاااااوش میاااااوه 

 

 کاااااه باشاااااد ار نااااادارد هااااایچ بااااااری    

 شااااارف باشاااااد چنانکاااااه از عقااااال ماااااا را

 (326:4915رو،ناصرخس)

ند و هرگز به کتفا کهای تلخ ا ه به خوردن برگکاست  ند، مانند آنکا به ظاهر بسنده یندو کن گونه لذّات قناعت یالبتّه اگر  تنها به ا

 (.936-111: 4931ناصرخسرو،)ابدین دست نیریش یگوارا یها وهیم

 هر آنچه آن هست ز اعلی تاا باه اسافل   

 یکااای اعاااراض و آن دیگااار جاااواهر  

 دایاام چااه باشااد جااوهری کااو هساات 

 تااویی فاارع عاارض هاام اصاال جااوهر   

 

 دو چیاااز آماااد زآخااار تاااا باااه اول     

 اسااااتادان ماااااهر چنااااین گفتنااااد  

 باااه ذات خویشاااتن؟ پیوساااته قاااایم  

 هماااه عااااالم تاااویی جااااان باااارادر  

 

 (321:4915ناصرخسرو،)

 یگوناگون بهشت یها وهیاز م یآسمان یها تابکاگر در : دیگو یرده است و مکسه یرا مقا یعقل یها یو خوش یناصرخسرو لذّات ماد

این جهان همانندی وجود ندارد  یها وهیو م یبهشت یها وهین مایآنهاست وگرنه م یظاهر یسخن رفته است، فقط به سبب همانند

هَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ یرُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِ یلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَذَا الَّذِک...»: ه در قرآن آمده استکچنان

ا از آن ین در دنیش از ایه پکی است یها وهیه مین شبیند ایگو یمند شوند، م بهره یا وهیان از میه بهشتکهرگاه /ا خَالِدُونَهَیوَهُمْ فِ

آن، تنها  یها ه نعمتکاست  یا نهین جهان مانند آید ایگو یه مین آیر ایل و تفسیناصرخسرو در تأو(. 23: بقره)«میبرخوردار بود

است  یجوهر یدارا یه هر عرضکت ندارد چرا یقت عرَض آنهاست و واقعیرود و در حق یبه شمار م یهشتب یها از نعمت ییرهایتصو

ه مثالً رنگ کامل داشته باشد همان طور کتواند نمود  بدون جوهر نمی یچ عرضیگر هیه اصل واساس آن عرض است، به عبارت دک

 .ندکدا یپ یتواند در جهان واقع استقالل وجود بدون وجود جسم نمی

ها را  ا نمونهیها  ن گونه مثالیافالطون ا یآورد، منته یاد میافالطون را به  یها ار، موضوع مثالیاخت ین مورد، بیه ناصرخسرو در ایتوج

از  ییها هیه آنها را ساکشمرد بل ی، نمیقیز را در جهان حقیچ چین سبب هیداد و بد ت مییاء و موجودات عمومیدرمورد همۀ اش

 (.936:4931ناصرخسرو،)ردکد یه وجود اصلی آنها را درعالم مثال جست وجو باکنست دا یقت میحق

بهشت به  یها ه نعمتیست و علت تشبین یجز در نام همانند یو عقل یان لذّات حسیم: دیگو یه مین توجیخالصه ناصرخسرو با ا

ند وگرنه کدان را احساس یجاو یها از لذّت یودارو نم یچاشن یتواند نوع می یمادهای  یه انسان در خوشکا آن است یدن یها نعمت

نٍ یلَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْ یفَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِ»: ستین کا قابل دریدر دن یبهشتهای  یه خوشکرده است کان یارا بکخداوند، در قرآن آش

او  یدة اوست، برایبخش د یه روشنک ییها ها و نعمت یچه خوشش یارکویکه با پاداش نکداند  یس نمکچ یه/ عْمَلُونَیانُوا کجَزَاء بِمَا 

 (.46:سجده)«ره شده استیذخ

به  یزوال لذّات عقل یدن به سرچشمۀ بیرس ینند و براک یم یدنیا دور  پستهای  یوسته از خوشین سبب خردمندان پیبه هم 

ل یو عمل به آنهاست، به دل ینید یا دستورهایآن قر کرفتن و دریآورند؛ البته دانش در نظر ناصرخسرو، پذ یم یسب دانش روک

شتن از او باز کا را هم با یدن  د بلکه لذتیدار بهشت نخواهد رسیه نه تنها به لذت پاکترسانند  یرد او را میقرآن را نپذ یسککه اگر  آن

 است از او باز یماد یها ه نعمتک ،ا رایر مادر دنیرد، شیه آن را نپذک یسکن است و یر مادر دی، شیالم آسمانکرا یرند زیگ یم

: 4931ناصرخسرو، )است کسخت و دردنا ین عذابیند و اک یم کاو را هال یزی، عذاب آتش غرین نادانیا به سبب ایستانند و  می

114-936.) 

 ىیاژدها زگاررو .دهد نمى تیرضا گرید زىیچ به وى، جان گرفتن به جز و است آدمى دشمن جهان، هک است باور نیا بر خسرو، ناصر

 مردم براندام لرزه نامشان روزگارى هک قدرتمندانى .است ردهک نابود و پاره هکت شیخو زیت هاى دندان با را ما همچون هزاران هک است

 (35:4931گودرزی،. )به در نبرده اند سالم جان اژدها نیا انداخت،از مى

      

 جاننیست به تو در،طمعش جز به   دشمن توست ای پسر این روزگار
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 هان به حذر باش ز دندانش هان این ازدها  ون تو بسی خورده است چ

 (41:4915ناصرخسرو،)

 هم به ایدن نیا در رنج و راحت و ناخوشى خوشی و لذت، و امىکتلخ :دیگو مى و دهد مى اندرز جهان، فتگانیفر به خراسان، حجت

 از مفهوم نیا دادن نشان براى خسرو ناصر .انجامد مى سختى و رنج به راحت، و ردهک نهان اندوه و غم خود در شادى .است ختهیآم

 (.35:4931، گودرزی) است برده بهره خزان و نوروز نیتضاد ب

 ر جهانای شده مشغول به کا

 از پس خویشت بدواند همی  

 جهانغرّه چرایی به جهان  

 گه سوی نوروز و گهی زی خزان

 (49:4915ناصرخسرو،)

بار  . ردیپاذ  ین محدوده نما یز را خارج از ایچ چیشاند و هک ین و اعتقادات خود مید،سرانجام مطلب را به دیچه بگوناصرخسرو از هر 

ن یا در اصول و فروع د ینیدانش د مسئلهاما .ستین نیق دیبردن به حقا یجز پ یزیه اصوالً دانش در نظر او چکهمین اساس است 

ق ین آگااهی از حقاا  یه در زادالمساافر کا رد چنان یگ ش در برمییه را با همۀ پهناورفلسف یع آن حتّیه دامنۀ وسکشود بل یخالصه نم

 :بشر الزم شمرده است یرستگار یجهان را از شناختن جوهر و عرض تا ذات واجب الوجود برا

 از آن بر هر دو عالم سروری تو  عرض جسم است و آن جوهری تو 

 (321:4915ناصرخسرو،)

شاه انساان   یبازرگ براند  یتیه پس از جناا ک ینه آن گونه عذاب، وجدان است یناراحت ینوع یزیآتش غرمنظور ناصرخسرو از عذاب  

م، خود به خود مالمتگری در درون ما به سرزنش یه ندانکبپرسند  یزید هرگاه از ما چیگو یه خود میح نظریاو در تشر. شود یره میچ

 . جز دانش وجود ندارد ییدفع آن دارو یه براکد ریگ یاه همۀ وجودمان را فرامکجان یزد و رنجیخ یما برم
 گردی از دل و جان به دانش شاد،

 نشین با اهل علم ای دوست مادام  

 واندانش بود جاوید حی که بی 

 که از دانش بهی یابی سرانجام

 (343:همان)

 :بهشت و دوزخ

ان بر حق در هر زمان یشوایامبر است و پیقت، پیبه حق یو دانا یاز دیدگاه ناصرخسرو بهشت، بالقوه دانش است و دوزخ بالقوه نادان

بگو ای ! (ص)ا محمّدی/ هَا الْجَاهِلُونَیأَعْبُدُ أَ یرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّیقُلْ أَفَغَ»:رده استکافران را به صفت نادان وصف کگر خداوند ید ییاز سو

: ان جاودان خوانده استیگر آنان را دوزخید ییو در جا( 61: زمر)«؟!را جز خداوند بپرستم یسکه کد یده یا به من دستور میآ! نادان

ه به خدا نگروند، ک یسانک/ فُورٍکلَّ ک ینَجْزِ کذَلِکخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا یمُوتُوا وَلَا یهِمْ فَیقْضَى عَلَیفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا کنَ یوَالَّذِ»

 (.96: فاطر)«...ند بودوسته در آتش عذاب دوزخ خواهیپ

برد و چون ناادان   یقت دانش راه نمیند، به حقک یدشمن( یدر هر عصر ینیان بر حق دیشوایپ)انیه با داناکا هر ین هر نادان یبنابرا 

آن  ندةینان برحاقّ آناان را گشاا   یداند و امامان و جانشا  یامبران را در بهشت میناصرخسرو پ. دیماند و هرگز به بهشت نخواهد رس یم

 . شمارد یم

 که باب خلد را دانش کلید است  ترا پیرایه از دانش پدیداست 

 (325،4915ناصرخسرو،)

ن ین و دانااتر یخردمنادتر  یامبر در هار زماان  یا را معموالً پیست زیه نگرین زاویامبر را از همیپ یمردید بتوان موضوع شفاعت و پایشا

 . تواند انسان را به بهشت رهنمون شود یاو م یرهادستو یش به وی و اجراین رو گرایمردم است و از ا

نفاس  )ر و تعقال کا تف یرویا وان در نیا د تفاوت انسان باا ح یگو یاو م. آورده است یان نظر خود مثالیب ین بخش برایناصرخسرو در ا

ن یا هام ندارناد و ا   یمبرایا ندارند، پ یه خردکجانوران . امبر فرستاده استیانسان ها پ یل پروردگار براین دلیاوست و به هم( ناطقه

ه کا سانند چرا یکوانات یز با حیچهرگان ن یاز آدم یبرخ. را دست آزار مردم بر آنان گشاده استیآنان به منزلۀ دوزخ است ز یا برایدن

د، ننا ک یم کمک یه تقاضاک یانیه پروردگار هم بر دوزخکد چنان یبخشا یبر آنان نم یسکا ین دنیه در اکمردم نادان چون ستورانند 
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بر زبان  ید و سخنیبه دوزخ رو یبا خوار/ ونَکنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَکوَ یرِکمْ ذِکا حَتَّى أَنسَوْیفَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِ»: دیگو یند و مک یرحم نم

 (:441:مؤمنون)دیاورین

 بهیمی           لذّات       پابند     مشو

 و مردان باش و ترک خواب و خور کنچ

 ن خرّم نعیمیاگر جویای آ 

 چو سیاحان یکی در خود سفر کن

 (325:4915ناصرخسرو،)
                   هرخواب وخور؟ب رنجه چوگاو و خر ز یچون کن  ره است، تو مر جانت رایتن ت کار خور و وابخ

 (436:4956ناصرخسرو،)

 : از قرآن یا هین به مصداق آیهمچن

 یا هر جنبده/ حْشَرُونَیءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ یتَابِ مِن شَکال یم مَّا فَرَّطْنَا فِکهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُیرُ بِجَنَاحَیطِیطَائِرٍ األَرْضِ وَالَ  یوَمَا مِن دَآبَّۀٍ فِ»

مانند آنها وجود ( ییها امت)یانیگمان آدم یند، بکش در هوا پرواز یبالها یرویه به نک یا ا هر پرندهین باشد و یه در زمک

 یو هر دزد کچون خو یر همانند است، هر آزمندیبا گرگ و ش یزیه هر انسان خونرکجه گرفت یتوان نت ی، م(95: انعام)«ددارن

 یعنیش به بهشت یخو یز به سبب نادانیان نین گونه آدمیندارند، ا یوانات بهشتیو چون به اعتقاد ناصرخسرو، ح مانند موش است

ن صورت هر یان چون بهشت، در ایدانا یم دوزخ است و براکنادانان در ح یا برایه دنکآن  خالصه. دیدان نخواهند رسیبه لذات جاو

 .دیخود خواهد خر ی، دوزخ را برایه با  ماندن در نادانکگونه  ند همانکآبادان  یخود بهشت یتواند با آموختن دانش، برا یم یسک

 که نادان همچو خاک راه شد خوار  بزرگی جز به دانایی مپندار 

 (341:4915ناصرخسرو،)

برساد، هرگاز از آن    یه دانش به نفس آدما ک یگر، هنگامید ییاز سو. شود یه ثواب و نعمت با علم واجب مکشود  می بنابراین معلوم

علّات آن اسات   . ندک یم یش رهبریمال خوکت یرا دانش انسان را به نهایز.جدا نخواهد نشد و نفس ناطقه را به بهشت خواهد رساند

، یساتگ ین شایهما . بود یسته لذّات ابدیزنده و شا یه جوهرکلذّت نبود بل یه در جسم وارد شود، در پک ش از آنیس انسان په نفک

ر غرض ناصرخسرو ین تعبیدر ا. هوده تباه و مهمل نگذاردیه سزاوار آن است، برساند و او را بک یه او را به شرفکرد کبر خداوند واجب 

( یلاذّت  یبا )یدن او از حالت نادانیرس یعنی یمال آدمکاوست، پس درواقع  یلکن نقص یادان است و همه انسان در آغاز نکآن است 

 (.914و4931:931ناصرخسرو، )به دانش و لذّت

  تو را لذّت زعلم از عمل بوی؟

 

 کمال خود رو از علم و عمل جوی

 (326:4915ناصرخسرو،) 

 : امل داردکنش آدم آمده است، مشابهت یمسلمانان در خصوص آفر یآسمان تابکمال انسان با آنچه در کسخن ناصرخسرو دربارة 

نَا الَ عِلْمَ لَنَا إِالَّ مَا عَلَّمْتَ کقَالُواْ سُبْحَانَ/نَینتُمْ صَادِقِکبِأَسْمَاء هَؤُالء إِن  یۀِ فَقَالَ أَنبِئُونِکلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالَئِکوَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء 

بَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا یأَعْلَمُ غَ یمْ إِنِّکا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّیقَالَ /مُکیمُ الْحَیأَنتَ الْعَلِ کإِنَّ

 (.94-99: بقره)«تُمُونَکنتُمْ تَکتُبْدُونَ وَمَا 
ن منظور یبد. نش را بر فرشتگان جلوه دهدیار آفرکد، خواست تا آن شاهیآدم دم یش را در قالب مادیه خداوند روح خوکپس از آن 

را به آدم آموخت ( اسماء)ق جهانیدر آن هنگام رموز حقا. ب داد و فرشتگان آسمان را به نظاره خواندیت ترتیوه از آدمکپرش یشینما

ردند و به فرمان کاو احساس حقارت  یینان عالم باال درگذشت؛ به این صورت که همه در برابر عظمت داناکسا از ییه در داناکچنان 

 .پروردگار در برابرش به سجده افتادند

ه در وجودش نسبت ک یلی، در بهشت آرام گرفت اما م(ه سزاوار بودکآن چنان )آموخته بود ین الهیه از تلقک یآنگاه آدم در اثر دانش

له بر ین وسیند و بدکشف کخت تا راز درخت ممنوع را یفعال از درون او را برانگ ییرویند و نکدار شده بود، او را به رنج افیب ییدانابه 

ه درباارة آن  کرده بود،خورد تا آنچه را که خدا منع کرا   یا وهیم شد و میشش تسلکن یعاقبت در برابر ا. دیفزایش بیدامنۀ دانش خو

ش شاده  یدانااتر از پا   یه بسا ک یند در حالکرد و از بهشت به دور افکم گرفتار یعظ یاو را به رنج ین آگاهیابد اما همیدانست در ینم

 (.914:4931ناصرخسرو،)بود
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 یو لذّت معنو ییبایز یه دانشمند شود، داراک یهر نفس :هکرد، آن است یگ یه ناصرخسرو از بحث خود مک یا جهیبه هر حال نت

است، چنان که خداوند  یگر، بهشتید یریشه در نعمت است و به تعبیو رونق از آن جدا نشود، هم ییبایه زخواهد شد و هر چ

در بهشت / مٌیعَظِهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ ینَ فِیخَالِدِ/مٌیمٌ مُّقِیهَا نَعِیبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَۀٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِی :فرموده است

ار بزرگ یه پاداش خداوند به آنان بسک یفراوان موجود است و آنان جاودان در بهشت خواهند بود، به راست یها ان نعمتیبهشت یبرا

را یشود ز یم یوندد، دوزخیه نفس بدان پک یهنگام یعنیمت قرار دارد، کدر برابر دانش و ح یس نادانکبرع(. 24و22: توبه)«است

فْرٌ بِهِ کلِ اللّهِ وَیرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِیبِکهِ یهِ قُلْ قِتَالٌ فِیعَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِ کسْأَلُونَی :از او جدا نخواهد شد یگ نادانپس از مر

مْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ کنِیمْ عَن دِکرُدُّویمْ حَتَّىَ کقَاتِلُونَیزَالُونَ یلِ وَالَ بَرُ مِنَ الْقَتْکبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَۀُ أَکوَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَ

 یسک/ هَا خَالِدُونَیأَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِ کا وَاآلخِرَةِ وَأُوْلَئِیالدُّنْ یحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِ کافِرٌ فَأُوْلَئِکمُتْ وَهُوَ ینِهِ فَیمْ عَن دِکرْتَدِدْ مِنیوَمَن 

خواهد  یشه در دوزخ باقیماند و هم یع میا و آخرت ضایش در دنیارهاکده باشد، یش برگردد و هنگام مرگ ناگروین خوییه از آک

 (.246: بقره)«ماند

ه کا اسات   یسا ک یم و خردمناد واقعا  یشاو  یتر م یکم به همان اندازه به بهشت نزدیبردار ییدانا یه به سوک یب هر گامین ترتیبد

 (.4931:912ناصرخسرو، )در آن است یشگیش همیش و آسایه رهاکدانش و عمل بدان، به بهشت رساند  یرویبا ن شتن رایخو

 :گر از بهشت و دوزخید یریتعب

ن جهاان را باا   یشاود و بناابرا   یاز فالسفه و از جمله ناصر خسرو، چون خداوند، واحد است، جز واحد از او صادر نما  یدة گروهیبه عق

 (.431:4951ناصرخسرو،)دیرل آفکواسطۀ عقل 

ل خاود نااقص اسات، چاون     کا و موجودات شد؛ اما نفاس   کش افالیدایل، سبب پکل را به وجود آورد و نفس کز نفس یل نکعقل  

به وجود آمدند،  یه در جهان مادکشمار،  یان آن همه موجودات بیاز م.ن رو غرض آن در ساختن جهان، دانش بودیاز ا. ندارد ییدانا

 یسا کب یا ن ترتیباد . گردد می ل بازکنفس  یه به سوکن سبب تنها نفس اوست یرفت و به همیه دانش را پذکانسان بود تنها نفس 

 . سته تر خواهد بودیل شاکوستن به نفس یپ یه داناتر بازگردد، براک

ه نادان باشد، ک یهر نفس نیکبه سرمی برند؛ ل یشگیل در نعمت و آسایش همکوستن به نفس یه با پکان هستند ین تنها دانایبنابرا

 ید باقیجه نادان در عذاب و شدت جاویزان است و در نتیاوست،گر یه نقص وجودک،یزد زیرا از نادانیپره یاز آن م یلکنفس 

 (.291-294:همان)ماند یم

مان یه اک یسانک یا/ مْکثَبِّتْ أَقْدَامَیمْ وَکصُرْنینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یهَا الَّذِیا أَی»: ۀیاست از آ یلین مورد تأویسخنان ناصرخسرو در ا

 (6:محمّد)«ردکخواهد  یاریز شما را ید، او نینک یاریاگر خدا را ! دیا آورده

  از او خواه استعانت در همه کار 

 

 که چون او کس نباشد مر ترا یار

 (342:4915ناصرخسرو،)

رفتن وی و اتصال با او، لذّت یز در عوض با پذیل نکرده است و نفس کبران ل جکمبود علم را در نفس کس دانا شود، کدر نتیجه هر 

هرچاه    ز انساان یا ا نیا ن دنیدر هم. شود یش میش است و عقل هم سبب آسایرا بهشت محل آسایگذارد، ز می ارشید را در اختیجاو

اماا آدم  ...منیی ندارد، در رنج اسات و نااا  ه خردکوان یبرد و ح یشتری به سر میش و آرامش بیشتر از خرد برخوردار شود، در آسایب

 :ستیل، رنج را بر آستان او راهی نین دلیندارد و به هم کیان جهان بایخردمند از سود و ز

  به کوی معرفت گر تو درآیی

 

 های عالم بر سر آیی ز هیئت

 (341:همان)

ه هماۀ  کا قت بهشات اسات   یل در حقک سازد، عقل یم ها را از او دور از رنج یاریبس یدر زندگان یآدم کن عقل اندیه همکپس حال 

 . تر است یکه داناتر است، به عقل و در واقع به بهشت نزدکجه هر ید و در نتیآ می دیها در جهان از آن پد نعمتها و راحت

ه کا رده که یتشب مارییتولّد به ب یها ن لحظهیه انسان را در نخستکب ین ترتیار برده است، بدکبه  یهین مورد تشبیناصرخسرو در ا

 یعلما  یاباد، دوران ساازندگ  ی اری اندام مادی او تاب و توانی مییه نفس ناطقه به کج یبه تدر. او را فراگرفته است یسراپا یدرد نادان

شاود و اگار    یار ما کماارش آشا  یدر نفاس ب  یش رود، بهبود محسوسیدر شاهراه دانش و عقل به پ یرسد و از آن پس اگر آدم یفرا م
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دن و یشود و باا رسا   یرها م یباره از هر گونه درد نادانیکافته از دانش، یرو ین یاین راه گام بردارد، به هنگام مرگ با نفس همچنان در

از  یقا یحق یند؛ اما بدبختک یش احساس میها شود و بهشت عدن را با همۀ لذت یجاودان غرق م یها در نعمت یلکوستن به نفس یپ

باه   یجسامان  یایا از دن ییپس از رهاا  یه هر نفسکباشند، چرا   افتهین ییهنوز از رنج جهالت رهاه در هنگام مرگ کاست  یسانکآن 

وسته دردردهاا  یبرند، پ یبه سر م یماریشه در رنج بیه همک یمارانیان، همانند بین آدمیل ایخواهد ماند و به این دل یهمان حال باق

ش در نظار مجسام   یهاا  یها و ساخت  سوزش ن خود دوزخ را با همه یدانند و اان وجود و عدم سرگریه مک یعنیها گرفتارند،  یو ناراحت

نجه خواهاد  کباس دشاوار و پرشا    یه حاال کا  یبهباود  ید مارگ دارد و ناه آرزو  یا ه ناه ام کا است  یماریسازد و حالشان بسان ب یم

 (.153:4931ناصرخسرو،)بود

 راناااااااه گلخااااااان ین ویااااااادگربااااااااره از

 آمدساااااااات او بااااااااازگردد کباااااااادان ره  

 یل ساااااؤالکمشااااا یلاااااه در هااااار منزکااااا

 اگااااااااار دارد جاااااااااواب آن ساااااااااؤال او 

 وگرناااااااه انااااااادر آن منااااااازل بماناااااااد  

 رود مناااازل بااااه مناااازل  یسااااان ماااا نیبااااد

 اماااال شااااود باااااز  کدر گاااار دلااااش  یاااااز ا

 وگااااااااار در بازگشاااااااااتن ناتمامسااااااااات

 اماااااتین اسااااات اعتقااااااد انااااادر ق یهمااااا

 ن اساااااتیبهشااااات و دوزخااااات در آسااااات  

 ساااتین نیاااگااار جاااز ا ید یبهشااات و دوزخااا 

 

 ؟ آن آبااااااد گلشااااان ید؟ ماااااویاااااگااااار آ 

 و سااااااز گااااارددیکاااااه نکاااااد یااااابا یولااااا

 یگرگونااااااااه حااااااااال یننااااااااد او را ز دک

 زوال او یبااااااا یرساااااااد انااااااادر سااااااارا 

 ن منااااازل انااااادر گااااال بماناااااد ینخسااااات

 دل ید دل سااااویااااگاااال آ یگلااااش سااااو 

 رسااااااد او را بهشاااااات و نعماااااات و ناااااااز 

 ه خامسااااتکاااابااااه  آتااااش در بمانااااد ز آن  

 ابم مالمااااااااااتیاااااااااا؟....اگرچااااااااااه از

 ن اسااااتیاااات رزیاااااگاااار را ین داناااایچناااا

 ساااتین نیااارز یراایاااه کااان داناااد یاااجاااز ا

 

 (329و321: 4939 ناصرخسرو، )

را یخواهد شد ز یبختیکا و آخرت موجب نیند داشتن عقل در دنک یه انسان گمان مکناصرخسرو چنان دربارة عقل سخن رانده است 

هام   ین ساادگ یا باه ا ه موضوع ک یان آن غافلند در حالیندارند و از سود و ز یگونه رنج چیا هین دنیخردمند در ا یها د انسانیگو یم

ده اسات  یشتر خردمندان فغانشان به آسمان رسیه بکم ینیب یا مین دنیم اما در همیندار یما از جهان پس از مرگ خبر درست. ستین

دة ناصر خسرو باه  یس عقکت درست برعیه واقعک یرد به طوریگ یم یش فزونیشود، رنجها یتر و عاقل تر م دهیرا هرچه انسان فهمیز

م یریا گ یمثال، خود ناصرخسرو را در نظار ما   یبرا. ردیپذ یان نمیشود اما پا یها همراه با رشد خرد عوض م البته نوع غم .رسد ینظر م

 : مند است ش چندده برابر سقراط از علم و دانش بهرهیخو یه به ادعاک

 نیاااااایرفتااااااه باااااه علّ  کاز جاااااان پاااااا  

 د اگاااااار ز جساااااام بااااااه زناااااادانمیشااااااا

 دیااااسااااقراط اگاااار بااااه رجعاااات باااااز آ    

 ونااااااانم یماااااات  کش حیپاااااا  سااااااتیباز

 

 نمیره ماناااااده باااااه ساااااجّیاااااوز جسااااام ت 

 نمیفته بسااااااتکن شااااایاااااز علااااام دکااااا

 نمیش ز عشااااااریگمااااااان باااااار یعشاااااار

 نمیترجماااااااااان طواسااااااااا  کرایاااااااااز

 

 (493:4965ناصرخسرو، )                        

ناد و  یا را گلساتان ب یدن نیمال در عقل و دکدن به یه پس از رسکست آن باشد یبا یۀ ناصر خسرو دربارة عقل میجه نظرین نتینخست

د، از شاهر  یعقل رسا  یه به حد اعالک یرا ناصر خسرو از وقتیست زین نیه ابداً چنک یباشد در حال یدهد، راض یحداقل از آنچه رخ م

ن یثار هما  وهها و غارها شد و در اک یمگان پناه برد و عمالً زندانیان عمر از ترس دشمنان به گوشه دورافتادة یار آواره شد و تا پایو د

باه   یم، به روشان یردکتی چند از آن را نقل یه بک یا دهیش سخن گفته و از جمله در همان قصیوانش بارها از اندوه خویرنج ها، در د

 : ش از بار اندوه اشاره کرده استیدة چون نون خوین و قامت خمیدل غمگ

 نمین مالمااااااات چنااااااادکاااااااره میاااااااخ  نمیااااااگاااااار مسااااااتمند و بااااااا دل غمگ  
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 نیه تاااا باااه صااابح شاااب دوشااا    کااا را یاااز

 ن اماااااروزیساااااته چنااااا کران و دل شیاااااح

 

 نمی؟ نوشاااااااکدار داشااااااات باااااااادیاااااااب

 نمیر دوشااااااااااکااااااااا از رناااااااااج و از تف 

 

 ( 491: همان)        

نیست و نبایاد هام   «صنمی نسرین زنخ»یا«زلف مشکین»واضح است که غم افرادی مانند ناصرخسرو،همچنان که خود گفته از فراق 

 :شود می دریج انسانی تر و واالترباشد چرا که غم ما به نسبت فهم ها به ت

 زنهااااار ظاااانّ مباااار کااااه چنااااین مسااااکین 

 یااااااا ز اناااااادوه غاااااام الفاااااای ساااااایمین

 وننساااارین زنااااخ صاااانم چااااه کاااانم اکناااا 

 

 انااااااادر فاااااااراق زلفاااااااک مشاااااااکینم   

 رّیااااانمایااااادون چناااااین چاااااون ناااااونی ز 

 کااااز عارضااااین جااااو خوشااااۀ نسااااارینم؟    

 

 باااااال روز و شااااااب بقااااااولی پوشاااااایده   

 

 پناااادی هماااای دهنااااد بااااه هاااار حیاااانم    

 

 (491:همان)      

شاود،   یتر م شتر اما متعالییز بیهای او ن امل تر شود، غمک یشۀ آدمیه اندک یغم نیست و به هر نسبت یب یا دلین دنیه در اکم ینیب یم

رناد و آنهاا را در برابار هادف     ینگ یزیا ا را با همۀ عظمتشان به چیدن یها امل غمکخردمند و  یاز انسانها ین است برخکمم یمنته

دانست جام زهر را برای جانبداری از حق  می هکند با آن که سقراط حاضر نشد از زندان ستم فرار ک ییاورند تا جاینش در شمار یخو

 یناد و پاا  ک یز جلوه ما یه غم جان در برابر آن ناچکبلند است  یجه در نظر سقراط به قدرین نتیگاه ایه پاکم ینیب یم. دیخواهد نوش

 . ندکدا یپ یدارید خریپردازد تا شا یقت میحق یاالک  یو برزن به تبل یوکبرهنه در 

گاذران جهاان    یها ناصر خسرو همۀ غم یذهن یها ارید با معیمعمول است شا یاریم با توجه به معین همه، آنچه دربارة غم گفتیبا ا

را پس از پنجاه سالگی و  ن سخنانیه ناصر خسرو اکم ینکد فراموش یته مهم را هم نباکن نیا. ندارد یارزش یمعنو یها در برابر لذت

باره به ساوی  یکها  یپرست ها و تجمل ش و نوشیه او را از عک یوی رخ داده سروده است، حوادث یه در زندگانک یپس از حوادث مهم

 .نداشته است یداران چندانیچگاه خریه هک ییایبه دن یعنی. ده استیشانکن و معنویت ید

 :برزخ

مورد انتقاد قرار داده اسات؛ ماثالً از قاول خواجاه      یرا با نام و نشان آنان آورده و گاه یگروه دیتاب خوان اخوان عقاکناصرخسرودر 

. وسته استیپ کن به فلیفرود یو از سو لیکن به نفس یزبر یه از سوکف از نور است یلط یا برزخ رشته: دیگو یم یابوالحسن نخشب

رد و باه  یگ ین نور قرار میر ایاری و عمل بپروراند، پس از مرگ در مسکزیرهدر جهان از دانش بهره ببرد و آن را با پ یاگر نفس انسان

 ییرداران و ناداناان در ساو  کباد  یهاا  ر، بزرخ او خواهد بود؛ اما نفسین مسیوندد و همیپ یم یلکگذرد تا به نفس  یم کج از افالیتدر

 (.491و494: 4951اصرخسرو، ن)مانند شه سرگردان مییوسته است و برای همیپ که به افالکرند یگ یقرار م

ه کا ن است و تا آنگاه ید یو رمزها یعت خوانده، برزخ همان علم ظاهریه ناصرخسرو آنان را فاضالن علم شرکگر،یدة گروهی دیبه عق

عات  یبرسد، از جهاان طب  یبرد و به علم عقل یق آن رمزها پیخواهد ماند و چون به حقا یند، در برزخ باقکبه ظاهر آنها بسنده  یآدم

ان هماۀ آنهاا موجاب ماالل     یا رده است که بکن باره نقل یادی را در اید زیناصرخسرو عقا .دیخواهد رس( بهشت)تین معنویبه سرزم

شاه و  یاز ناوع اند  یتوان تا حدود می ان نظر گروهی که ناصرخسرو آنان را نزدیک به مذهب حقیقت دانسته است،یخواهد شد اما با ب

 . شد درمورد برزخ آگاه یاعتقاد و

. اناد  شده یکقت نزدیبه حق یدانند تا حدود یرا بهشت م یرا دوزخ و عالم روحان یه عالم جسمانکلسوفان یآن دسته از ف: دیگو یاو م

ق یحقاا   انساان   اسات و هار انادازه    یآدما   ه برزخ جسام کنند و بر آنند ک یکگر نزدیدیکن را به یخواهند، سخن فلسفه و د ینان میا

دسات   ی، باه جهاان عقلا   یا ه فاارغ از هار بازدارناده   کشود تا آنگاه  یتر م یکنزد یات روحانیلی را بشناسد، به حنی و عقیفلسفی، د

ط و یبسا  یه بار نفسا  کشود  می متکپارچه از علم و حیکسهیم و صورتی  یو قدرت جاودان یابد یها ابد و با فرشتگان در نعمتی یم

 (.494و499: همان. )عت و ماده استیرة طبیان ماندن جاوید در دانش،عذاب بزرگ، همین بیبا ا.شود ینگاشته م یعلم

 : رده استکم یا اثبات دوزخ به چهار دسته تقسی ید آنان را در نفی، عقایو مذهب یفلسف یها هات گرویان نظریپس از ب
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منظور . و هم موهومدانند  ه برزخ را هم محسوس میکدة آنان یست مانند عقیار نکعقل قابل ان یرویه با نک یات عقلینظر .4

 .ه درزبر فلک االفالک استکآن نوری است ، از محسوس همان اندام مادی آدم  است و غرض از موهوم

 . ان وفلکیان استیعیان و طبایۀ دهرین نظری، و ایالیشمارند و نه خ یه برزخ را نه محسوس مک یسانکدة یعق .2

 . عقوب سگزییان و از جمله ابویدة ناسخیقدانند نه موهوم، مانند ع یه برزخ را محسوس مکسخن آنان  .9

 .یلکوسته به نفس یاست و پ کفل یه باالک یرمادیدانند، غ یه آن را صرفاً نوری مکالی بودن دوزخ یده به موهوم وخیعق .1

ه کا آن باوده اسات   « فیشار »د یا ر عقاکا ه منظاورش از ذ کا رده است کح، اعتراف یناصرخسرو سرانجام بدون اظهارنظر قاطع و صر 

 (.491و493: همان)بان خرد راه حق را از باطل بازشناسندصاح

ش را درباارة بارزخ باه    ید خاو یا نوشاته، عقا  یفۀ فااطم یخل( ق.ها126-156)ناصر خسرودرکتاب مصباح که به فرمان المستنصرباهلل

 (.492: همان)ده استیرده که متأسفانه به دست ما نرسکل بیان یو تفص یروشن

 :بر صراط یگذر

 یابد یها دن به نعمتیرس یبرا یه آدمکی گوناگونی ها هقت عبارت است از رایبیش از یکی و در حق( راه)اصرخسروصراطاز نگاه ن   

 . دیمایپ ند و میک بهشت، انتخاب می یعنی

نَ یصِارَاطَ الَّاذِ   مَیاهدِنَا الصِّرَاطَ المُساتَقِ »: داند ین مدعا میل ایان جداست؛ ناصرخسرو آیات سورة حمد را دلیان و دوزخیصراط بهشت

؛ ناه راه  یدیه به آنان نعمات بخشا  ک یسانکن، راه کت یا ما را به راه راست هدایخدا/ نَیهِمْ وَالَ الضَّالِّیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ غَیأَنعَمتَ عَلَ

 (.6و 6: حمد)«ا گمراهندیه مورد خشم تو هستند و ک یسانک

تر  یکه به قول مشهور، از مو بارک یاست نه آن پل ین جهان مادیند، در همک یم ه ناصرخسرو بدان اشارهک یبه دیگر سخن، صراط 

 تر است و آدمیان در رستاخیز باید از آن بگذرند تا به بهشت برسند و در صورت ساقوط از آن در قعار دوزخ جاای    ر برندهیو از شمش

ن راه را یتار  مید مساتق یا ه انسان هاا با ک یفرشتگ ان خوی حیوانی ویصراط در نظر ناصرخسرو همان منزلت مردم است، م. گیرند می

وانی و صاراط،  یا گر بهشت، رستن از عاالم ح یبه سخن د. برسند یبرهند و به عالم روحان ینند تا هر چه زودتر از جهان جسمانیبرگز

 (.31:4969ناصرخسرو،)دیمایپ یم ییتا دانا یه هر انسان از نادانکری است یمس

 یسا کر او اگر یان است چون با تعبیه صراط حقیقی مخصوص بهشتکد آن است یتوان فهم یرخسرو مان ناصیه از بکگری یموضوع د

نناد  ک ینما  ین راه را طیان اصوالً ایه دوزخکن است یه ایس قضکع. خواهد شد ید طبعاً بهشتیمایت را بپیت و انسانیوانیان حیراه م

ف یه و توصا یا ه ناصرخسارو توج کا آن گوناه  « صراط»ه کنیخالصه ا. شدن راه بگذرند، خود به خود رستگار خواهند یه اگر از اکچرا 

 . ق استیسان و قابل تطبیکامالً ک« برزخ»رده است، باک

 :ستین یو رنج آخرت جسمان یخوش

سات و باه نفاس    ین یدوزخ مااد  یهاا  ا رنجیبهشت  یها یه خوشکتوان نتیجه گرفت  یاز سخنان ناصرخسرو دربارة بهشت و دوزخ م

م، ید ناصار خسارو بنگار   یا ه باه عقا کای  است، از هر جنبه یر مادیجوهری مجرد و غ« نفس»، نه به جسم وی و چون رسد یم یآدم

 : باشد یتواند ماد یرد  نمیگ یا بهشت، مورد بحث قرار میه به نام دوزخ ک یا لذّتیعذاب 

وستن نفس یگر وی، بهشت را پیر دیم و به تعبیاربپند یو نادان ییب داناید به ترتیگو یه ناصرخسرو مکاگر بهشت و دوزخ را آن سان 

ه باا  کا ن نفاس انساان اسات    یا م، در هار حاال ا  یپس از مرگ تن به شمار آور ینفس آدم ی، و دوزخ را سرگردانیلکناطقه به نفس 

 . گردد یم ان دوزخ دچاریپا یب یها ، به رنجیا به سبب سرگردانیشود و  ین  میهمنش یجاودانهای  یبا خوش یلکوستن به نفس یپ

قت خانۀ یدر حق یالبد آدمک: دیگو ین موضوع اختصاص داده است، و میتاب خوان اخوان را به همکن، او بخش هشتم یعالوه بر ا

برد  یار مکند و آنگاه به ک یم کرا نخست پا یماد یها ها و خورش آنها لذّت یاریه نفس به کاست  یاو الزام ینفس اوست و اندامها

رد و یگ یف است برمیه لطکان آنچه را یدهد و در پا یانجام م ین نشود، با جوارح درونکمم یرونیب یلۀ اندامهایبه وسار کن یو اگر ا

ه کقت است ین حقینفس برعهده دارد، نشان دهندة ا یه جسم براک ین نقشیهم. ندکاف یرون میست بیسته او نیه شاکآنچه را 

او موجب ننگ  ین خانه برایده باشد و پس از آن، ماندن در ایمال خود نرسکه به کند خواهد ما ین خانه باقیتا آنگاه در ا« نفس»

ان دارد و چون مرگ جسم کام ین جهان مادیدن به آن فقط در همیمال و رسک یت به سوکه حرکداند  یرا نفس میخواهد بود ز
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ز یوجود ندارد و همه چ یر و دگرگونییگونه تغچ یای پس از مرگ هیه در دنکماند چرا  یز متوقف مین( نفس)مال روح کفرارسد، 

 یها لۀ آن، نعمتیشمارد تا به وس یم یاست، آن را گرام ین، نفس تا در خانۀ تن زندانیبنابرا، خواهد ماند یسان باقیکهمیشه  یبرا

 : ل آورده استیو دلش دیۀ خوین نظریا یناصرخسرو برا. به دست آورد کین جهان خایل دانش در همیرا از راه تحص یعالم روحان

نَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن یقُولُ الَّذِیلُهُ یتَأْوِ یأْتِیوْمَ یلَهُ ینظُرُونَ إِالَّ تَأْوِیهَلْ »: هینخست با استناد به آ

ه به کنندک یان آرزو میدوزخ./ ..فْتَرُونَیانُواْ کنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا ک یذِرَ الَّیشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَیشُفَعَاء فَ

ه در جهان پس از مرگ، کند ک می ، استنباط(39:اعراف)«میریش گیم در پیا جز آنچه انجام داده یار و روشکم تا یا بازگردانده شویدن

 .بسته است  ها بر نفوس مال و جبران نقصکراه 

ور باه  کرسد و اگر مثالً  یمال مکم مادر به کامل اعضا در شکو ت یاز جهت استوار کودکه جسم که معتقد است همان گونه کدوم آن

 ش برساد یمال خوکرد و عمالً به حد یقوام پذ یآدم کیالبد خاکد در یز بایانسان ن یور خواهد ماند، صورت نفسانکوسته ید، پیا آیدن

ن ساخنان  یا ل ایا ن ساخن را در تأو یناصرخسرو ا. ن خواهد شدییا تعین دنیدر هم یافراد آدم یبختیکو ن ین صورت بدبختیه در اک

م ماادرش  که در شا کا ز آن یباشد و بدبخت ن  بختیکم مادرش نکه در شکاست  یسکبخت یکن»: رده استکان یب(ص)امبر اسالم یپ

 (.24و22و 29: 4951ناصرخسرو، )در نظر گرفته است  یآدم کیقالب خا یرا به معنا« مادر»، لین تأویه در اک، «بدبخت باشد

( جفت)یبشر به منزلۀ پوست یم مادر است و جسم مادکنفس انسان به منزلۀ ش یا براین دنیه اکرد یگ یم  جهین مطالب، نتیاو از ا

به  یگر از آن نامینند و دک یپنهان م کر خایرا در ز ه پس از تولد نوزاد، آن پوستکرد و همان گونه یگ ن را دربرمییه جنکاست 

ن پس از مرگ، یبنابرا. ستین یازیگر به آن نیرا دیشود ز یسپرده م کالبد او به دست خاکز ین یآورند، پس از مرگ آدم یان نمیم

د، بلکه جهان معنوی غیب و باش می ه آرامگاه اصلی او جهان مادی فانی نیست که برای او در حکم زندانکماند  فقط نفس باقی می

ار کخداوند بر بندگان ستم/ دِیبِظَلَّامٍ لِّلْعَبِ کهَا وَمَا رَبُّیمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَ»: وچون به تصریح قرآن. جاوید است

رزمین اصلی اونیست،جاودانه در غربت دارد،نفس را در جایی که س نمی ستم رواای  ه،پروردگار به هیچ آفرید(16: فصلت)«ستین

 . ستم بر نفس است یستن، در حقیقت خود نوعید زیل حقانیت مرگ است و جاوین موضوع دلیهم. ردکنخواهد  یزندان

سب لذّات معناوی،  کو  یاحساس لذات جسمان یم مادر، براکن در شیاست، همانند جن ین گذشته، نفس انسان تا در جهان مادیاز ا

خواهد توانسات بادون    یبه جسم نخواهد داشت، در جهان اصل یازیگر نیمال رسد، دکشود اما چون به  یانجیم دارد تا ماز به جسین

ناد و از راه  کاف یه پس از فراگرفتن دانش، دفتر و قلام را باه دور ما   ک یسکند، درست مانند ک کرا در یعقلهای  لذّت یماد یانجیم

 (.21و4951:23ناصرخسرو،)دیمایپ یمال را در آن علم مکش راه یر خوکتف

ن منظاور ابتادا موضاوع    یباد . ناد کرا اثبات  ی، معاد روحانیل فلسفیده است تا با دو دلیوشکگر ناصرخسرو، در بحث معاد ید ییجا 

چهاار    نش انساان، یآفار  یمطرح ساخته و آنگااه بارا  ( شتر اشاره شدیه پکچنان )لی راکان از نفس یژه آدمینش موجودات و به ویآفر

 : آورده است یعلت فلسف

 . است کآب و باد و آتش و خا یعنیصورت  یرایه همان چهار عنصر پذکوالیی یعلت ه: نخست

 . آورد یبه وجود م یهای جزئ است و آثار خود را در جهان به صورت نفس یلکه نفس کعلت فاعله : دوم

لسوفان، ستارگان و آسمان ها به منزلاۀ دسات افازارنفس    یری از فایدة بسیو ستارگانند زیرا به عق که افالک( ارکابزار )علت آلی: سوم

 .رود یلی به شمار مک

انساان را   کادرا یرویا ه نک ید، نفس آدمید آین علّت پدیه اکه از فهم انسانها دور است اما پس از آن کنش یعلت غایی آفر: چهارم 

 . لی بازخواهد گشتکن خود، نفس یمبدأ نخست یدربردارد، به سو

رو از راه جسام  یهر دو ن یشهوت و غضب هستند و آرزوها یرویدو ن یوانات عموماً دارایه حکظر ناصرخسرو دلیل دیگرآن است به ن

 یل مااد یند و در هر سه مورد با وساا ک یدا میل پیا به جنس مخالف تمایشود،  یا تشنه میوان، گرسنه یه حکشود چنان  یبرآورده م

ه کا ل آن اسات  یا ن ماوارد دل یهما . شاود  یشاد، آرام ما  کا بیرد، چون او را بزند یس خشم گکه بر ز هرگایرسد و ن یخود م یبه آرزو

آن به ماده  یارضا یه براکز هست یدن نیشیاند یروین ین حواس، دارایاست اما انسان عالوه بر ا یوان به جهان جسمانیبازگشت ح

 (.43و46: همان)گردد یبازم یلکبدأ خود، نفس به م، ین جهت به جای بازگشت به عالم جسمانیندارد و به هم یازین
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 هماااااه رناااااج جهاااااان از شاااااهوت آماااااد  

 نشااااین بااااا اهاااال علاااام ای دوساااات مااااادام 

 

 

 

 

 آمااااااد کااااااه آدم زان باااااارون از جناااااات  

 کاااااه ازداناااااش بهااااای یاااااابی سااااارانجام  

 

 (343:4915ناصرخسرو،)

معاد باه معناای    یه در نظر وکد چرا یواهد رسا نعمتی بعد از مردن به نفس انسان خیدة ناصرخسرو، هرگونه عذاب یبنابر این به عق 

ماادی پاس از مارگ    هاای   است و منظور از آن زنده شادن دوبارةبادن  (یلکنفس )شیش خویدایبازگشت نفس ناطقه به سرچشمۀ پ

 .(22: 4951ناصرخسرو، )ا رنجی جاودانه خواهد بودیست، هرگونه خوشی یان نیجسم درم یست و چون پاین

د به بهشت و ترس از دوزخ را از دست ندهناد  یه امکخسرو معتقد است که صالح مردم جهان در آن است فرجام سخن این که ناصر

د، ظاهراً خود او یآ یوان ناصرخسرو برمید یه از محتواکچنان .ندیدوری جوها  یرند و از بدیش گیو را در پیکله اخالق نین وسیتا به ا

 :وجود داشته است یان بهشتیبارویها و ز د به نعمتیر او امیضم یژرفا در یین سخن جامۀ عمل پوشانده است، گویز به این

 شااااامیه بااااااز بنااااده شااااود پ  کاااا ارجااااو  

 مجلااااااس بااااااه فاااااارّ دولاااااات او فااااااردا

 یار و قماااااار ساااااااق کد پیشاااااایخورشاااااا
 

 نمیشاااااااایوفااااااااا زمانااااااااۀ پ یآن باااااااا 

 نمیناااااااار حاااااااورا نگاااااااز  کجاااااااز در 

 نمیو ناااااارگس پاااااارو  کسااااااما   اللااااااه

 

 (493: 4965ناصرخسرو، )         

 نتیجه

اسماعیلیان معتقدند که پرداختن به ظواهر دین .بود و تعصّب شدیدی به این مذهب داشت(اسماعیلیه)رخسرو شیعۀ هفت امامیناص

امّا ناصرخسرو عامل به احکام شرع و زاهد و متقی است و به رغم اعتقاد به .و ایمان آوردن بدون درک حقایق دینی،ارزشی ندارد

اخالق ستوده را به امید یافتن بهشت و رستن از .،به آنها معتقد است...بهشت،دوزخ،حجّ و قربانیتأویل عقاید و احکام دین از قبیل 

امّا در جاهای زیادی معاد جسمانی را .داند می علّت درحصار دین و خرد بودن خود را ترس از عذاب ابدی و دوزخ.داند می دوزخ واجب

عقلی را مقایسه های  ناصرخسرو لذّات مادی و خوشی.کند می بهشت یادهای  تآشکارا منکر است و گاهی با زبانی توهین آمیز از نعم

ی گوناگون بهشتی سخن گفته شده است،به دلیل همانندی ظاهری ها هآسمانی از میوهای  کرده است و معتقد است اگر در کتاب

دنیا آن است که انسان های  تشبیه نعمتی این جهان همانندی وجود ندارد و علّت ها هی بهشتی و میوها هآنهاست وگرنه میان میو

جاوید را احساس کند وگرنه خداوند در قرآن بیان کرده است های  تواند نوعی چاشنی و نموداری از لذّت می ،دنیویهای  در خوشی

 .بهشتی در دنیا قابل درک نیستهای  که خوشی

پذیرد،بر همین  نمی د و هیچ چیز را خارج از این محدودهکشان می ناصرخسرو از هرچه بگوید،سرانجام مطلب را به دین و اعتقادات

 .اساس است که اصوالدانش در نظر او چیزی جز پی بردن به حقایق دین نیست

بنابراین .از دیدگاه وی،بهشت بالقوه دانش است و دوزخ بالقوه نادانی و دانای به حقیقت پیامبر است و پیشوایان بر حق در هر زمان

شویم و خردمند واقعی کسی است که خویشتن را با  می داریم به همان اندازه به بهشت نزدیک تر می دانایی بر هر گامی که به سوی

ناصرخسرو معتقد است تنها دانایان هستند که با .نیروی دانش و عمل به آن، به بهشت رساند که رهایش وآسایش جاوید در آن است

پرهیزد؛زیرا از نادانی  می برند و هر نفسی که نادان باشد،نفس کلی از آن می رپیوستن به نفس کل در نعمت وآسایش همیشگی به س

 .ماند می گریزان است و در نتیجه نادان در عذاب جاوید باقی

دوزخ مادی نیست و به نفس های  بهشت یا عذابهای  توان نتیجه گرفت که خوشی می از سخنان ناصرخسرودر بارة بهشت و دوزخ

جسم و چون نفس جوهری مجرد و غیرمادی است،از هرجنبه که به عقاید ناصرخسرو بنگریم،عذاب یا لذّتی که رسد نه به  می آدمی

 .تواند مادی باشد نمی گیرد می به نام دوزخ یا بهشت،مورد بحث قرار

ده شدن دوبارة بنابراین به عقیدة ناصرخسرو معاد به معنای بازگشت نفس ناطقه به سرچشمه و اصل خویش است و منظور از آن زن

 .مادی پس از مرگ نیست و چون پای جسم در میان نیست،هر گونه خوشی یا رنجی جاودانه خواهد بودهای  بدن

 :منابع و مآخذ

 .انتشارات وفایی: ترجمۀ مهدی الهی قمشه ای، قم(.4966.)قرآن کریم -1
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 .انتشارات کاتبان وحی: ترجمۀ حسین انصاریان، قم(.4956.)قرآن کریم -2

 (.432تا ص  466از ص)،31ی بهشت و دوزخ در ادب فارسی،مجلۀ مشکوه،شمارة ها هجلو(.4963.)رجندی،احمداحمدی بی -3

 .انتشارات توس: فرهنگ ادبیات فارسی، تهران(. 4966.)خانلری، زهرا -4

 .انتشارات اساطیر: اساطیر، تهران در مرگ و نشیآفر(.4959.)یمهد ،ییرضا -5

 .انتشارات دانشگاه تهران: خدا، تهرانلغت نامۀ ده(. 4969.)دهخدا، علی اکبر -6

 .انتشارات فکر روز : پور،تهران لیاسماع ترجمۀابوالقاسم بین النهرین، ریاساط در دوزخ و بهشت(. 4969.)ینانس ساندرز، -7

، تابستان و بهار ،(یاسالم مطالعات)می الهیات و معارف اسال، یزرتشت نید در دوزخ و بهشت(.4963.)یعل ،ییسرگلزا -8

 . (245ص تا 203 ص از)، 16-15شمارة 

 .نشر قطره: تحلیل سفرنامۀ ناصرخسرو، تهران(. 4964.)شعار، جعفر -9

 .انتشارات علمی تهران: گزیدة اشعار ناصرخسرو، تهران(.4961.)شعار،جعفر -11

 .انتشارات ابن سینا: ، تهران(تلخیص جلد دوم و سوم)تاریخ ادبیات ایران(.4959.)صفا،ذبیح اله -11

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران، دیوان اشعار،تصحیح مجتبی مینوی ومهدی محقق(. 4965.)خسروقبادیانی، ناصر -12

 .انتشارات اساطیر: اکبر قویم، تهران االخوان، تصحیح علی خوان(. 4951.)،ناصرخسرویانیقباد -13

 .چاپ محمودی: زادالمسافر، تهران(. 4931.)قبادیانی، ناصرخسرو -14

 .انتشارات زوار: مع الحکمتین،به کوشش پروفسور هانری کربن و محمد معین، تهرانجا(.4936.)قبادیانی،ناصرخسرو -15

 .نشر جامی: گشایش و رهایش، تصحیح سعید نفیسی، تهران(. 4969.)قبادیانی، ناصرخسرو -16

 .انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو، تهران(.4956.)قبادیانی،ناصرخسرو -17

 .چاپخانۀ:  ، تهران(نامه ییروشنا)وان اشعارید(.4939.)صرخسرو، نایانیقباد -18

 .چاپ افست گلشن: دیوان اشعار،تصحیح نصراهلل تقوی، تهران(.4915.)، ناصرخسرویانیقباد -19

 .انتشارات پیمان: دیوان اشعار، تهران(.4956.)قبادیانی، ناصرخسرو -21

شوقى،فصالنامۀ   احماد  و انىیناصرخساروقباد  دگاهیا د از جهال  و خرد روزگار، (.4931.)گودرزی، محمد وساکی، محمدرضا -21

 .، دانشگاه آزاد اسالمی جیرفت(413تا ص 53ازص )،46،شمارة 4931ادبیات تطبیقی،بهار

 .انتشارات امیرکبیر: فرهنگ فارسی معین، تهران .(1371).معین، محمد -22
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 رضا قزوههای علی تشخیص در سروده

 فاطمه تیمورپور 

 بیات فارسیکارشناس ارشد زبان و اد

 پور فریده خواجه

 دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی

 چکیده

این تحرک و پویایی شعر قزوه نتیجۀ . هایی پویا و جاندارند اند، سروده شعری گردآمده  رضا قزوه که در پنج مجموعههای علیسروده

 .نامند ت است که آن را تشخیص میجان طبیع رسوخ و نفوذ صفات، افعال و حاالت انسانی در اشیا و عناصر بی

پردازد تا نشان دهد تشخیص در شعر او چگونه تجلی یافته است  رضا قزوه میهای علی پژوهش حاضر به بررسی تشخیص در سروده

های  ترین مشخصۀ تشخیص در شعر قزوه، تشخیص دهد که برجستهنتایج به دست آمده نشان می. های اصلی آن چیست و مشخصه

پویایی و تحرک شعر قزوه که ناشی از نسبت دادن . عدالتی است کر اوست که بیانگر درد جامعه و مردم و اعتراض شاعر به بینادر و ب

جان است، رنگ دینی و مذهبی تشخیص، تلفیق این تصویر با سایر تصاویر و طبیعت زنده و پویا از دیگر  فعل انسانی به امور بی

 .های تشخیص در شعر قزوه استویژگی

 .رضا قزوه تشخیص، شعر دفاع مقدس، علی: هاکلیدواژه

 مقدمه

جان طبیعت است و شاعر از این رهگذر فضای  های صور خیال در شعر، تصرف ذهن شاعر در اشیاء و عناصر بی یکی از زیباترین گونه

ها حرکت و  ها، بدان یگانگی با آن جان و احساس شعر را مملو از شور و نشاط و حرکت کرده، با رسوخ و نفوذ در اشیاء و امور بی

 .بخشد می جنبش

دهد؛ در نتیجه هنگامی که از دریچه چشم او به طبیعت و اشیاء  جان طبیعت روح می شاعر با یاری قوّه خیال در کالبد عناصر بی

« تشخیص»جان را  یاین تحرک و شور زندگی در عناصر ب. نگریم همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات است می

 . نامند می

و به ویژه  بخشیدن صفات انسانتشخیص »: کنند می دکتر شفیعی کدکنی نظر ناقدان اروپایی درباره تشخیص را این گونه بیان

شفیعی کدکنی، )« .دیگر استة احساس انسانی به چیزهای انتزاعی، اصطالحات عام و موضوعات غیر انسان یا چیزهای زند

که به معنی  Vividness. کنند می تعبیر ، vividness personificationو از آن در ادبیات اروپایی با عنوان  (434:4959-431

شفیعی ). گوییم تناسب بیشتری دارد می مطلق زندگی بخشیدن به اشیاء است با آنچه ما با عنوان تشخیص از آن سخن

 (431-434: 4959کدکنی،

به صورت مجزا طرح نشده است و همواره به عنوان نوعی از استعاره مکنیه توضیح داده شده  های بالغت قدیم تشخیص در کتاب     

شود، در اکثر موارد انسان است و به اصطالح استعاره  به که ذکر نمی در استعاره مکنیه تخییلیه، مشبه: و در تعریف آن آمده است

. گویند که در فارسی به تشخیص ترجمه شده است میpersonification، غربیان به این نوع استعاره. انسان مدارانه است

در ادبیّات قدیم ایران چه در نظم و چه در نثرهای مصنوع، بیشتر به صورت اضافه کردن یکی از  تشخیص» (463:4953شمیسا،)

الً در یک یا شد و معمو اعضای انسان یا موجودات جاندار دیگر به یک شی محسوس یا یک مفهوم ذهنی و غیر محسوس حاصل می

العاده  در شعر معاصر، تشخیص صورت غالب تصویر است و غنای فوق. یافت و کمتر به صورت تفصیلی نمونه داشت دو بیت، پایان می

. توان مشاهده کرد می ی دفاع مقدسها هاین گستردگی و غنای تشخیص را در بسیاری از سرود (26:4963تاجبخش،)« .دارد

 .ی زیبا و قوی این گونه شعرهاستها هاین نمون های علیرضا قزوه از سروده

 زندگی نامه قزوه



 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

865 
 

به قالب رباعی و  4962وی در سال . سرود 61قزوه اولین شعر خود را در سال . در گرمسار به دنیا آمد 4912علیرضا قزوه در سال 

ای شاخص در  گرفت تا جایی که او چهره عیب و نقص بود شکل موج تازه رباعیات او که تقریباً بی 69در سال »دوبیتی روی آورد و 

نیز قدم به عرصه غزلسرایی گذاشت و اولین غزل خود را  63قزوه در سال ( 415:4966کاکایی،)« .رباعی و دوبیتی سرایی کسب کرد

شد و با به عنوان شاعری منتقد وارد فضای هنر و ادبیات « موال ویال نداشت»وی با شعر . در این سال سرود« قسمت»تحت عنوان 

قزوه در طول دوران دفاع مقدس مدت یک سال را در . ای نیرومند و آهنگی مالیم در حوزه اجتماع و سیاست شعر سرود عاطفه

 .های مقدس انقالب است ها گذراند و هنوز هم با شعر صریح و صمیمی خود همواره نگران از بین رفتن ارزش جبهه

های بارز شعر مبارز و متعهد در ارائه تصویری عینی از ایمان، عشق و ایثار  ارد و از نمونهشعر او، ریشه در درد جامعه و مردم د     

تشخیص نیز گذشته از گستردگی و غنا در شعر ( 414:4951، ترابی.)های انقالب اسالمی است رزمندگان راه حق و دفاع از ارزش

 .دکن وی، همچون سایر تصاویر محتوای ذهن و اندیشه شاعر را بیان می

از نخلستان تا خیابان، شبلی و آتش، این همه یوسف، عشق علیه السالم، قطار اندیمشک : های دفاع مقدس وی عبارتنداز سروده     

 .های جنگ و ترانه

 .پردازد می ی قزوهها هی آن در سرودها هپژوهش حاضر به بررسی و تحلیل عنصر تشخیص و مشخص     

دفترهای شعر او و دو دفتر منتشر ۀ ای از هم شاعر مشتمل بر، گزیده« های جنگ شک و ترانهقطار اندیم»الزم به ذکر است     

های  های این دو دفتر و همچنین نمونه است که در این پژوهش شاهد مثال "قطار اندیمشک"و  "بهار در آسانسور"ی نشده

 .یافت نشد، از این مجموعه آورده شده است دفاع مقدسهای ادبیات پایداری و  که در هیچ یک از کتابخانه "عشق علیه السالم"دفتر

 ی علیرضا قزوهها هتشخیص در سرود

 تشخیص و طبیعت

های مختلف هر  طبیعت به تناسب جریان»و از آنجا که . بارز تشخیص در شعر قزوه جان بخشی به طبیعت استهای  یکی از ویژگی

در شعر قزوه نیز زنده است و پویا و متناسب با ( 219:4966اکبری،)«ردگی های شاعر هر دوره رنگی خاص به خود می عصر و اندیشه

کند و بطور کلی رنگ اندیشه و افکار شاعر را  خواند، ستایش می شود، نماز می اندیشه، افکار و احساسات شاعر، اندوهگین یا شاد می

 .گیرد به خود می

شود، نسبت دادن افعال انسانی به  نسبت داده می« می»عال انسانی به که بیشتر، اعمال و اف "این همه یوسف"به استثنای دفتر      

 های قزوه از بسامد بیشتری برخوردار است و بیشترین مورد تشخیص در اشعار وی، جان بخشی به طبیعت است طبیعت در سروده

 (46:4966قزوه، )هنوز هم سپیده در عزا نشسته است    برایت ای سپید پوش سبز قامت

ها  پرنده/ها آب شدند، عقربه/ کشید آسمان دشوار نفس می/ و سال سوسن و شب بو/ که سال، سال تفنگ بود/بر دهان ماهدستمالی 

 (51:4961همان،)و آفتابگردانها نشسته نماز خواندند  /ها مردند تقویم/روزها زنگ زدند/خاکستر

 (91:4956همان،)کرد  شبی که ماه با من گریه می جرس بستم به محمل،محمل درد

 (492:4953همان، )ها در اشک غرقند  پیچید از غم، تا چهل شب نخل  تا چهل شب، شط به خود می

 (431- 43:همان)بندند باران را   آتش میۀ به جوخ/برند ابر را به انفرادی می /زنند به دست باد دست بند می

 تشخیص و پویایی شعر قزوه 

تشخیص در شعر قزوه بیشتر به . زوه، بخشیدن پویایی به تصاویر شعری وی استتشخیص در شعر قهای  یکی از ویژگیها و نقش

امور فاقد روح انسانی و غالباً عناصر طبیعت صورت گرفته است و صفات و احساسات انسانی از  صورت نسبت دادن فعل انسانی به 

جنبش به عناصر بی جان طبیعت، با یاری کمتری برخوردار است و همانطور که قبالً ذکر شد تشخیص، بخشیدن حرکت و   بسامد

حال اگر جان بخشی و جاری شدن روح زندگی در امور بی جان تنها با استفاده از . افعال، اعمال، احساسات و عواطف انسانی است

 .کند می افعال انسانی صورت بگیرد پویایی تصویر را دو چندان

  شود در شعر قزوه غالبا با استفاده از افعال انسانی و نماینده صاویر میعنصر تشخیص که خود اصوالً سبب حرکت و پویایی ت     

صور »حسن قاسمی نیز در کتاب . حرکت و تکاپو صورت گرفته است که بیش از پیش به شعر او پویایی و تحرک بخشیده است
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ه براینکه کمک شایانی در استفاده از عنصر هایی که قزوه به کار گرفته، عالو فعل»به این نکته اشاره دارد که « خیال در شعر مقاومت

 (412:4951قاسمی، )« .تشخیص کرده باعث پویایی و حرکت تصاویر شعر او نیز شده است

 (29:4966قزوه،)در بارش یکریز شمشیر، مثل عقابی پر بگیریم  / وقت است تا در ورطه درد، چون موج عاشق پا بکوبیم

 (53:4961همان،!)جاز بزن بغداد!/شاد زی بیروت!/آواز بخوان تهران/را گم کرددمشق سمعکش /گل یاسمن را دستبند زدند

 (43:4956همان،)بخواند  "حافظ"برایم تا سحر  یی خواهم که حالم را بداند می

 (414:4953همان،)بنشین /..../در تراخم و تنهایی رها کرده است/ های پاپتی خاک را که بچه/ کنار این شب تنها

 (4953:456همان،!)رود قطار به عروسی می/ اند بر سرش گل، پاشیده!/ چقدر میخک و شب بو/ستاره چقدر!/نگاه کن

 تلفیق تشخیص با سایر تصاویر

صناعات و تمهیدات بالغی از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، ۀ هر گونه کاربرد مجازی زبان که شامل هم»تصویر عبارت است از 

یکی دیگر از ( 11-13:4953فتوحی،)« شود می. ..ره، اسنادمجازی، تشخیص، حسامیزی، پارادوکس وتمثیل، نماد، اغراق، اسطو

تلفیق تشخیص با تشبیه، اغراق، تلمیح، کنایه، مجاز، حس آمیزی، . های تشخیص در شعر قزوه تلفیق آن با سایر تصاویر است ویژگی

ین میان همراهی تشخیص با تشبیه نسبت به سایر تصاویر از نمود پارادوکس، حسن تعلیل و ایهام در شعر قزوه دیده شد که در ا

نسبت به سایر دفاتر از « از نخلستان تا خیابان»در دفتر  -تلفیق با سایر تصاویر -این ویژگی تشخیص. بیشتری برخوردار است

 .ی بیشتری برخوردار استها هنمون
 (43:4966  قزوه،)باد، لرزید شانه دریا شد چاک، پیرهن/تا موج یاد تو افتاد، چون من قرار زکف داد

 (416:همان!  )مرا التماس کردند/ واژها چون گدایان سمج

 (11:4965همان، )کشد از روی یوسف       خجالت می  سحر خورشید همچون نابرادر 

 (35:4966، همان)مهتاب خجل زنور رخسار شماست     آغوش سحر تشنه دیدار شماست 

! افتد مشک می/از دست ماه / قرآن به دست ایستاده است/،و ماه.../های لشکر آقا مثل بچّه/است حنا بسته / خورشید هم

 (465:4953همان،)

 (66:4966، همان)زنید؟ چرا دشنه بر پشت دین می  زنید اگر داغ دین بر جبین می

 (443:4966، همان) حافظه اش را از دست داده است؟/ بینی که شهر آیا نمی!/صادق

 (26:4966، همان)مرهم بنهد زخم پریشانی ما را  سران صف عشقیم، مگر تی   شوریده 

 (11:4956، همان)  نمازی خوانده در گیسوی یوسف  نسیم صبح اگر باشد معطر 

 (53:4953همان،) بنشین./../که بوی آخر الزمان دارد/ کنار این شب دلتنگ

 مذهبی -تشخیص و باورهای دینی

. ر قزوه، رنگ دینی و مذهبی این تصویر است که ریشه در باورهای دینی، اعتقادی و مذهبی شاعر دارددیگر تشخیص در شع  ویژگی

به چشم خورد که اکثریت آن مربوط به نسبت دادن انجام تکالیف شرعی « این همه یوسف»بیشترین مورد این تاثیر پذیری در دفتر 

 .است« می»و اعتقادات مذهبی به 

 یی که قلقلش فریاد هوهوست می  گوست« حدقل هواهلل ا»یی که  می

 به رنگ، آتش، به بو، لبخند یاس است   می من پنج نوبت در سپاس است

 دعای ندبه زیر لب بخواند               یی خواهم نماز شب بخواند می

 (43:4956قزوه، ) کمیل بن زیاد ندبه خوان است من هر سحر گرم اذان است  می

 (26:4966همان،)نشان تشنه تشنه سوختند، نخلهای روزه دار  های بی هرهدسته دسته گم شدند، س

 (51:4961همان، ) نشسته نماز خواندند/ آفتابگردانها/ ها مردند تقویم/ روزها زنگ زدند

 (494:4953همان، )بادهای آبان ماه، ابرهای فروردین  خوانند ای برادر توفان در تو نوحه می

 ( 53:همان) !نماز، در ایستگاه بعدی/به یاکریم ها بگو!/ صفگنجشک ها و قناریها در یک 
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 تشخیص و اعتراض

ی ها هاز نمون. ی شاعر در قالب این تصویر استها هبسیاری از تفکرات و اندیشۀ تشخیص در شعر قزوه، ارائهای  یکی دیگر از ویژگی

 .با و رسا یافته استموفق و زیبای این موضوعات، اعتراض است که در قالب عنصر تشخیص نمودی زی

تصاویری که تاثیر موضوع . نادر و بکر اوستهای  از نمونه تشخیص. ..ها و اعتراض شاعر به بی عدالتی، نابهنجاری، فراموشی ارزش     

 .گذارد می زیبا از ترسیم یک تفکر در قالب یک تصویر را به نمایشای  هدر آنها  نمون

 (4966:415قزوه،. )خراشیدند نمی صورت انقالب را/الک زده های اگر ناخن/رفتم می در الک خود فرو

 (413:همان.)که ابوذر از راه رسید/ اندیشیدم می دیشب به مضامین مظلوم نهج البالغه

 (53:همان)اندیشیدند می جمعی به جی  بنفش/وقتی تابوت عاطفه بر زمین مانده بود

 (51:انهم)ریزد می ها هو به خان/ پوشد می چه وقت خیابان کفن

 های بدیع و ساخته شاعر تشخیص

های نادر و بکری است که برگرفته از  تشخیص در شعر قزوه که آن را با دیگران متمایز ساخته، تشخیص  ترین مشخصهبرجسته

های فراوانی از شخصیت بخشی  در شعر قزوه نمونه»حسن قاسمی نیز به این نکته اشاره دارد که . جهان بینی خاص شاعر است

 (495:4951قاسمی،)« ود دارد که گاهی منحصر به فرد و زاییدی ذهن خالق شاعر استوج

بویژه در بخش  "نخلستان تا خیابان"این نمونه از تشخیص که نمایانگر دنیای تفکر و تخیل آفریننده است، در دفتر از      

منجر به  ابی که شاعر در قالب عنصر تشخیص ریخته، در واقع گزینش زیبای واژگان و اندیشه و تفکر ن. ها بیشتر دیده شد نوسروده

 .خلق این تصاویر بکر و نادر شده است

 (35:4966قزوه، ) امسال وجدانهای ما آنفوالنزا گرفت/ های ما حسابی چرت زد امسال هم انصاف

سکوت /را نفرین کردندها م تقدیرنامه!/ ها مرا سرزنش کردند تقدیرنامه، سکوت کردم/واژه به من سیلی زدند/ سکوت کردم،

 (416: همان)  !مرا التماس کردند/ ها چون گدایان سمج واژه/کردم،

 (449:همان) دهند های چوب گردویی زجر می در کتابخانه/ اینجا نهج البالغه را

 روزها / همین را خواهم گفت/ به خیابانهای یتیم!/ شما بروید/ های بن بست گفتم به کوچه!/ مانم من همین جا می

 (62:4961همان، /....)بیرون آمده اند/از کفن هاشان

 (434-431:4953همان،)بندند باران را آتش میۀ به جوخ/برند ابر را به انفرادی می/زنند به دست باد می دست بند

 (463:همان) در رفت و آمدند/ ها و آدمهایش با کوچه/ ها تمام خیابان/ها این جا تمام میدان

 نتیجه

دهد، شعر قزوه پویایی و تحرک خاصی دارد که ناشی از تشخیص شعر اوست که بیشتر به صورت  ده نشان میدست آمه نتایج ب

 .شود جان دیده می نسبت دادن فعل انسانی به امور و عناصر بی

اندیشه  های که در شعر او رنگ های طبیعت به کار برده شده، پدیده بیشترین موارد تشخیص در شعر قزوه در نسبت با پدیده     

تلفیق تشخیص با سایر تصاویر بر زیبایی دو چندان این تصویر افزوده است و اعتقادات و باورهای دینی . شاعر را به خود گرفته است

 . و مذهبی شاعر به این دسته از تصاویر شعر او رنگ دینی و مذهبی بخشیده است

های نادر و بکری است که برگرفته  دیگران متمایز ساخته، تشخیصترین مشخصه تشخیص در شعر قزوه نیز که آن را با برجسته     

کارگیری تصویر در خدمت موضوع است با محتوای شعر ه های بکر که نمونه عالی ب این تشخیص. بینی خاص شاعر است از جهان

 .م در قالب تصویر استقزوه یعنی درد جامعه و مردم و اعتراض ارتباطی تنگاتنگ دارد و بلکه نمونه عالی ارائه این مفاهی

 منابع 

 .مرکز انتشارات: ، سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمینقد و تحلیل شعر دفاع مقدس(. 4966. )اکبری، منوچهر .4

 .24-25، سال اول، شماره هفتم، صص مجله ادبیات معاصر، "زیبا شناسی شعر معاصر"(. 4963). تاجبخش، پروین .2

 .سماء قلم: ، قم(نقد و بررسی شعرهای دفاع مقدس)شقایق شکوه (. 4951. )ترابی، ضیاءالدین .9
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تحقیق انتقادی در تطور ایماژهای شعر پارسی و سیر )صورخیال در شعر فارسی (. 4959. )شفیعی کدکنی، محمدرضا .1
 .آگاه: چاپ نهم، تهران ،(نظریه بالغت در ایران واسالم

 .خنس: ، تهرانبالغت تصویر(. 4953. )فتوحی رود معجنی، محمود .3

 .فرهنگ گستر: ، چاپ دوم، تهرانصور خیال در شعر مقاومت(. 4951). قاسمی،حسن .6

 .لوح زرین: ، چاپ سوم، تهرانهای جنگ قطار اندیمشک و ترانه(. 4953. )قزوه، علیرضا .6

 .ها انتشارات ستاره: ، چاپ اول، مشهداین همه یوسف(. 4956). ااااااااااااا .5

 .تهران: ، چاپ اول، انتشارات اهل قلمششبلی و آت(. 4961). ااااااااااااا .3

 .تهران: ، چاپ چهاردهم، حوزه هنریاز نخلستان تا خیابان(. 4966). ااااااااااااا .41
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 زاده جمال“ کباب غاز”فرایند فضاسازی ذهنی در داستان 

 عشرت ثقفی

 واحد تهران جنوب –دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه آزاد 

 چکیده

قیق، بررسی فرایند ساخت فضاهای ذهنی و چگونگی پردازش معنی با استفاده از فضاهای مذکور در غالب هدف از انجام این تح

و ( 2112)و ترنر  ، فوکونیه (4336، 4331، 4353) فوکونیهدر این تحقیق با بهره گیری از نظریات ژیل . شناسی شناختی است زبان

یکی بود یکی »ه با ارائۀ چند مثال از داستان کباب غاز، برگرفته ازکتاب شماری از مقاالت ارائه شده توسط محققین مختلف، همرا

و چگونگی ادراک مفاهیم، خواهیم «  آمیختگی»، «فضاهای ذهنی»بررسی مختصری در مورد  ،محمد علی جمالزادهاثر « نبود

 . داشت

 .هومیفضاهای ذهنی، فضاساز، فرایند فضاسازی، انطباق معنایی، آمیختگی مف :هاکلیدواژه

 مقدمه -4

و  4351ی هاا  هدر دهشود که  می شناسی محسوبیکی از رویکردهای جدید زبان" Cognitive Linguistics شناسی شناختیزبان"

  R. Langacker و النگااکر M. Johnson  (4356 ) ، جانساون G. Lakoff  (4356) لیکااف هاای   در امریکا تحت تاثیر نگرش 4331

 .معنی شناسی شناختی معرفی شد عنوان با وبه وجود آمد  (4356)

و یکی از دالیل مهم آنها در مطالعه زباان  شناسان شناختگرا میان تفکر، معنا و ساختار زبانی پیوندی تنگاتنگ وجود دارد از نظر زبان

صاول بنیاادی   همچناین یکای از ا  . (2111کرافات و کاروز،  )کناد   می شود که زبان الگوهای اندیشه را منعکس می از این فرض ناشی

ماهیات معنای   . شناخت گرایی این است که معنی چنان بنیادی و مهم است که باید مهمترین موضوع مورد مطالعاه در زباان باشاد   

در ایان نظریاه زباان    . شاود  می شناختی مانند ادراک و طبقه بندی فرضهای  شناسی در این نظریه، گشتالتی است و معادل توانایی

شود که با فرایندهای شناختی دیگر در ارتباط است و داناش زباانی، یعنای داناش معنای و       می فرضای  هفشناختی و غیر مولای  هقو

 .صورت، در واقع ساختی مفهومی است

صرفی و واجی نیز بنیادی مفهومی ، نحویهای  زبانشناسان شناختی عقیده دارند که نه تنها دانش معنایی، مفهومی است، بلکه دانش

یعنای  . شاناختی هساتند  هاای   شناختی حاکم بر کاربرد زبان، به ویژه تولید و انتقال معنی، شابیه دیگار تواناایی   دارند و فرایندهای 

ذهنی، مانناد اساتدالل، ادراک بصاری و قاوای حرکتای تفااوتی ندارناد        ای هسازمان بندی دانش زبانی با سازمان بندی دیگر دانش

خااص در باافتی خااص اسات و     ای  هاجی حاصل شناخت ما از کاربرد گفتمعنایی، نحوی، صرفی و وهای  همچنین مقوالت و ساخت

 . مفاهیمی نیستند که از ابتدا وجود داشته باشند بلکه حاصل تجربیات زبانی ما هستند

 یکی بود یکی نبود

 کباب غاز

اول ترفیع رتبه یافت، باه عناوان   قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هرکس  در اداره با هم. شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه"

 .جمعی کرده، کباب غاز صحیحی بدهد دوستان نوش جان نموده به عمر و عزتش دعا کنند ولیمه یک مهمانی دسته

تازگی با هام عروسای کارده باودیم در میاان       ى مهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به مسئله اًفور. زد و ترفیع رتبه به اسم من درآمد

ولی چیزی کاه هسات چاون    . ای و باید در این موقع درست جلوشان درآیی گفت تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده. مگذاشت

تار از یاازده نفار     ى مهماان بایش   تر نداریم یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید عده ظرف و کارد و چنگال برای دوازده نفر بیش

 .نباشد که با خودت بشود دوازده نفر

دهاد و   خریادن خارت و پارت تاازه نمای     ة اجاز اًدانی که در این شب عیدی مالیه از چه قرار است و بودجه ابد گفتم خودت بهتر می

 .شوند تر نمی چهار نفر کم  دوستان هم از بیست و سه
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از کسی چیز عاریه وارد این با اوقات تلخ گفت این خیال را از سرت بیرون کن که محال است در میهمانی اول بعد از عروسی بگذارم 

 میرد؟ اول میۀ دانی که شکوم ندارد و بچ خانه بشود؛ مگر نمی

عیاالم باا   . دیگرۀ دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز دست یک روز یک. که دو روز مهمانی بدهیم ای نیست جز این گفتم پس چاره

  ".دوم بیایندۀ ل و روز سوم دستاوۀ این ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز دوم عید نوروز دست

من روایتی یا تک گویی بیان شده، با آدمی طرف هستیم که با بیانی عامیانه و طنزآمیاز و گااه خناده    »در این داستان که به صورت 

 .اسات ن بیشاتر انتقااد اجتمااعی    آداستانی حادثه پردازانه کاه هادف نویسانده    . کندرا نقل میای  هآور و هجو کننده ماجرای خاطر

کند  تا عقاید درون متن به تدریج نزد مخاطب آشکار شوند  می نویسنده ضمن ارائه مطالب جدید، فضایی پویا در ذهن خواننده ایجاد

 .دهدحتی به او توانایی شنیدن صداهای درون داستان را نیز می

 اهمیت موضوع -1

دهند، از میاان اطالعاات گسساته و     می ی غیر واقعی را پردازشها هدهند، صحن می کنند، فریب می گویند، تقلید می چرا انسانها دروغ

چگونه با شنیدن نام یک مکان یاا  کنند؟  می را درک واقعیچگونه مفاهیم غیریابند،  می رویدادهای مختلف به کلیاتی  منسجم دست

 ...توانند ساعتها در موردش صحبت کنند؟ و می ،و یا شئی شخص

شود و اندیشمندان این رشته برای کشف هار چاه    می ی کارکرد شناختی ذهن محسوبها هکی از جلودر زبانشناسی شناختی، زبان ی

 .کنند می ذهنی قابل مشاهده در زبان برای تبیین کارکردهای شناختی ذهن استفادههای  بیشتر و بهتر ذهن، از زبان و نگاشت

محققاان  .باشاد  مای  و این ویژگی بازتاب توانایی تلفیاق مفااهیم   در درک و خلق معانی جدید داردای  هذهن انسان توانایی خارق العاد

 زبانشناسی شناختی به دنبال راهی برای تبیین و توصیف چرایی و چگونگی فرایندهای معناسازی در ذهن، نظریاه فضااهای ذهنای   

Mentak space Theory
 .را مطرح کرده اند   Conceptual Blending و تلفیق مفهومی  

D.Tanen هنی را تانننظریه فضاهای ذ
برای بررسی مسائل مربوط به ارجاعات غیار مساتقیم و ابهاماات ارجااعی، اینگوناه      ( 4335) 

. ساازند  مای  عینی یکسان، معاانی متفااوتی  های  مطرح کرد که اصلی ترین علت اختالف نظرها این است که دو طرف دعوا از واقعیت

ی متنوع مرباوط باه زباان و تفکار     ها هنظریه فضاهای ذهنی را برای تبیین پدید ،(4336)، و سوییتسر(4331)بعدها فوکونیه و  ترنر 

 از مجهوالت و خالف واقع ها گرفته  ها همورد استفاده قرار دادند و در حال حاضر دامنه این پدید

B. Dancygier دنسی جیر/  4336، فوکونیه)
ضی، موسایقی و حتای   و زبان اشاره، ریا( 4331، فوکونیه)تا مدیریت مکالمه  (2116، 

 . خالق گسترش یافته استهای  طرح

 فضاهای ذهنی - 9

 ...کباب غاز، شب عید نوروز، ترفیع، شیرینی عروسی، تختخواب گرم و نرم  و 

فضای ذهنی یک ساخت شناختی است کاه در ذهان گویناده و    ( Croft and Cruse  ،2111 :99 کرافت و کروز)به اعتقاد فوکونیه 

باه اعتقااد   . در این نظریه معنا در درون زبان وجود ندارد بلکه زباان دساتورالعملی بارای سااخت معناسات     . شودیشنونده ساخته م

است که در آن نوعاً یک   discourse- based فرایند ساخت معنا، فرایندی گفتمان محور( E. Saeed  ،4336 :943 سعید)فوکونیه 

 .تگی آن به جمالت پیشین تحلیل شودتواند بدون شناخت رابطه و وابس نمی جمله واحد

آنها سطوح پنهان نمود زبانی نیساتند  . کند که فضاهای ذهنی بخشی از ماهیت زبان یا دستور زبان نیستند می بیان( 4331)فوکونیه 

آنهاا از فضااهای    اگر مرجعی برای صورتهای زبانی در دنیای واقعی وجود داشته باشد برای اشاره باه . رود نمی اما زبان بدون آنها بکار

 .گیرند می بسیاری از مسائل طبیعی زبان از قبیل منطق، از ساختارهای فضاهای ذهنی سرچشمه. شود می ذهنی استفاده

شود بلکه ساختارهایی متعلاق   نمی تعبیر. ..، زبان صرفاً با توجه به جهان بیرونی، مدلها، بافتها، موقعیت ها و(همان)از دیدگاه فوکونیه 

عالوه بر این، ارتبااط  . شود می رد که با استفاده از فضاهای ذهنی، روابط بین فضاها و روابط میان عناصر درونی فضاها ایجادبه خود دا

 .یکسان و فضاهای ذهنی مشابهی برخوردار باشندای  هشود که از اطالعات زبانی و محاور می میان افراد در صورتی ایجاد

شناسی شناختی، معنی را ساختاری ذهنی دانست که با استناد به ساختارهای هندسی، فضایی تحت عنوان معنی ای  هلیکاف در مقال

 :شدند مانند می شوند طرح می فضاهای ذهنی در ابتدا برای پاسخ دادن به مسائلی که به ارجاع مربوط. گیرد می و ملموس شکل
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یکای  : دهاد  می این جمله خواننده را به دو فضای ذهنی ارجاع. "هنگامی که دوازده ساله بودم، مرا به مدرسه شبانه روزی فرستادند"

 (.4956گلفام و علوی،)فضای زمان حال و دیگری فضای زمان دوازده سالگی گوینده 

invisible نامرئی"های  فضای ذهنی جزو ساخت( 16: 2111)به عقیده النگاکر 
است که اگار بخاواهیم آن را باه صاورت انتزاعای      "  

 .از روابط است که میان این عناصر وجود داردای  هاز عناصر و مجموعای  همجموعتعریف کنیم صرفاً 

 فضاهای ذهنی و جمالت -9-4

جمعای کارده،    قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هرکس اول ترفیع رتبه یافت، به عنوان ولیمه یاک مهماانی دساته    در اداره با هم

 .به عمر و عزتش دعا کنند کباب غاز صحیحی بدهد دوستان نوش جان نموده

تنهاا   .دهاد  خریدن خرت و پرت تازه نمیة اجاز اًدانی که در این شب عیدی مالیه از چه قرار است و بودجه ابد گفتم خودت بهتر می

حیف نیست که از چنین غازی گذشت که شکمش  .خط بکش و بگذار سماق بمکند اًهای باال را وعده بگیر و مابقی را نقد همان رتبه

 فرنگی سرخ شده است؟ة با کر اًاند و منحصر را از آلوی برغان پرکرده

هاا را مادتی اسات صاابون      افتاد و شاکم   بار برایشان چنین پایی می ها سال آزگار یک این بدبخت. آید بابا، خدا را خوش نمی گفتم ای

ا در خواهند آورد و حاال که خودمانیم، حاق هام   اگر از زیرش در بروم چشمم ر. کنند شماری می غاز بخورند و ساعت اند که کباب زده

 دست دیگر ظرف و لوازم عاریه بگیریم؟ چطور است از منزل یکی از دوستان و آشنایان یک. دارند

پیراهن، سر باه  ۀ های زرد و سرخ و خرمایی به بلندی یک انگشت از البالی یق و اگرچه به حساب خودش ریش تراشیده بود، اما پشم

 .گندیده افتاده باشند در پیرامون گردن و گلو در جنبش و اهتزاز بودندۀ هایی که به مارچوب مرثل کدر آورده و م

 شود نصف غاز را امروز و نصف دیگرش را فردا سر میز آورد؟ آیا نمی

کاار خاود را   افۀ های من گوش داده باشاد، دنبالا   که اصلن به حرف بدون آن. ولی معلوم بود که فکر و خیال مصطفی جای دیگر است

شود همین غااز را فاردا از ناو گارم کارده       ها دست به غاز نزنند، می ای سوار کرد که امروز مهمان گرفته، گفت اگر ممکن باشد شیوه

 .دوباره سر سفره آورد

را خواساته  که مارگ ماا    مگر آن. گردیم جا بستری شده وبال جانت می تر از این به ما بخورانید همین خدا شاهد است اگر امروز بیش

 .باشید

ساختارهای دستوری سااده زباان، دساتورالعمل    ". نیز دارای معنی اند ها ه، ساختار و جملها هدر معنی شناسی شناختی، عالوه بر واژ

 . (فوکونیه) "ذهنی در بافت هستندهای  هایی برای ساختار

 ذهنای هاای   را فضاا  هاا  هایان حاوز  . آیند می ن به وجودسازند که در گفتما می ی مفهومی موقتی ایها ه، حوزها هدر این دیدگاه، جمل

شود و تمام معنای جملاه   نمی طبق این دیدگاه، درک معنی فقط در درک معنای جمله خالصه. نامند که با یکدیگر در ارتباط اند می

شود هام   می مفهوم سازی یادشود، بلکه مهم، ساختن معنا از طریق جمله است که از آن به  نمی خالصه ها هنیز در دانستن معانی واژ

در دیدگاه شناختی، واقعیات جهان خارج باه خاودی خاود وجاود     . توان جدا از بافت و کالم بررسی کرد نمی را ها هچنین معانی جمل

 .ادراک ما از آنها یا به کار گیری آنها در زبان از تجربه جسمی حاصل شده استة دارند، اما نحو

 (4956گلفام، علوی،:)شود می هنی و جمالت، مثال زیر مطرحبه منظور بررسی بهتر فضاهای ذ

 ."خواهم یک آپارتمان بخرم می من"

هام در فضاای    "آپارتماان "و  "من"(. گوینده)این جمله دارای دو فضای ذهنی است یکی فضای واقعیت و دیگری فضای آرزوی من 

البتاه جملاه فاوق    . وجاود دارد  "خریدن"رابطه  "آپارتمان"و  "من"واقعیت وجود داریم و هم در فضای آرزو، اما در فضای آرزو بین 

در خوانش مشخص من آپارتمان خاصی را در نظر دارم . دارای ابهام است یعنی یک خوانش مشخص و یک خوانش غیرمشخص دارد

 :کردتوان در نمودار زیر مالحظه  می مفاهیم باال را. و در خوانش غیر مشخص، آپارتمان خاصی را در نظر ندارم

 خوانش مشخص( الف

 من= م آ

 م خریدن= خ 

 آ

 

م                      

      خ

    آ  
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 آپارتمان= آ 

 

 

                                     

 فضای واقعیت                                                         فضای آرزو

 

 

 خوانش غیر مشخص( ب

  

 

 

                                                       

 فضای آرزو                                           فضای واقعیت

با استفاده از انعطاف پذیری ذاتی فضای ذهنی و نیز این اصل عام که اجازه دهیم توصیفی در یک فضا به معادل آن در فضاای دیگار   

 تاوان باا اساتفاده از انطبااق     مای  نی مختلاف عناصر را در فضای ذه. توان خوانش دوگانه جمله مذکور را توجیه کرد می منتقل شود

mapping  این کار را اصل دسترسی. با هم برابر نمود access principle  این اصل بدین معناست که عباارتی کاه بارای    . نامند می

فضای ذهنی تواند برای دسترسی به یک همتا برای آن عناصر در  می رود می نامگذاری یا توصیف عنصری در یک فضای ذهنی به کار

identification principle این اصل را اصل تشخیص. دیگر نیز به کار رود
:     مثاال زیار بیاانگر اصال تشاخیص اسات      . نامند می نیز  

 ".پدر بزرگ از توی تاقچه به من زل زده بود"

پدر بازرگ، عکاس پادر    )ضوع تواند برای تشخیص عکس پدربزرگ به کار رود این دو مو می در این جمله توصیف پدر بزرگ در واقع

pragmatic function از طریق نوعی نقش کاربردی( بزرگ
 .به هم مربوط شده اند  

source فوکونیه در چنین مواردی از اصطالح مبدأ
target و مقصد  

 :توان آن را به صورت زیر نشان داد می کند که می استفاده  

 مبدأ                                                       مقصد                                          

 

 عکس پدربزرگ                                            پدربزرگ                                  

 connector رابط"تصوری هم که گوینده از نگاه پدربزرگ در ذهن دارد 
( 943: 4336)سعید . شود می میان مبدأ و مقصد نامیده "

معتقد است که موضوع خاص مورد بررسی در نظریه فضاهای ذهنی مدیریت ارجاع است یعنی این موضوع کاه چگوناه گوینادگان و    

 .شود آگاهند می شنوندگان از موجودیتهایی که در زبان به آنها ارجاع

توانیم از نام ابن سینا برای ارجااع باه ابان ساینای      می مثالً ما. همچنین در کاربرد عبارات ارجاعی انعطاف پذیری خاصی وجود دارد

. ..زیسته، نقش ابن سینا در فیلم، نقاشی ابن سینا در یک تابلو، تصویر ابن سینا روی سردر ساینما و  می دانشمند که در زمان خاصی

بارای  ای  هاست و فضاهای ذهنی وسایل در ما ذاتی ( همان منبع)این انعطاف پذیری در کاربرد ارجاعی به اعتقاد سعید . استفاده کنیم

 .توضیح چنین رفتاری است

 فضاهای  ذهنی و جمالت شرطی  - 9-1

ای و باه   تار نیااورده   های فردا از کجا غاز خواهی آورد؟ تو که یک غاز بیش ها بیاوریم، برای مهمان اگر ما امروز این غاز را برای مهمان

 .ای کباب غاز دادهة دوستانت هم وعدۀ هم

شود همین غاز را فردا از نو گرم کرده دوباره سار سافره    ها دست به غاز نزنند، می ای سوار کرد که امروز مهمان ممکن باشد شیوهاگر 

 .آورد

     م           م

خ               

آ                  

آ    
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 .که مرگ ما را خواسته باشید مگر آن. گردیم جا بستری شده وبال جانت می تر از این به ما بخورانید همین اگر امروز بیش

 ...اگر تقصیری هست،

 ....ها بیاوریم، ما امروز این غاز را برای مهمان اگر

ولی شستش خبردار شده باود  . گذاشتم زبانی نگاه، حقش را کف دستش می افتاد، با همان زبان بی اگر چشمم احیانن تو چشمش می

 .دوید و به کائنات اعتنا نداشت و چشمش مثل مرغ سربریده مدام در روی میز از این بشقاب به آن بشقاب می

مفهوم خاصی نهفته است کاه کنجکااوی افاراد را در پای دارد و آن پتانسایل نهفتاه در جماالت شارطی در          "اگر"در کاربرد کلمه 

 .برانگیختن تصورات افراد است  حتی در مواردی که غیر واقعی و یا غیر ممکن باشند

ی اندک و خاص از پارامترها هام اقتصاادی اسات و    ساختارهای شرطی وظایف گوناگونی دارند و نسبت دادن تعابیر متنوع  به تعداد

تئوری فضاهای ذهنی با پرداختن به تعابیر متفاوت، امکان  درک فضاهای ذهنی گوناگون را بارای افاراد در حاال گفتگاو     . هم ظریف

 .کنند می فراهم

در بررسای  . جلاب کارده اسات   جمالت شرطی مدت زیادی است که برخی از فیلسوفان، دستوردانان و زبانشناسان را به سمت خود 

 توان از دو تن از پیشگامان مطالعات جمالت شرطی و فضاهای ذهنی مربوط باه آنهاا را باه نامهاای بارباارا  دانسای جیار        می حاضر

Barbara Dancygier
Eve Sweetser و ایو سویتسر  

. ایندو چهارچوب توصیفی نوینی را از جمالت شرطی ارائه داده اناد . نام برد   

معنای گنجانده شاده   –ضمن توصیف چگونگی ساخته شدن فرآیندهای فضاهای ذهنی زیر ساخت تفکر شرطی و روابط صورت  آنها

در بیان شرطی شدگی، اصول تئوری آن را کشف کردند و با  ارائه تعداد زیادی از جمالت شرطی زبان انگلیسای، باه بررسای رواباط     

 .ساختاری درونی جمالت شرطی پرداختند

 (4956گلفام، علوی،.)"بخشیدم نمی اگر من جای تو بودم خودم را"( الف

 possible worlds ممکنهای  جهان"توان در چارچوب  می این مثال را
توجیه کرد یعنی جهان هایی وجود دارد با موقعیت هاایی   "

اده از عقاید یا آرزوهای یک شاخص و یاا   ممکن را ما با استفهای  وجود جهان. که ممکن اند اما واقعی نیستند یا لزوماً واقعی نیستند

توان در جهان خارج  نمی ممکن، مفهومی انتزاعی و متافیزیکی است وهای  مفهوم جهان. دهیم می برخی نظرات ذهنی دیگر تشخیص

ر د( گویناده )در این جمله جهاان ممکنای وجاود دارد کاه در آن مان      .جایی را تعیین کرد که آن جا را بتوان جهانی ممکن دانست

 .بخشم نمی گیرم و در آن جایگاه خودم را می قرار( شنونده)جایگاه تو 

 .بخشیدم نمی اگر من جای تو بودم، من را( ب

به تنهایی غیر دستوری است ولی در سااختی چاون    "بخشیدم نمی من را "چرا جمله  -4: در مورد این جمله دو سئوال مطرح است

 توان تفاوت معنایی جمله الف و ب را توجیه کرد؟ یم چگونه -2شود؟ و  می دستوری( الف)جمله 

یک فضاساز اسات و   "اگر من جای تو بودم "و یا عبارت  "اگر "در مورد سئوال اول توجیه نظریه فضاهای ذهنی این است که کلمه 

  D. Lee ا دیویاد لای  این توجیاه ر . سازد که در آن شخص مورد نظر اساساً مخاطب است اما ذهن او، ذهن گوینده است می فضایی را

و  «subject ساوژه »بین دو مؤلفه   G. Lakoff و جورج لیکاف  L. Talmy با الهام از تمایزی که لئونارد تالمی( 442تا  416 :2114)

 "خاود   "در حاالی کاه   . عقالنی و اخالقی ماسات های  به عقیده آنها سوژه جایگاه قضاوت. کند می قائل شده اند، مطرح « self خود»

 "توانند با هم همساو و هام جهات باشاند اماا       می "خود  "و  "سوژه  ". شی از شخصیت ماست که مستقیماً با جهان تعامل داردبخ

 .عمل کند "سوژه  "تواند مستقل و بدون کنترل  می گاهی "خود 

 (فرضای )جمله یک فضای ذهنای   کنیم در این می یکبار دیگر جمله الف را بررسی، "خود  "و  "سوژه  "با در نظر گرفتن تمایز بین 

در جهان واقعی یک معادل وجود دارد اما تفاوت آن با جهان واقعی این است که معادل  "تو  "و  "من  "ترسیم شده که در آن برای 

 عیت در نمودار زیر ترسیم شده ااین موق. "تو  "است و نه سوژه  "من  "حاوی سوژه  "تو  "

 فضای واقعیت

 فضای فرضی                   
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 .توان رسم کرد می برای این جمله نمودار زیر را "بخشیدم نمی اگر من جای تو بودم، من را ": گردیم می بر (ب)اکنون به جمله 

 

 

 

 

 

 

 

 فضای واقعیت                             فضای  فرضی                                                                 

 "تاو   "زده باشام باه طاوری کاه      (مخاطب)به تو ای  هرود که من اعمال خود را قبول نداشته باشم یا لطم می جمله باال وقتی به کار

فقدان هم ارجاعی استفاده  گردد بنابر این نمی داشته باشی در این حالت تنفر تو به خود تو بر( گوینده)یی برای نفرت از من ها هزمین

 .کند می از یک ضمیر مفعولی را ممکن

 فضاساز -1

فضاسازها شامل ماوارد  . گروهی از عناصر زبانشناختی هستند که عامل ساختن فضاهای ذهنی هستند "ها space builder فضاساز"

شته، بعد از رفتن او، وقتای کاه شاش سااله     ، دو شنبه هفته گذ4952در این فیلم، در سال : قیدهای زمان و مکان مثل: زیر هستند

هاای   یی مثل اگار، اماا، در ایان صاورت و فعال     ها هقیودی مثل احتماالً، در واقع، به حسب ظاهر، ربط دهند. ..بودم، در این تصویر، و

 ...خاصی مثل باور داشتن، عقیده داشتن، خواستن، آرزو کردن، امید داشتن و

 :برند که عبارتند از می موارد باال از فضا سازهای دیگر نیز نام عالوه بر( 99: 2111)کرافت و کروز 

 . «در این بازی، مهره سفید نقش زیادی ندارد»رود مثل  می به کارها  یصطالحاتی که برای انواع باز -

 . «شناسم نمی من شما را»عناصر نشان دهنده نفی مثل  -

 .«ی یا استعفا بدهییا باید خوب کار کن»عناصر نشان دهنده انتخاب مثل  -

 .«هر دانش آموز باید فرمی را پر کند»مثل   quantifier سورها -

باه عباارت   . شوند که در آن، موقعیتی فقط در آن فضا صاادق اسات   می در تمام موارد باال فضا سازها باعث ساختن یک فضای ذهنی

 :شود می طرحسازند به عنوان مثال جمله زیر م می دیگر این فضا سازها فضای پایه را

 .پسرک مو طالیی، موهای مشکی دارد( الف

 .در این نقاشی، پسرک موطالیی موهای مشکی دارد(  ب

اشکال این جمله در این است که یک فضای ذهنی وجود دارد، این فضاای ذهنای عباارت اسات از     . جمله الف، مستلزم تناقض است

یاک فضاا سااز اسات و      "در ایان تصاویر  "عبارت . و هم مو مشکی باشد تواند هم مو طالیی نمی واقعیت حاضر و در این فضا پسرک

 .توان در تصویر زیر مشاهده کرد می این دو فضا را. کند که از فضای واقعیت حاضر متمایز است می فضایی جدید را خلق
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 سازیفضا -0

قاید درون ماتن باه تادریج نازد مخاطاب آشاکار       کند  تا ع می نویسنده ضمن ارائه مطالب جدید، فضایی پویا در ذهن خواننده ایجاد

موقع  "و دوم  "شب عید نوروز"اول : شاویم ما با دو فضا مواجه می ".شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه "در جمله  .شوند

. مگاویی  مای  " daughter space فضای زیر شامول "و فضای دوم را  " parent space فضای شامل"فضای اول را  " ترفیع رتبه

کند و فضاای زیار شامول در درون     می فضای شامل همان فضای واقعیت است یا فضایی است که گوینده آن را برای خود مبنا فرض

 شود و پس زمینه فضاای ذهنای را بوجاود    می در آن بیانای  هبه عبارت دیگر فضای شامل بافتی است که جمل. گیرد می این فضا جا

 built فضای ساخته شاده "و فضای زیر شمول را  " base space فضای پایه"فضای شامل را ( 99: 2111)کرافت و کروز . آورد می

space نامند می. 

 فرایند ساخت فضاهای ذهنی فرایندی بسیار فعال و پر کاربرد است در واقع هرگاه زبان را برای مقاصد مختلاف ماورد اساتفاده قارار    

یکی از این منابع . کند می ه منابع بسیاری را برای ساختن فضاهای ذهنی معرفیفوکونی. دهیم در حال ساختن این فضاها هستیم می

در اداره بـا  "عمومی با اطرافیاان،  های  است مانند صحبت کردن در مکان " conceptual domains ی مفهومیها هحوز"مجموعه 

جمعـی کـرده،    یمه یک مهمانی دستهقطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هرکس اول ترفیع رتبه یافت، به عنوان ول هم

تواناد از   می در اینجا یک فضای ذهنی واحد، "کباب غاز صحیحی بدهد دوستان نوش جان نموده به عمر و عزتش دعا کنند

تواند باا   می " قرار و مدار گذاشته بودیم قطارها در اداره با هم"ی مجزا ساخته شود مثالً عبارت ها هدانش درباره بسیاری از حوز

 .توأم شود ...قرار رفتن به کوه، و، جمعی مهمانی دسته دادن،ولیمه ، دیگری مثلهای  ارچوبچ

سفره "فضای  ،جمعی مهمانی دستهمثالً با مطرح شدن . منبع دیگر برای ساخت فضاهای ذهنی، تجربه بالفصل و بی واسطه ماست

 .شود می هن ما ساختهدر ذ "... ها وپهن، چیدمان خوراکیها، ساالد، انواع ژله، نوشیدنی

با اوقات تلخ ". توان با ترکیب کردن فضاهای ذهنی گوناگون و تغییر کانون توجه، فضاهای ذهنی جدیدی را شکل داد می گاهی نیز

گفت این خیال را از سرت بیرون کن که محال است در میهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیز عاریه وارد این 

 "میرد؟ اول میة دانی که شکوم ندارد و بچ میخانه بشود؛ مگر ن

تواند در حافظاه دراز مادت جاایگیر و مساتحکم      می شوند، اما این فضاها می فضاهای ذهنی به صورت پویا در حافظه فعال ما ساخته

وب شامل این چارچ. به پیامبری( ص)گوییم، مثالً مبعوث شدن حضرت محمد می " frame چارچوب"شود که در این صورت آن را 

همچنین این چارچوب ها نوعااً فضااهای ذهنای دیگاری     . توانیم یکباره به یاد آوریم می است که ماای  هفضاهای ذهنی مستحکم شد

غاار  "به پیامبری ممکن اسات  باا فضااهای ذهنای     ( ص)وابسته به خود دارند به عنوان مثال چارچوب مبعوث شدن حضرت محمد 

های  بعضی فضاها تقسیم بندی. همراه باشد. ..و...فیلم محمد رسول ا، "آزار مشرکان  "، "حمد امین م "، "ازدواج با خدیجه  "، "حرا

ممکن است در چارچوب بازی بوکس، در چارچوبی عام تار مثال مباارزه و در چاارچوبی      "مشت  "ریزتری دارند، مثالً فضای ذهنی 

 .بازهم عام تر مثل رقابت سازمان یافته باشد

 تگی مفهومینظریه آمیخ -6

با اوقات تلخ گفت این خیال را از سرت بیرون کن که محال است در میهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیز عاریه وارد این 

 میرد؟ اول میۀ دانی که شکوم ندارد و بچ خانه بشود؛ مگر نمی

پسرک مو 

 طاليی 

( مبدأ )         

 

پسرک مو 

 مشکی

(مقصد )  
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دانای   گفاتم مصاطفی مای   . رم و به امان خدا بساپارم گوید؛ خواستم نوکش را چیده، دمش را روی کولش بگذا بال می و دیدم زیاد پرت

عمو  خانم به زن خواهم هر چه زودتر از قول من و روی که می گیری و زود می این اسکناس را می. ام چیست؟ عیدی تو را حاضر کرده

 .ها برسید اهلل این سال نو به شما مبارک باشد و هزارسال به این سال شاء جانم سالم برسانی و بگویی ان

ولی معلاوم  « .بگویید فالنی حاال سر میز است و بعد خودش تلفن خواهد کرد. دهم وزیرداخله باشد و مرا بخواهد قطار احتمال می هم

 .شد نمره غلطی بوده است

 " :رود کاه عبارتناد از   مای  متعددی باه کاار  های  آمیختگی با نام. آمیختگی است ،فرایندهای شناختیة های مهم دربار یکی از نظریه

 the many مدل چند فضایی "، "conceptual integration اتحاد مفهومی "، "conceptual blending آمیختگی مفهومی

space model"  ای  همدل شبک "وthe network model. 

صااویر ذهنای و   تواند ساختارها را از یک قلمرو بگیرد و با عناصری از قلمارو دیگار ترکیاب کناد و  ت     طبق این نظریه ذهن انسان می

اند که آمیختگی بخشی اساسی از ماهیت و طبیعت انسان است و  بر این عقیده( 2112)فوکونیه و ترنر. مفاهیم جدیدی را شکل دهد

لحاظ شناختی مدرن و پیشرفته  تواند فضاهای ذهنی و مفهومی متناقض را با هم ترکیب کند باعث شده است تا او به اینکه انسان می

شخص نیست که چگونه توانایی آمیختگی در انسان به تکامل رسیده است ولی این مسئله در رشد حافظه و تواناایی  م. محسوب شود

رویاپردازی در انسان قابل ردگیری است، چراکه در هر دوی این موارد مغز باید توانایی داشته باشد که بین محیط بالفصل و داساتان  

 .تمایز ایجاد کند ،متفاوت از آن محیط

طبق نظریه فضااهای ذهنای،   . شکل جدید نظریه فضاهای ذهنی را تحت عنوان آمیزه مفهومی مطرح کردند( 4331)کونیه و ترنر فو

شوند که شنونده آماده ساختن فضایی فراتر از زماان و   می برخی از ساختهای گروهی نقش سازندگان فضاهای ذهنی را دارند و باعث

البتاه  . شاوند  مای  ک از آنها عنصر یا عناصری وجود دارد که معماوالً باا گروههاای اسامی بیاان     مکان کنونی باشد؛ به عالوه در هر ی

شوند که فضاهای ذهنی حاضر به فضاهای ذهنی قبلی ربط پیدا کنند، در حالی که گروههای اسمی  می گروههای اسمی معرفه باعث

 .کنند می نکره، عنصری تازه را به فضای ذهنی معرفی

در فرایناد آمیختگای، انگیازش همزماان دو فضاای      : کند می آمیختگی را به صورت زیر تعریف P. Harder  (2119 :34) پیتر هاردر

آورند زیرا ویژگی هاایی کاه قابالً از هام متماایز بودناد        می این فضاها نتایج جالبی به بار. آورد می ذهنی یک فضای سوم را به وجود

فضای جدید ویژگی هایی دارد که در هیچکادام از فضااهای اولیاه    . شوند می وردهاکنون به هم زیستی در یک فضای ذهنی یکسان آ

 :وجود ندارد در این فرایند معموالً چهار فضای ذهنی دخیل اند که عبارتند از

کناد و یاک    می که مشترکات دو فضا را در خود خالصه   generic space ، یک فضای عام input space حداقل دو فضای درونداد

 :دهد می آمیختگی را به صورت نمودار زیر نشان (9، 2114)فوکونیه . کند می آمیخته که اثر بیانی جدیدی را خلق فضای
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دروناداد   انطباقهای بین فضاایی                                   فضاای                                                              4فضای درونداد 
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 فضای آمیخته

 

 

 

عالوه بر عباراتی که سازنده فضای ذهنی هستند و عناصر درون هر فضا، ساختن معنا نیازمند فرآیندی است که طی آن ویژگیهایی "

 (.413: 4932راسخ مهند، ) "شوند می شوند و یا روابطی بین آنها تعریف می به این عناصر ربط داده

سازنده فضای ذهنای اسات و شانونده را از    « در آن بازی»عبارت ، «.در آن بازی، دروازه بان خوب کار کرد»عنوان مثال در جمله به 

کاه ویژگای خاوب باازی کاردن      ( گروه اسمی)دروازه بان عنصری در این فضاست . برد می یک زمان و مکان به زمان و مکان دیگری

 .به او اطالق شده است( گروه فعلی)

در . دانند که بر تعقل و استدالل انسان حاکم اسات  می آمیختگی را فرایندی مرکزی و اساسی در دستور( 34، 2119)وکونیه و ترنر ف

کنند که در نظریاه آمیختگای ماا همیشاه از ساادگی باه        می به این نکته اشاره( 431، 2111)راستای همین تفکر کولسان و اوکلی 

آنها نظریه گشاتالت را  . رویم می سادههای  پیچیده به موقعیتهای  ی نیز در این فرایند از موقعیترویم بلکه گاه نمی سمت پیچیدگی

چون توهمات تصویری، روشی کلای را  ای  هی خاص و پیچیدها هدر نظریه گشتالت پدید. کنند می به عنوان شاهد مدعای خود مطرح

 .کنند می درباره چگونگی نگریستن ما به اشیاء مطرح

 :دانند، این سه فرایند عبارتند از می سه فرایند اصلی را در آمیختگی دخیل( 451، 2119)و اوکلی کولسان 

  elaboration بسط و تفصیل -completion 9 تکمیل -composition  2 ترکیب -4 

 "مثالً در جمله . گر استدر یک فضا به عنصر یا عناصری از فضا یا فضاهای درون داد دیای  هترکیب به معنای نسبت دادن رابط( الف

تاوان در   مای  نمونه دیگار از ترکیاب را  . چارچوب یک مبارزه برای بیان مفاهیم عقلی به کار فته است "تعقلم، تعصبم را شکست داد 

دیدیم که در هر دو مورد، فضای آمیختاه باا گنجانادن مفهاومی از یاک       "مهمانی  "با چارچوبی مثل  "شام  "تلفیق عنصری مثل 

 .رود می متفاوت به کارای  هر مورد عناصری از حوزحوزه د

ماثالً فضاای   . افتد که ساختار در فضای آمیخته با اطالعات در حافظه دراز مدت منطبق شاود  می این فرایند وقتی اتفاق: تکمیل( ب

 .کامل شود ...مهمانان، ظروف خاص وهای  مجلل، لباسهای  ممکن است با اطالعاتی درباره رستوران "مهمانی  "ذهنی 

این فرایند که ارتباط بسیار نزدیک با تکمیل دارد غالباً مستلزم تقلید ذهنی یا فیزیکای از یاک واقعاه در فضاای     : بسط و تفصیل( پ

توان با تصوری ذهنی از یک پهلوان کشتی گیر که  می را "تعقل  "مثالً در جمله تعقلم تعصبم را شکست داد، آمیخته . آمیخته است

و یا کسی که قرار است در مهمانی شرکت کند ممکن است با تقلید ذهنای مهماانی،   . دهد بسط و تفصیل داد می کستحریفش را ش

در تمام ماوارد فاوق، محتواهاا، هام نشاینی هاا،       . دهد ای می هرا در تصور خود برنامه ریزی کند که به میزبان هدیای  هاز پیش لحظ

 .ه از هیچ کدام از فضاهای ورودی قابل اتخاذ نبودآید ک می ی جدیدی پدیدها هچارچوب ها و مشخص

 "دهند که هویت یعنای   می آنها توضیح. "هویت، آمیختگی و تخیل": کنند می به سه مبحث متمایز اشاره( 6: 2112)فوکونیه و ترنر 

 باه عناوان یاک گال     آنچه که اساساً به معنای توانایی نگاه کردن به یک گل و تشاخیص آن   ،"ها هتشخیص همانندی و همسنگ شد

یاافتن  "به هماین مناوال، آمیختگای را    . ایجاد ارتباط بین مفهوم گل و گلی است که در جهان بیرون است  باشد؛ این همان توان می

نمی توانناد توجیاه گار معناا باشاند و      "دهند که هویت و آمیختگی  می کنند؛ آنها نشان می معرفی "هویت ها و چیزهای مقابل آنها

توانایی آمیختگای نیاز باه نوباۀ خاود، تخیال را باه        (. همان)"بدون من سوم ذهن بشر یعنی تخیل، امکان پذیر نیست پیشرفت آنها

 .را، به طور خاص، در توانایی انسان در خلق هنری، آیینی و البته زبان دید توان آن می گیرد تا چیزی را بسازد که می خدمت

هاای   از عملکردهای مربوط به ترکیاب مادل  ای  هآمیختگی مفهومی دربردارندة مجموعفوکونیه و ترنر نشان دادند که  4331در سال 

کنند کاه مجموعاه کاوچکی از     می استدالل( 4335)فوکونیه و همکارش مارک ترنر. است"فضاهای ذهنی"پویای شناختی در شبکۀ 
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ی دساتوری  هاا  همفهاوم و حتای درک سااز   فرایندهای ترکیبی ناقص در ساخت خالقانه معنا نظیر استعاره، خالف واقع هاا، ترکیاب   

 .شرکت دارند

 ماهیت آمیختگی -6-4

فوکونیاه مادعی اسات کاه نظریاه آمیختگای       . فوکونیه و ترنر بر پایه نظریۀ فضاهای ذهنی، نظریه آمیختگی مفهومی را ارائاه دادناد  

سااختاری و  هاای   باق هاا، فرافکنای  مفهومی نشان دهنده نظامی از شناخت پشت صحنه است که در بر گیرندة تقسیم بندی ها، انط

 (4335)فوکونیاه و ترنار   . که در این نظریه حائز اهمیت است شبکۀ تلفیاق مفهاومی اسات   ای  هنکت. باشد می ذهنی پویاهای  محرک

شاکل سااده یاک    . دهناد  مای  از فضاهای ذهنی هستند که فرایندهای آمیختگی از طریق آنها رخای  هدست ها هگویند که این شبک می

نامند که انطباق بین فضاایی، باین ایان     می فضای درونداددو تای آنها را . ۀ تلفیق مفهومی دربردارندة چهار فضای ذهنی استشبک

باشد و اطالعاات آن میاان    می ترای  هاست که دربردارندة ساختاری انتزاعی و طرحوار فضای عامسومین فضا، . افتد می دو فضا اتفاق

دسات باه    فضااهای درونادادی  شترک است، حتی فضای آمیخته که از میان ساختارهای موجود در همۀ فضاهای موجود در شبکه م

ه مخاطباان باا   کا ونیه و ترنر قایل بر این فرض هساتند  کفو. ز ویژگی ساختاری در فضای عام استزند نیز دارای بخشی ا می انتخاب

فضاای چهاارم را   . نندک می ی تلفیق صادرها هکیل شبکیب آن ها را برای تشکبین دو درونداد اجازة تر کشناسایی ساختارهای مشتر

نااقص  هاای   این فضا با ایجاد انطبااق . گیرد می فضای درونداد شکل انتخابی از دوهای  گویند، این فضا با فرافکنی می فضای آمیخته

ی شناختی در فضاهای مختلف موجود در شبکه و فرافکنی ساختار مفهومی از فضایی به فضای دیگر ساختار نوظهاوری  ها هبین انگار

موجاود در  هاای   ویژگای  اینکاه ویژگای سااختار فضاای آمیختاه باا      . کناد  مای  دهد که بر اساس منطق خاص خود عمل می را شکل

آورد  می باشد که آمیختگی مفهومی ساختار نوظهوری را بوجود می ساختارهای فضای درونداد متفاوت است نشان دهنده این واقعیت

 .استدالل و استنباط انسان استة که مورد حمایت و پشتیبانی قو

 دو ساحتیهای  آمیختگی -6-1

آنهاا بار ایان    . توانایی آمیختگی مفهومی در انسان را مورد مطالعه قرار داده اناد ( 2112) «شیوه اندیشه ما»فوکونیه و ترنر در کتاب 

تواناد فضااهای ذهنای و     مای  عقیده اند که عملکرد ذهنی آمیختگی بخشی اساسی از ماهیت و طبیعت انسان اسات و اینکاه انساان   

 .ی مدرن و پیشرفته محسوب شودمفهومی متناقض را با هم ترکیب کند باعث شده است تا او به لحاظ شناخت

 آمیختگی دوساحتی پیشرفته ترین شکل آمیختگی مفهومی است که دربردارنده فضاهای درونداد بسیار متفااوتی ( 2116)از نظرترنر

راین با ( هماان )ترنار  . سازد تا فضاهای ذهنی مختلف را با هم تلفیق کناد  می بر اساس ادعای ترنر این توانایی انسان را قادر. باشد می

هاای   دهد و به ایان ترتیاب آمیختگای    می را "تصادمی غنی"قویی که در دو درونداد وجود دارد اجازه خلق های  نظر است که تفاوت

کند داستان خوردن میوة درخات داناش    می بدان اشاره( 2119) ی دو ساحتیها هقصمثالی که ترنر در مقاله . آیند می خالقی بوجود

شود و او را به خوردن میوه  می کند که شیطان در هیبت ماری بر حوا ظاهر می ست، او به قسمتی اشارهدر سفر پیدایش عهد جدید ا

را فعال کند و آنگاه باه  ( مانند مار و انسان)گوید اینکه انسان قادر است تا دو ساختار ذهنی ناسازگار  می ترنر. کند می ممنوعه تشویق

. با هم در هم آمیزد جاای بسای شاگفتی اسات    ( مانند صحبت کردن یک مار)نی جدید آنها را در یک ساختار ذهای  هصورت خالقان

گوید عاقالنه است که انتظار داشته باشیم که ذهن ما نتواند داستان هایی را که متناقض هم هستند و یا با موقعیت فعلی ماا   می ترنر

یجی و گمراه کنندگی برای ذهن به همراه دارد ولی با این در تضادند به طور همزمان فعال کند؛ چراکه این کار تا حد زیادی خطر گ

در اکثر زمان هایی که انسان در زماان حاال و در داساتان واقعای و     . دهیم می حال این کاری است که ما در بیشتر ساعات روز انجام

فاوتی را برای فرار ذهنای از موقعیات حاال    تواند از روی اراده داستان کامالً مت می افتد، می غیرقابل انکاری از بدبختی و ناامیدی بدام

در هنگام خواب حواس دریافتی، به . واقعی استهای  شامل فعال سازی داستان هایی غیر از داستان -از نظر ترنر خواب دیدن. بسازد

موش کنیم و داساتان  توانیم داستان زمان حال خود را فرا می داستان واقعی که در زمان حال وجود دارد دسترسی ندارند، بنابراین ما

فعال سازی دو موضوع به صورت ذهنی، در حالیکه باید تنها یکی از آنها را فعال کنیم و آمیخاتن آنهاا   . خیالی دیگری را فعال سازیم

 .بوده استای  هبا هم در حالیکه باید از هم جدا نگه داشته شوند، در واقع برای انسان شدن ما امری ضروری و ریش

http://mahfeladabi.com/post/tag/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 ومی دو ساحتی در بین آثار باستان شناسیآمیختگی مفه 6-9

 شاکار  که حیواناتی از اولیه های انسان گمان بی .هستند ذهنی فضاهای و تصاویر دارای کل طور به پستانداران و اخص طور به انسان

 حیواناات  ساایر  و گدنکر گاو، از که است هایی نقاشی ادعا این گواه و اند داشته ذهنی تصویری دیدند می روز طول در یا و کردند می

 از شاک  بای  کناد  می مبادرت انسان -شیر مجسمه مانند ای همجسم ساخت به زمانیکه انسان این .اند شده کشف غارها دیوار روی بر

 وجود "شیر" از دیگری و "انسان" از یکی ذهنی تصویر دو او ذهن در یعنی :است بوده برخوردار ذهنی تصویر  و تخیل انتزاع، قدرت

 .هساتیم  مواجاه  تگای مفهاومی  آمیخاز ابتادایی  ای هنمون با ما شک بی شود می ساخته انسان تنه و شیر سر با ای همجسم قتیو .دارد

 یاک  در آنگااه  و شاود  مای  انتخااب  او تناه  انسان، به مربوط ذهنی فضای از و حیوان سر شیر، به مربوط ذهنی فضای از آن در یعنی

 نمادین موجودی بلکه ،شیر نه و است انسان نه دیگر که آید می بوجود خیالی ای همجسم و شده ترکیب هم با دو این مفهومی امتزاج

 سر) عناصر انتخاب معیار .برود راه پا دو روی تواند می که شیری یا دارد شیر سر که انسانی :است کرده خلق را آن انسان که باشد یم

 .است داشته دوره آن انسان تخیالت یا نمادین باورهای در ریشه شک بی ذهنی فضای دو این از (تنه و

 جدید های پژوهش معرفی -1

-توسط لیکاف و همکارانش صورت گرفت او نشان داد که چگونه برخای از پدیاده   4366ستین بار در سال معرفی فضاهای ذهنی نخ

های معنایی از قبیل ابهام در نقشها و ارزشهای دو پهلو، طی فرایند محاوره و به دنبال فضااهای ذهنای پای در پای، ضامن افازایش       

 .شوداطالعات و در طی روند فرایند محاوره، برطرف می

 زباان  در معناایی  سااختارهای  از ییها هجنب» کتاب انتشار و چاپ با همراه 4353 سال در فوکونیه ژیل توسط ذهنی فضاهای یتئور

Aspects of Meaning Construction in Natural Language طبیعی
 او دیگار  اثار  دو طریق از بعد هایدهه در و شد مطرح « 

Mappings in thought and Language زبان و تفکر در نگاشت» نامهای به
 The way we کنایم مای  فکار  ما که ایشیوه» و « 

think  » کرد پیدا ایمالحظه قابل شهرت. 

، باا نشاان   « Partitioned representations نمودهای تفکیک یافته»در کتاب  4334در سال  John Dinsmore مورجان دنیس

ه تصریف زمان فعال و شاخص در زباان، دامناه چاارچوب فضااهای ذهنای را        دادن چگونگی تخصیص ساختارهای فضاهای ذهنی ب

زمان و وجه در نقل قولها و زبان »با نشر کتاب   Michelle Cutrer تحقیق و تفحص در این زمینه توسط مایکل کاترر. گسترش داد

 .ادامه یافت( 4331)« روزمره

 زبانشاناس  برکلای،  در کالیفرنیاا  دانشاگاه  شاناختی  علاوم  بخش ولمسئ و زبانشناسی دانشکده استاد  Eve Sweetser سویتسر ایو

 کتااب  .کارد  بررسای  را  شارطی  جماالت  تفکارات  سااخت  زیر ذهنی فضاهای و معنایی روابط شرطی، ساختارهای که است دیگری

، نتاایج  دیگار  شناسانزبان از تن چند همراه به او .اوست آثار از « Spaces, Worlds and Grammar زبان دستور و جهانها فضاها،»

قاعاده، فضااهای چندگاناه،    همچناین آنهاا باا بررسای افعاال بای      . حاصل از کارهای قبل از خود را به وجه و شاخص تعمایم دادناد   

چارچوبهای مرتبط به هم قیاسی و نگاشتهای منتهی به تشخیص هویت که عامل ایجاد کننده فضااهای ذهنای جدیاد یاا فضااهای      

 .دندآمیخته بودند را مطرح کر

آنهاا باا   . فوکونیه و مارک ترنر، تحقیقات تئوری و عملی خود را در مورد آمیختگی مفهومی آغاز کردناد  4331در سالهای اولیه دهه 

دانشمندان زیادی تحقیقات پیرامون . پذیرفتن تئوری فضاهای ذهنی فوکونیه، به مطرح کردن نگاشت مفهومی میان فضاها پرداختند

او نقاش  . اشااره کارد    Nili Mandelblit توان به ناام نیلای منادل بلیات    ادامه دادند که از میان آنها می 4331آمیختگی را در دهه 

 .شناسی را با بیان بسیاری از جزئیات در هر دو زمینه مطرح کردآمیختگی در دستور زبان و همچنین ریخت

 .E. R ایی، آر، پی»تجربی های  ها را با معرفی تکنیکرهآمیختگی در استعا  Seana Coulson کولسونزبانشناس دیگری به نام سینا

P.  »به منظور تأیید واقعیت روانشناختی ساختارهای تئوری، اثبات کرد. 

را در تشریفات مذهبی بررسی کرد و ساختارهای معنی دار غیر ترکیبی را تجزیه و تحلیال   ها هایو سویتسر نقش آمیختگی در استعار

 .کرد
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را «  Theory of material anchors پایه بودن مطالب عینی برای معانی انتزاعای »نظریه   Edwin Hutchings ادوین هات چینگز

Material anchors for Conceptual blends های انتزاعیلنگرگاههای عینی برای آمیختگی»با نوشتن مقاله 
  2111در ساال  «  

 .اثبات کرد

Bob williams باب ویلیامز
اناد و  ای در این زمینه پرداختههای عملی گستردههر یک به فعالیت Esther Pascual الو ایستر پاسک  

 .شناسی هاتچینز در هم آمیختهای مفهومی را با معرفتتوان رویکرد نگاشتنشان دادند که چگونه می

هاای زیاادی دسات    ای، باه موفقیات  های اشارهو همکارانش با بکارگیری موارد ذکر شده در مورد زبان Scott Liddell اسکات لیدل

 .یافتند

 .ای  موارد مذکور را به ریاضیات کالسیک و اعداد مرکب تعمیم دادندنیز به طرز خالقانه Nunez لیکاف و نونز

های یکپارچه توسط فوکونیه و ترنر، تغییر جهتی نیز در کار آنها آغااز  با کشف طبیعت نظام مند متراکم سازی شبکه 4333در سال 

ساازی در اصاول حاکمیات و محادودیتهای نظریاه بهینگای در       ی تجربی مبنا بود که به قاعدهها هو آن پیشرفت به سمت نظری .شد

 .ظهور دادة فرایند آمیختگی اجاز

 در که زبانشناسانی جمله از .پیوست وقوع به مفاهیم آمیختگی تئوری شدن مطرح با ذهنی فضاهای تئوری بیشتر پیشرفت و شهرت

 برنات  ،Coulson and Oaklley  (2113: 1536 -1510)اوکلی و کولسون نامهای به توانمی اندکرده تحقیق و بررسی دمور این

Brant  (2113: 4331- 4365) هاردر وHarder (2113: 4632 – 4696) کرد اشاره. 

 جیار  دانسای  بارباارا  :جملاه  از اندداده انجام تحقیقاتی زمینه این در متعددی زبانشناسان که است دیگری یها همقول از زبان دستور

Barbara Dancygier
 شارطی  جماالت  ارزیاابی  بارای  جدیاد  ایشایوه  کلمبیاا،  باریتیش  دانشگاه انگلیسی زبان دانشکده استادیار 

 باین  همبساتگی  رواباط  و کارده  توصیف را شرطی جمالت ساخت زیر ذهنی فضاهای ساختار در دخیل فرایندهای که کرد پیشنهاد

 Mental spaces in شارطی  سااختارهای  :زباان  دساتور  در ذهنای  فضااهای » کتااب  در را شادگی  شرطی بیان در معنا و صورت

Grammar: Conditional Constructions» (2113) کندمی بحث. 

   Theانهاداسات  زباان » ناام  باه  سارایی داساتان  در معنا تدریجی ظهور مورد در ایرساله 2142 سال در جیر دانسی باربارا پروفسور

Language Of Stories» (کمبریج دانشگاه انتشارات) چگاونگی  فرایناد  ماورد  در جاامع  توضیحی به دستیابی او هدف .کرد منتشر 

 .باشدمی هاقصه از خوانندگان ادراک

 

 نتیجه گیری -3

 «انطبااق هاا در اندیشاه و زباان    » و( 4331) «فضای ذهنای »های  توضیح فنی پدیدة فضاهای ذهنی در دو کتاب فوکونیه با نام      
، فوکونیاه  (4336( )4353)برای درک بهتر فضاهای ذهنی در این قسمت بخش هایی از کار فوکونیه . به تفضیل آمده است( 4336)

 .کنیم می فضاهای ذهنی را بررسی ۀی محققان در زمینها هاز مقالای  هو مجموع( 2112)و ترنر 

بار طباق نظار فوکونیاه     . ممکن معرفی شده از سوی الیب نیتس مطرح کارد های  ا به تبع جهانفوکونیه اندیشه فضاهای ذهنی ر    

عاالوه بار ایان،    . ایجاد انطباق بین فضاهای ذهنی ایجاد شاده ( 2ساختن فضاهای ذهنی و ( 4: شود می ساخت معنا شامل دو مرحله

. مند است ناست که ساخت معنا همیشه بافت بنیاد و مکاناین بدان مع. شود می روابط انطباقی توسط بافت گفتمان موجود راهنمایی

تند که هنگام صحبت کاردن و اندیشایدن   ساختارهایی جزئی هس فضاهای ذهنی": کند می فوکونیه فضاهای ذهنی را اینگونه تعریف

این فضاها به هم مرتبط (. 44: 4336فوکونیه) "کنند می ما را ایجادهای  شوند و امکان تفکیک ساختارهای دانش و گفتمان می تکثیر

مفهاومی مجزایای   ی هاا  هاین نظریه بر این پایه استوار است که فضاهای ذهنی معنا را به بست. کنند می بوده و در طول مکالمه تغییر

  "کند می مدل فضاهای ذهنی چارچوبی نظری برای بررسی پویا و همزمان معنا ارائه"گوید  می (2114)کولسون . کنند می تفکیک

ی ذهنای  هاا  ههستند که سااز  شناخت پشت صحنه"فضاهای ذهنی قلمروهایی از  :گوید می در ادامه تعریف خود( 4331)فوکونیه    

هاای   از نظار فوکونیاه فضااهای ذهنای واقعیات     . گیرند می ی عمومی شکلها هصحن ۀد و به طور کلی بر پایشون می انتزاعی محسوب

ی آنهاا  ها هنمون. شوند می خوانیم به صورت پویا برانگیخته می دهیم یا متنی را می باشند که وقتی به سخنان کسی گوش ای می هبالقو

http://mahfeladabi.com/post/tag/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C
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افاراد و حتای    ةی بارآورده نشاد  هاا  هتمایالت یک شخص، و یا جهان فرضی و خواستدنیای افسانه ای، دنیای اعتقادات و : عبارتند از

گوید کاه فضااهای ذهنای بخاش هاایی از فضاای مفهاومی         می او در ادامه. دنیایی که امکان دارد یک تابلوی نقاشی در ما برانگیزاند

ای  هفرهنگی، کاربرد شناختی و زبانی تعمیم یافتای ه آنها بر اساس استراتژی. باشند می هستند که دربردارندة نوع خاصی از اطالعات

 .شوند می برای اطالعات جدید ساخته

بین فضاهای ذهنی توان بوجود آوردن معناهای نامحادودی را    ةایجاد شدهای  اصول شکل گیری فضای ذهنی و روابط یا انطباق      

شناسایی از طریق . شوند می پدیده یا یک پدیدار به کار گرفته فضاهای ذهنی، الگوهایی شناختی هستند که برای معرفی یک". دارند

فضاای  ای  هگاوییم چقادر الغار شاد     مای  مثالً وقتی د،ده می فضاهای ذهنی معموالً در مقایسه با فضای موجود در جهان واقعی روی

گاوییم ایان    مای  ه است؛ یا وقتیذهنی ای که مخاطب را در آن در نظر گرفته ایم با یک فضای ذهنی پیشین مورد مقایسه قرار گرفت

. را بین دو فضای ذهنای انجاام داده ایام   ای  هرسید؛ دقیقاً چنین مقایس می میز ناهارخوری در نمایشگاه لوازم منزل کوچک تر به نظر

 "ردرسد که بخش قابل توجهی از شناخت ما درباره محیط پیرامون از رهگذر مقایسه بین فضاهای ذهنی تحقق پذی می چنین به نظر

 (. افراشی)
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